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Met het coronavirus loert
de dood op ons. En wanneer komt er een eind aan?
De kerkelijke liturgie nodigt
ons uit het Paasfeest te vieren, de dood is overwonnen.
Maar de onzichtbare vijand
corona lacht ons uit.

Pasen achterhaald?
Als Jezus niet zou
zĳn opgestaan, dan werden geloof
en verkondiging zonder inhoud.
Ze slaan dan nergens meer
op, getuigt Paulus in 1 Cor. 15.
Immers dan heeft de zonde het
laatste woord (17), en blĳven de
machten van schuld en dood het
leven beheersen (56). Dan zĳn de
gestorvenen in het niets gevallen
(18) en zĳn christenen de grootste stakkers (19). De kerkdeuren
kunnen we dan voorgoed sluiten.
Einde feest. We moeten elkaar
niet langer voor de gek houden.
Teken
Toch, de kerk presteert het te
geloven en te vieren dat de dood
De kerk presteert het te geloven en te vieren dat de dood niet het laatste woord heeft. De Heer is waarlijk opgestaan!
niet het laatste woord heeft. De
Heer is waarlĳk opgestaan! Uit
gruwelĳke, onzekere, bedreigende
de dood, gestorven voor onze
erotiek konden wel verdwĳnen.
feest zet ons leven in een nieuw
tĳd. De doodscirkel is doorbrozonden. Zĳn opwekking door
Het leven was zinloos geworden,
licht. Evenals het Joodse volk zĳn
ken, ook al vallen duizenden doden
God is een bewĳs dat God achter bestaan weer mocht zien en bele- de toekomst onzeker. Maar door
door oorlogsgeweld, honger of een
Hem stond en zĳn sterven voor
Gods ingrĳpen kon het leven
ven in het licht van Gods bevrĳpandemie. Wĳ behoeven niet met
de wereld goedweer opbloeien. Uittocht uit het
ding uit Egypte.
tragiek te leven, als had het leven
keurde. God is als
land van de dood volgde.
Een verlossing uit
DE DOODSCIRKEL IS DOORBROKEN,
geen zin meer. De levende Heer is
het ware naast
de doodswereld.
OOK AL VALLEN DUIZENDEN DODEN
er op uit, dat wĳ weer zin krĳgen in
Jezus gaan staan
Hooglied
Dat vieren de
DOOR OORLOGSGEWELD, HONGER OF
het leven, omdat Hĳ zin geeft aan
en heeft gezegd:
Later begonnen de Joden in de
Joden met Pasen.
EEN PANDEMIE. WIJ BEHOEVEN NIET
ons bestaan. Onze levensweg loopt
deze hoort bĳ
synagoge op het Paasfeest het
In Egypte had
MET TRAGIEK TE LEVEN, ALS HAD HET
Mĳ. De opgestane
Hooglied te lezen, bruiloftsliederen niet dood.
hun bestaan geen
LEVEN GEEN ZIN MEER
Heer is voor ons
bĳ uitstek. Voor Israël is er weer
toekomst meer.
“Al wat ten dode was gedoemd
een teken dat God zĳn schepping
toekomst. Het had weer zin eroDe farao wilde hun voortbestaan
mag nu de hoop herwinnen; bloeniet prĳs geeft. Ook niet wanneer onmogelĳk maken en gooide de
tiek te beleven, kinderen op te
men en vogels, alles roemt Hem
de dood ons bedreigt door een
voeden, aan de toekomst te bouNĳl dicht met kinderlĳken. Een
als in den beginne. Keerde de
coronavirus.
wen. Het leven was geen doodloEgyptisch coronamonster. Voor
Heer der schepping weer, dan is
pende weg. Plannen maken is de
Israël had het geen zin meer te
het tevergeefs niet meer te bloeiEgyptisch coronamonster
moeite waard. Het paasfeest zet
trouwen en te beminnen, kinen en te minnen”. ( Lied 630:3)
Het feest gaat toch door. Paasook ons in dit leefklimaat, in deze
deren te verwekken. Liefde en
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Corona en het Hooglied op Pasen!

ee?
Nog geen a bonn

F L E VO L A N D

Nu veel kranten zelf wel een beetje klaar zijn met alle details die ze
dagelijks moeten melden over de
stand van de verspreiding van het
virus en de hoeveelheid beschikbare IC bedden, valt in de sensatiepers het woord: Schuld.
Er wordt even gemakkelijk voorbijgegaan aan carnavalsfeesten en
voetbalfestijnen met 60.000 fans,
want er kan gewezen worden naar
de Bible Belt, waar kerkelijke bijeenkomsten als bron van besmetting worden aangeduid. Nieuws
dat bij sommige lezers er vast
zomaar ingaat. Blijkbaar was het
begin maart zo dat op plekken
waar veel mensen samen waren
het virus zich heel gemakkelijk
heeft kunnen verspreiden. En dat
waren feesten, voetbal en kerkdiensten. Voeg er terugkerende
wintersporters bij en je hebt een
brandhaard. Zijn die wintersporters dan ‘schuldig’? Of de voetbalsupporters of de kerkgangers?
Nee natuurlijk niet. Er kan pas
sprake zijn van schuld als iets verwijtbaar is. En niemand had een
maand geleden kunnen bevroeden dat dit met het oog nietwaarneembare virus zo zou gaan
huishouden. En ook de vleermuisetende Chinezen zijn niet schuldig.
Dus stop met het zinloos aanwijzen van schuldigen. Er is geen
schuldige, er is geen complot. Het
is geen straf. We leven sinds de
zondeval in een gebroken wereld
waar ziekte is, waar vroeger de
pest was, waar oorlog is, waar
dood is. Dit weekend gaat het
over een God die niet wijst naar
de mens, maar zelf afdaalt, het
kruis op zich neemt en bevrijdt
van schuld.
Gezegend Pasen

Ingetogen en blij
paasfeest gewenst

Gratis voor abonnees:
GZ.Post per mail

Urk helpt organisten
en dirigenten

Verrassingspakket
voor Zwollenaren

Er zal niet gauw een periode van
veertig dagen vasten zijn, die we
zo intens beleven als de lijdenstijd
dit jaar. Het coronavirus zet ons
stil. Bijna alles waarmee we vertrouwd waren, qua werk en kerk,
vraagt opnieuw doordenking en
ijking. Dat deze onverwachte
aanloop opmaat mag zijn naar
een ingetogen en toch blijmoedig
Paasfeest.

Vrijdag 17 april komt het GZ met
een primeur: GZ·Post! Een online
nieuwsbrief, van ons, voor u. Om
samen deze moeilijke tijd door te
komen.
GZ·Post bestaat uit een paar
vaste onderdelen: inspiratie,
informatie, een tip en iets leuks
(om te weten of om te doen).
GZ·Post: echt iets om naar uit te
zien!

Veel organisten en dirigenten zitten zonder werk na de uitbraak
van corona. Drie Urkers - en
later mogelijk meer lotgenoten krijgen een helpende hand aangereikt vanuit het dorp.
Concerten worden online uitgezonden, waarbij mensen de
gelegenheid krijgen om te doneren. Lees meer over de actie op
pagina 9.

Tijdens de coronacrisis melden
veel jongeren, veelal studenten,
zich bij Hart voor Zwolle. Zij willen
graag wat betekenen voor anderen. Onlangs deed de stichting de
oproep om een verrassingspakket
te doneren voor eenzame stadsgenoten. Dit leverde maar liefst 38
pakketten op, die vervolgens werden bezorgd door de studenten en
blij in ontvangst werden genomen.

Classispredikant Overijssel Klaas van der Kamp

Gratis GZ•Post ontvangen? Ga naar: www.gezamenlijkzondagsblad.nl/GZ-post. Zie ook pag. 10.

Bron: de Stentor

Doneren kan nog steeds. Kijk op: www.stichtinghartvoorzwolle.nl
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Corona duidelijk
uitgelegd
Mensen die moeite hebben met
het lezen en begrijpen van de
corona-maatregelen, kunnen
terecht op de website van Stichting Lezen en Schrijven. Informatie in duidelijke taal en ook in
de vorm van uileghulp Stefﬁe en
video-animaties, zoals: ‘Wat te
doen bij coronavirus?’ en ‘Wat
is 1,5 meter?’ Daarnaast kunnen mensen op deze website de
gezondheidsadviezen van expertisecentrum Pharos in begrijpelijke
taal lezen. Aangezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus
elkaar snel opvolgen wordt de
info op de website regelmatig
aangepast.

Corona-uitleg in duidelijke taal op:
www.lezenenschrijven.nl/corona

365 keer in Bijbel:
‘Vrees niet’
In Mattheüs 6:34 zegt Jezus:
‘Maak je dus geen zorgen voor de
dag van morgen, want de dag van
morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn
eigen last,’ (NBV). Neemt Jezus
de weerbarstigheid van het leven
niet serieus? Jawel. Het gaat hier
om het bij voorhand en langdurig
piekeren, zodat je totaal niet toekomt aan je roeping om Jezus te
volgen en dienstbaar te zijn voor
je naaste. Piekeren is als zitten in
een schommelstoel: het houdt je
bezig maar brengt je nergens. (…)
‘Vrees niet,’ staat 365 keer in de
Bijbel. Voor elke dag een woord
van bemoediging en hoop. Vrede
en alle goeds voor u en jou in
deze tijd.

overdenking

Stil Pasen
Ze gingen naar buiten en
vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze
waren zo erg geschrokken
dat ze tegen niemand iets
zeiden. (Marcus 16:8)

DOOR
DS. DICK WOLTERS,
VOLLENHOVE

Het zal een vreemde Pasen worden. Normaal
komen we een afgeladen volle
kerk binnen onder uitbundige
muziek van Koperblazers, de
sfeer is opperbest, de Halleluja’s
zijn niet van de lucht! Dit jaar
gaat het anders … een lege, stille
kerk, met mensen op afstand
verbonden. Maar misschien is
deze sfeer juist goed om tot de
essentie van Pasen te komen,
zoals in Marcus’ beschrijving.
Stilte
Van de vier evangelisten
beschrijft Marcus Pasen het
meest ingetogen. Sterker nog,
zijn evangelie eindigt in stilte.
Waarom? ‘Ze waren bevangen
door angst en schrik.’ Bij Marcus niet de vreugde, opgetogen
reacties en blijdschap van de
andere evangelisten. Bij hem
proef je iets van het verlammende van Gods grote daden.
Wij mensen zijn immers gewend
aan een leven zonder God. We
leven op aarde, alsof Hij er niet
is. We hebben de touwtjes van
ons leven in handen. En zelfs met
tegenslagen en dood leren we
omgaan. We rouwen, praten,
hebben onze rituelen. Daarmee
geven we het een plaats. Maar als
God daar dan opeens doorheen
breekt, als de hemel de aarde
aanraakt, dan beeft de aarde. Dit
is ongekend. Hier hebben we letterlijk geen woorden voor.

Plaatje
In zijn evangelie schrijft Marcus
hoe mensen onder de indruk
raken van Jezus. Maar Hij legt
hen voortdurend het zwijgen
op. Waarom? Omdat ze nog
niet het volledig plaatje van Hem
gezien hebben. Ze roepen dat
Hij de Messias is, de Koning van
de Joden, maar ze weten niet
wat ze zeggen. Ze snappen niet
dat Gods Messias moet lijden
en sterven. En zolang ze dat niet
helder hebben, kunnen ze beter
zwijgen. Om misverstanden te
voorkomen. Maar heel ironisch:
hoe meer ze moeten zwijgen, hoe
meer ze spreken.
Aan het eind is het precies omgekeerd. Nu mogen de vrouwen

Ze waren bevangen door angst en schrik.

polderpraat

Op het eerste gezicht
DOOR DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT EN
TIJDELIJK BONAIRE

Marga Buys en ds. Gerhard Heeringa in de Bonaire
Kerk Koerier

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

driet, eenzaamheid, zoals deze
spreken, maar zwijgen ze.
coronatijd. God lijkt ver weg,
Zij hebben het totale plaatje
lijkt zich niets van ons aan te
gezien. Ze dachten dat Jezus
trekken trekt. We leven zonder
de Koning was. Toen werd Hij
Hem, alsof Hij de
gedood. Blijkbaar
grote afwezige
was Hij het niet.
DAT KAN PASEN MET ONS DOEN!
is. Maar zomaar
Nu is Hij opgeDAT KAN GODS INGRIJPEN MET ONS
opeens kan Hij
staan… is Hij het
DOEN! ZO MAAR OPEENS KAN BLIJKEN
zich aan ons
toch wel! Maar
DAT ER NIEUW LEVEN IS, NIEUWE
tonen, ervaren
dat betekent dat
MOGELIJKHEDEN, EEN NIEUWE
we zijn aanwehun denken over
TOEKOMST.
zigheid. Zomaar
God en zijn Mesopeens kan blijken dat er nieuw
sias op de kop moet. Dat God
leven is, nieuwe mogelijkheden,
wil bevrijden langs de weg van
een nieuwe toekomst. De tijden
het kruis, dat het via dood naar
van zorgen kunnen daarbij zelfs
leven gaat, via duisternis naar
licht. God gaat blijkbaar vreemde, zuiverend, helend werken. Hoop
wordt geboren uit angst.
onverwachte wegen… wat voor
God is dit? Ze hebben hier geen
Het zou zomaar kunnen dat ook
woorden voor. Hoe moeten ze
u daar dan geen woorden voor
dit uitleggen?
heeft. Dat u even met uw mond
vol tanden staat. God raakt uw
Geen woorden
leven aan, zoals nooit tevoren. Ik
Dat kan Pasen met ons doen!
wens u allen dan ook een zwijgDat kan Gods ingrijpen met ons
doen! Ook in tijden van zorg, ver- zaam Pasen toe!

Soms zijn de dingen niet zoals ze
lijken. Even dieper kijken loont.
Neem Rambo, onze huishond:
op het eerste gezicht is hij een
stoere vechthond met brede kop.
Type hond waar je graag een
straatje voor om loopt. Maar als
je dichterbij komt zie je een schuwe hond met een ietwat getraumatiseerde blik. Grote littekens
staan gekerfd op zijn bruine body,
toegetakeld als is hij is door
agressieve soortgenoten en daar
zijn er genoeg van op dit eiland.
Bonaire is een ‘bounty eiland’;
op het eerste gezicht dan. Fun in
the sun, een gedroomd duikersparadijs, een blauwe zee onder
een blauwe hemel. Als je door
die zonnige ‘cosmetische korst’

heen prikt, zie je wat anders. Er
is een groeiende tegenstelling
tussen arm en rijk. Veel eilanders moeten ploeteren om het
hoofd boven water te houden.
De AOW houdt geen gelijke tred
met die van de Europese Nederlanders. De toeristenindustrie
is bijna helemaal in buitenlandse
handen. Er wonen hier puissant
rijke Europeanen en Amerikanen die zich terugtrekken op hun
beschermde resorts. Onder hen,
zo hoor ik van ingewijden, ook
regelrechte fraudeurs en criminelen. Kortom, Bonaire is ook maar
een gewoon (Caribisch) eiland.

ken. Ook wat persoonlijke geloof
aangaat, hoewel het overgrote
merendeel volop religieus te noemen is. En familie scherm je af.
Is het een overlevingsmentaliteit
en -mechanisme uit de koloniale
tijd? Zit het wantrouwen jegens
de macamba, de blanke Europeaan, in hun DNA? Wat dat betreft
is dit eiland letterlijk en ﬁguurlijk
‘insulair’ en dan in de betekenis
van naar binnen gericht, introvert
Hoe dan ook, een gezaghebbende
eilander, Curvin George, maakt
zich zorgen over het ingebedde
wantrouwen, als hij schrijft: “Het
remt innovatie, bagatelliseert
leiders en remt daardoor de ontwikkeling.” Bonaire is veel meer
dan alleen een bounty eiland.

De autochtone eilanders zijn
vriendelijke mensen die veel en
uitbundig lachen. Langs de boulevard klinkt uit bijna elke auto
harde muziek. Kom je wat ‘dichterbij’ dan gaan de ‘rolluiken’ vaak
dicht. Een Bonairiaan laat zich
niet gemakkelijk in het hart kij-

Nederland is in de ban van corona. Het is oorlog. Het virus is
hier, as we speak, nog niet vastgesteld. Voorzorgsmaatregelen zijn
al wel genomen. Zo kreeg ik een
paar weken geleden van de ouderling van dienst in plaats van een
handdruk al een ‘liturgisch elle-

boogje’. Ook wel charmant. Na
de dienst werden er geen handen
geschud.
Inmiddels zijn kerken en scholen
gesloten. De bisschop van Curacao, onder wie RK Bonaire valt,
sommeerde, zonder overleg met
de autoriteiten, voorlopig alle
diensten af te gelasten, omdat op
Curacao wel gevallen van besmetting zijn vastgesteld. De overheid
nam het over. Restaurants met
maximaal 50 bezoekers mogen
open blijven. Dat is dus krom.
Het paniekvirus is krachtiger
dan het coronavirus. We maken
nu wekelijks een vlog voor de
gemeenteleden en houden midweeks, buiten, kleine bijeenkomsten, maar wel met 1,5 meter
afstand van elkaar.
Noraima van ijssalon Luciano aan
de boulevard heeft een groot
bord voor haar zaak geplaatst
met daarop de tekst: ‘Laten we
bidden om dit virus COVID-19 te
stoppen. Bonaire, samen kunnen
we dat, #besafe.’ Mooi.

D
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berichten uit de gemeente
Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en
Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de
eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen
digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is.
Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe
BOVENSMILDE
Alle onderstaande diensten
zĳn online te bekĳken via:
www.youtube.com en dan zoeken naar: protestantse gemeente
bovensmilde
Kerkdienst 11 april: vanaf
19.00 ds. S.D. Kits en ds. G.W.
van der Werff. Organist: Nico
Meilof.
Kerkdienst 12 april: vanaf
9.30 ds. S.D. Kits en ds. G.W.
van der Werff. Organist: Nico
Meilof
Kerkdienst 19 april vanaf
9.30 ds. A.C. Akkerman, Assen.
Organist: Wim Boer.
Kerkdienst 26 april: vanaf
9.30 ds. G.W. van der Werff.
12 april – Pasen. Pasen zullen
we niet uitbundig kunnen vieren
dit jaar, nu we worden omgeven
door een onzichtbare vĳand die
al zoveel doden heeft geveld.
Indringender misschien dan ooit
worden we zo bepaald bĳ de
betekenis van leven dat opstaat
uit de dood. We hopen ook dit
jaar een bloeiend kruis te kunnen neerzetten. Aan het begin
van de dienst hebben we ook
speciaal aandacht voor de kinderen. ‘Teken van leven’ heet het
project voor deze tĳd en nu zĳn
we dan bĳ het grootste teken
aangekomen. Pasen verbeeldt de
hoop dat ook de diepste duisternis overwonnen is door Hem die
het waagde door die duisternis
heen te gaan. De hoop dat we
niet aan ons lot worden overgelaten, maar dat er een uitweg
is uit alle ellende waarin we ons
bevinden.
Dat er letterlĳk een uitweg
bleek voor het arme slavenvolk
horen we in het verhaal over
de doortocht door de Rietzee
(Exodus 14 en15). God vernietigt
de machten die geweld uitoefenen en mensen onderdrukken. Het volk dacht de dood
tegemoet te gaan en in de zee
te verdrinken, maar plotseling
bleek er een weg te zĳn. Dit is
ook onze vreugde wanneer we
de dag van de Opstanding vieren: het graf bleek niet het einde
te zĳn voor Gods geliefde zoon,
maar slechts een plaats van
doorgang! (Matteüs 28:1-10).
Laten we daarom ook nu vast
blĳven houden aan de hoop van
Pasen in de goede verwachting
dat we spoedig elkaar weer kunnen omhelzen en genieten van
het leven in al zĳn uitbundigheid.
Pasen: de schepping herademt
en bloeit op.
Wel en wee. Gezamenlĳk beleven we nu een wee… Maar voor
de mensen die wegens leeftĳd
en/of gezondheid helemaal geen
bezoek kunnen ontvangen en er
zelf op uitgaan is het een extra
zware tĳd. Het is verdrietig als
je de nabĳheid van kinderen en
kleinkinderen moet missen of
een familielid, vriend of vriendin in het verpleeghuis niet kunt
bezoeken. Zeer schrĳnend is het
als een van de partners in een
verpleeghuis woont en er alleen

nog maar telefonisch contact
mag zĳn.
Alle vrĳwilligers in het pastoraat
en diaconie zullen hun best doen
waar mogelĳk u te ondersteunen. Laten we ook naar elkaar
omzien en alle mogelĳkheden
voor onderling contact die er
nog wel zĳn, als telefoon en sociale media, goed benutten! Onze
pastorale zorg vindt nu voornamelĳk via de telefoon plaats.
Wilt u/jĳ iets delen; schroom
niet ons te bellen! (zie ook bĳ
de diensten). Zo kunnen we het
isolement waarin we nu leven
samen helpen verlichten. Goede
moed gewenst in afwachting van
betere tĳden! Ds. Diete Kits en
ds. Gert Wybe van der Werff.
Vriend in onze gemeente
. Een tĳdje geleden hebben wĳ
een nieuw gemeentelid ingeschreven als ‘vriend’. Bĳ de
mededelingen van een kerkdienst is hierover kort melding
gedaan. Maar hoe zit dat precies,
wie kan er nou vriend worden?
Om te beginnen gaan we kĳken
wie in onze kerkelĳke register
zĳn opgenomen.
Dat zĳn: belĳdende leden, doopleden, alsmede aangemelde
gezinsleden van een belĳdend lid
of dooplid die zelf niet gedoopt
zĳn. Dit houdt in dat zodra een
gezinslid, die niet gedoopt is,
het betreffende gezin verlaat,
verdwĳnt deze persoon uit onze
registers (b.v. kinderen die op
zich zelf gaan wonen).
Nu heeft de PKN de mogelĳkheid geboden om mensen die
bĳ onze gemeente willen horen
maar die niet gedoopt zĳn/willen
worden, dan wel géén doopbewĳs kunnen/willen overhandigen, toch in onze registers in
te schrĳven en wel als ‘ vriend’.
De kerkenraad heeft besloten
dat deze ‘vriend’ leden dezelfde
rechten en plichten hebben als
de belĳdende leden en doopleden, met dien verstande dat
‘vrienden’ geen ambt in de
gemeente kunnen vervullen
(kerkenraadslid). Een ambt in
onze gemeente is immers voorbehouden aan belĳdende leden.
Doopleden die een ambt willen
vervullen kunnen alleen bevestigd worden in het ambt indien
zĳ voor de bevestiging, middels
een verkorte procedure, alsnog
belĳdend lid worden. Duidelĳk?
Mocht u toch nog vragen over
vorenstaande hebben, schroom
dan niet om mĳ hierover aan te
schieten. Hartelĳke groet, Hans
van der Laan, scriba.
Wensboom. Het is al weer
een tĳdje geleden dat er gebruik
gemaakt werd van onze wensboom. Nu vroeg een mevrouw
om hulp in de tuin en het afvoeren van tuinafval. Ze had zelf
al heel veel gedaan maar op de
ladder en afvoeren lukte niet.
Na contact met één van onze
mannen was de klus heel snel
geklaard. De bedoeling is dat
de wensboom gratis is maar
mevrouw was zo blĳ dat het
allemaal zo snel geregeld werd
en vond het fijn hier een bedrag
voor te betalen. We hebben dit

in de pot van de bloemengroet
gestopt. Mocht u ook een wens
hebben dan weet u ons te vinden.
Jarig.
15-04: mw. P. Snippe-Eefting,
Hoofdweg 141, 9421 PA: 80 jaar.
22-04: mw. E. Wieringa, Kanaalweg 174, 9421 TA: 75 jaar. Wĳ
wensen u allen een fijne dag en
Gods zegen voor de toekomst!
Bedankje. Wĳ willen iedereen
bedanken, die ons een kaartje
heeft gestuurd of anders gefeliciteerd met ons 45 jarig huwelĳk. In deze tĳd van geen bezoek
kunnen krĳgen is een kaartje/
telefoontje extra leuk.
Sjoerdje en Roel Vording.
Vrouwenver. H.V.G. –
Draagt Elkanders Lasten.
I.v.m. het coronavirus komen we
niet bĳ elkaar op 15 april en 29
april. Als we na 1 juni nog iets
organiseren nemen we contact
met u op. We wensen u allen
sterkte en hopen dat we gezond
mogen blĳven in deze moeilĳke
periode. Hartelĳke groeten en
tot ziens.
Vrouwenver. – Ora et Labora. I.v.m. het coronavirus hebben we geen samenkomst op
dinsdag 14 april.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. de maatregelen betreffende het coronavirus worden
onderstaande diensten uitgezonden via internet. Op de website:
http://pkncoevorden.nl vindt u
meet informatie en een directe
link naar deze uitzendingen.
Goede Vrĳdag 10 april:
19.30 vanuit de Singelkerk.
Voorganger: ds. H. Nagelhout.
1e Paasdag 12 april: 10.00
vanuit de Stadskerk. Voorgangers: ds. H.M.E. KauffmnannSchaap en ds. E. de Vries-Baarlink.
Zondag 19 april: 10.00 vanuit
de Singelkerk. Voorganger: ds.
Nobel uit Hoogeveen.
Zondag 26 april: 10.00 vanuit
de Stadskerk. Voorganger: ds. E.
de Vries-Baarlink.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Ook de komende zondagen
is er geen kerkdienst in onze
kerk.
In de Stille Week en op Paasmorgen om 10.00 uur kunnen
we via kerkomroep Erica de
diensten volgen, geleid door ds.
H. Klaassen. De liturgie is in de
gemeentes Erica en Klazienaveen
rondgebracht.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-Hessels, Noorderkeerkring
6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel.
0591-312007
Ook de komende zondagen
is er geen kerkdienst in onze
kerk.
In de Stille Week en op Paasmorgen om 10.00 uur kunnen
we via kerkomroep Erica de
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diensten volgen, geleid door ds.
H. Klaassen. De liturgie is in de
gemeentes Erica en Klazienaveen
rondgebracht.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord,
tel 0591-553482
Op 12 april zal namens de
gezamenlĳke kerken een dienst
uitgezonden worden via kerkomroep vanuit de Noorderkerk te
Nieuw-Amsterdam. Voorganger:
ds. E. van der Meulen.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Voorlopig kunnen de zondagse
erediensten niet in op de gebruikelĳke manier plaatsvinden. De
ochtenddiensten kunnen voorlopig gevolgd worden via www.
hkerk.nl en via de kerkradio.
10 april 2020 09.30 uur ds. B.J.
Goede Vrĳdag.
12 april 2020 09.30 uur ds. E.J.
Prins Eerste Paasdag.
13 april 2020 09.30 uur ds.
K.F.W. Borsje Tweede Paasdag.
19 april 2020 19.00 uur ds. B.J.
Heusinkveld.
26 april 2020 09.30 uur ds. E.J.
Prins.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten. Mochten er
kerkdiensten gehouden worden,
dan raad ik u aan in De samenspraak te kĳken op pag. 3. We
houden ons aan de voorschriften
van de rĳksoverheid.
Digitaal verbonden via kerkomroep.nl Elke zondagmorgen
zal er om 9.30 uur kerktelevisie
zĳn. Activiteiten. Pastoraat in
Coronatĳd. De predikanten zullen alleen in uiterste nood op
huisbezoek komen, maar dan
alleen met inachtneming van
de regels die daarvoor door de
overheid zĳn bepaald. Natuurlĳk
kunt u wel met hen in gesprek
via telefoon, email, brieven,
chats-app of facebook. Geen
kinderkerk? Een mooi alternatief, nu ook de kinderkerk
komt te vervallen: https://www.
facebook.com/onlinekinderprogramma/. Elke week komt er een
nieuw programma online om
zo toch met uw kind de Bĳbel
te openen op zondag en met
elkaar in gesprek te gaan over
het geloof. Een lichtpuntje sturen: Het is een bĳzondere tĳd
voor iedereen. Je ziet je vrienden even niet, kunt niet sporten.
Waarschĳnlĳk moet je wel aan
de slag voor school. Als je dan
even pauze hebt, of als je je toch
verveelt hebben wĳ een idee
voor je! Doordat er geen bezoek
mag komen bĳ oudere mensen,
kunnen zĳ zich best eenzaam
voelen. Daarom: stuur een
kaartje, schrĳf een brief (of print
het uit) of maak een mooie tekening. Daar maak je een ander blĳ
mee en zo kun jĳ een lichtpuntje
zĳn voor een ander. Ken je geen
oudere mensen in Dedemsvaart?
Dan kun je post sturen naar: De
Tjalk 49, 7701 LR Dedemsvaart.
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Je zet er dan bĳ: voor een bewoner van de van Dedem Marke.
De mensen daar delen het dan
uit. Of je stopt het daar in de
brievenbus, dan ben je gelĳk ook
even lekker buiten. Groetjes, de
Taakgroep Jongeren.
Oproep aan alle diaconaal - en
pastoraal medewerkers en alle
mede-Kerkers van de Protestantse Gemeente in Dedemsvaart: Laat van je horen! In deze
tĳd van onrust en onzekerheid
waarin we gevraagd worden om
zo weinig mogelĳk sociale contacten aan te gaan, zĳn er een
paar groepen mensen die hier
extra door geraakt worden:
ouderen en alleenstaanden. Dit
zĳn de mensen die méér nog dan
normaal in een isolement dreigen te raken en juist nu behoefte
hebben aan contact. Dit zĳn óók
vaak de personen die, in tegenstelling tot veel jongeren, niet zo
actief zĳn op sociaal media. Vaak
kennen we deze mensen, maar
té vaak wordt er niet aan hen
gedacht. Daarom: Denk even na
en kĳk om je heen. En zoek telefonisch contct met de mannen
en vrouwen die, nú al, misschien
in geen dagen iemand gezien of
gesproken hebben. En denk dan
niet te gauw dat hĳ of zĳ ook
wel buren heeft of kinderen die
wel naar hen omkĳken. Juist in
deze tĳd heeft iedereen behoefte om zĳn of haar verhaal te
doen. Wat kan het dan fijn zĳn
als er iemand is die even wil luisteren…. Om met Rutte te spreken: Let een beetje op elkaar!
Onze predikanten zĳn behalve op de zondagen ook op andere dagen online actief. Bovenstaande groep is vaak niet echt
handig op de computer of met
het vinden van websites of apps
op de telefoon om deze activiteiten mee te maken. Wellicht
kunnen we elkaar daar ook mee
helpen.
Collecten. Omdat we een
aantal zondagen geen collectes
kunnen houden doen wĳ een
beroep op u om uw gift over te
maken op rekening NL30RABO0373713452 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Dedemsvaart. Zondag, 15 maart,
zou er een noodhulpcollecte
worden gehouden voor de mensen in Zuid-Soedan. Vorige week
stond op de nieuwsbrief: Noodhulpcollecte: ‘Burgeroorlog in
Zuid-Soedan overleven. Na 20
jaar oorlog vierde Zuid-Soedan
in 2011 haar onafhankelĳkheid.
Anderhalf jaar later barstte het
geweld opnieuw los. Sindsdien
zĳn 50.000 mensen omgekomen.
In het noorden verblĳven veel
vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse
Wereldfederatie zet hier speciale centra op voor kinderen, waar
ze les krĳgen, veilig kunnen spelen en trauma’s leren verwerken.
Nile Hope bouwt waterputten
en wc’s voor 11.000 mensen. Ze
leren mensen hoe ze die moeten onderhouden en gebruiken.
Helpt u de mensen in Zuid-Soedan om de burgeroorlog te overleven via de collecte in de kerk?
De maatregelen rond het corona
virus houdt ons allen bezig,
maar de nood in Zuid-Soedan is
ook erg groot. Voor 22 maart
staat er geen speciaal doel in
het rooster, zodat wĳ deze colLees verder op pagina 4
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lecte kunnen gebruiken voor o.a.
extra steun aan de Voedselbank.
Alvast hartelĳk dank!
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA
Hardenberg, tel. 0523-272019
Paas cyclus. De volgende uitzendingen staan op de agenda:
Stille Zaterdag 11 april: 19.30 ds.
P. Langbroek.
1e Paasdag 12 april: 10.45 ds. Y.
van Benthem.
Klokken luiden. Iedere
woensdagavond zullen we in
Hardenberg de klokken laten luiden van 19.00-1915 uur als uiting
van onze betrokkenheid bĳ de
zorgen over het Coronavirus en
als teken van hoop en troost.
Direct daaropvolgend zal er een
kort meditatief moment zĳn dat
u kunt vinden op de website
van het Platform van Kerken te
Hardenberg:www.kerkpleinhardenberg.nl Verder is het ook te
zien op de Facebookpagina van
datzelfde platform: kerkplein
Hardenberg. De meditatieve
momenten worden telkens verzorgd door één van de voorgangers van de diverse bĳ het
platform aangesloten kerkelĳke
gemeenten.
‘Heel Holland vast’. In deze
verwarrende 40-dagentĳd missen we elkaar. Gelukkig zĳn er
toch nog mogelĳkheden om naar
elkaar om te zien en samen kerk
te zĳn. Dé gelegenheid om iets
van je te laten horen door een
kaartje te sturen of door een
telefoontje naar iemand die dat
verdient. Elke keer dat u dat
doet, kunt u een bedrag in het
spaardoosje doen. Succes.
LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van
Dĳk, Anerweg-Zuid 15a, 7775
AN Lutten
Op advies van de PKN
komen alle kerkdiensten t/m 1
juni 2020 in zowel Lutten als
Schuinesloot te vervallen.
Jarig. Mw. W. Wassen-de Jonge,
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berichten uit de gemeente
Schuineslootweg 28, 7777 RA
Schuinesloot, 7-4-1940.
Mw. C. de Lange, Dr. Willemslaan 24, 7776 CA Slagharen,
8-4-1948.
Mw. H. Booĳ -de Vries, Auke
Vosstraat 55a, 7776 AT Slagharen, 9-4-1941.
Dhr. G.J. Kerkdĳk, Pr. Irenelaan
12, 7776 AZ Slagharen, 10-41940.
Huwelĳksjubileum. Dankbaar en blĳ hopen wĳ op 10
april onze 50-jarige trouwdag
te vieren samen met ons gezin.
Wichert en Alie van ’t Oever,
Dedemsvaartseweg Noord 162,
7775 AL Lutten.
Overlĳden. Op 30 maart is
overleden ons gemeentelid Lambert- Jan Tuin in de leeftĳd van
86 jaar, hĳ verbleef de laatste
jaren in de Nieuwe Wever in
Slagharen. Corr. Adres: Prinses
Irenelaan 8, 7776 AZ Slagharen. De afscheidsdienst heeft op
vrĳdag 3 april plaatsgevonden
in de Lantaarn. We wensen zĳn
vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troostende nabĳheid toe.
Zieken. Onze zr. Mini Klok is
binnen de zorginstelling ugeria te
Almelo verhuisd. Een kaartje zou
ze op prĳs stellen. ( Mw. H.H.
Klok-Bril, Roskamstraat 82,
7602 JT Almelo).
Mw. F. Gerrits-van Laar is tĳdelĳk naar het `t Vlierhuis.
Samen bidden. In deze periode kunnen we niet bĳ elkaar
komen om te bidden voor de
gemeente. Maar bidden kunnen we op elke plek, dus ook
gewoon thuis. We zĳn met
elkaar verbonden door Jezus
Christus.
In verbondenheid met elkaar
zullen we dinsdagavond 7 april
om 20.00 uur bidden voor de
gemeente.
Hebt u/jĳ gebedspunten of dankpunten mail ze dan naar: marjoleinpost78@gmail.com
‘Het gebed is de hemelse haven
waar we in de storm van ons
leven kunnen schuilen’. C.H.
Spurgeon
Gods zegen gewenst.
Beluister de Emmaüsgemeente
via de Kerkomroep. In deze bĳ zondere tĳden waarin geen kerkdiensten gehouden kunnen worden, willen we als kerkenraden
toch proberen de gemeenteleden te voorzien van een bemoedigend woord, een overdenking

en gebeden. Via kerkomroep
of Kerkwebradio kunnen deze
overdenkingen gevolgd worden.
De uitzendingen zĳn te beluisteren vanuit al onze kerken. Onze
predikant Christiaan Post zal
deze diensten voorbereiden en
inspreken. Ook zullen er liederen te horen zĳn. We zĳn ons
er van bewust dat het voor veel
gemeenteleden een groot gemis
is om de zondagse diensten te
moeten missen. We hopen en
bidden dat het coronavirus snel
onder controle is. Deze online
bemoediging is het eenvoudigst
te beluisteren op uw smartphone of laptop met de ‘Kerkomroep-app’. Ook kunt u dit beluisteren via de website van onze
kerken (Klik dan op het icoontje
van de kerkomroep) Wanneer
u niet de beschikking heeft over
een van deze apparaten dan is de
kerkradio-ontvanger misschien
een oplossing.
Voor hulp of informatie bĳ kerkomroep en kerkradio; Voor Hervormde Wĳkgemeente: Anneke
Mol, tel. 0523-683013 en Harjan
Winter, tel. 0523-682911. Voor
Gereformeerde Wĳkgemeente:
Roel Seinen tel. 06-27613734.
LUTTEN/SLAGHAREN
Beluister de Emmaüsgemeente via de Kerkomroep. In
deze bĳzondere tĳden waarin
geen kerkdiensten gehouden
kunnen worden, willen we als
kerkenraden toch proberen de
gemeenteleden te voorzien van
een bemoedigend woord, een
overdenking en gebeden. Via
kerkomroep of Kerkwebradio
kunnen deze overdenkingen
gevolgd worden. De uitzendingen zĳn te beluisteren vanuit al
onze kerken. Onze predikant
Christiaan Post zal deze diensten voorbereiden en inspreken.
Ook zullen er liederen te horen
zĳn. We zĳn ons er van bewust
dat het voor veel gemeenteleden een groot gemis is om de
zondagse diensten te moeten
missen. We hopen en bidden
dat het coronavirus snel onder
controle is. Deze online bemoediging is het eenvoudigst te
beluisteren op uw smartphone
of laptop met de ‘Kerkomroepapp’. Ook kunt u dit beluisteren
via de website van onze kerken
(Klik dan op het icoontje van de
kerkomroep) Wanneer u niet de
beschikking heeft over een van

deze apparaten dan is de kerkradio-ontvanger misschien een
oplossing.
Voor hulp of informatie bĳ
kerkomroep en kerkradio: Hervormde Wĳkgemeente: Anneke
Mol, tel. 0523-683013 en Harjan
Winter, tel. 0523-682911; Gereformeerde Wĳkgemeente: Roel
Seinen tel. 06-27613734.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 052724142
Kerkdienst 12 maart: 10.00
ds. G. Timmer. Uitzending via
Kerkdienstgemist vanuit de
Johanneskerk.
Kerkdienst 19 april: 10.00
uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk.
De komende zondagen
wordt elke week voor zolang het
kan of nodig is ’s morgens om
tien uur een dienst uitgezonden
vanuit de Johanneskerk. Deze
is te beluisteren op Kerkdienstgemist en via de kerktelefoon.
Ds. Timmer zal in deze diensten
voorgaan in aanwezigheid van
een ouderling, een diaken, een
organist en een koster. Als kerkenraad zien we in verbondenheid met onze gemeenteleden
uit naar mooie en gezegende
diensten.
Voor de komende tĳd zĳn er
bĳna dagelĳks uitzendingen vanuit de Herv.ormde gemeente
Vollenhove in samenwerking met
de Raad van Kerken en de zorgzame kerk. Dit zĳn prachtige
initiatieven waarmee we elkaar
mogen bemoedigen.
Op zaterdagmiddag van 15.30
uur tot 16.30 uur is er een
orgelconcert waar in wisseling
telkens een andere organist zĳn
of haar medewerking aan zal
verlenen.
Op zondag zĳn er om 10.00
uur in de verschillende kerken
diensten te beluisteren. Op de
maandagmiddagen is er van
15.30 uur tot 16.30 uur een
non-stop muziekprogramma met
mooie bemoedigende geestelĳke
liederen.
Op de dinsdagmiddagen is er
een programma dat heet: Uit de
Johanneskerk en te volgen via
de Hervormde kerk Vollenhove.
Een afwisselend programma met
een overdenking, een mooi verhaal en/of gedichten omlĳst met
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mooie liederen.
Op woensdagavonden van 19.15
uur tot 19.45 uur is er een vesperdienst vanuit de Herv.Kerk
Vollenhove. Een korte ingetogen
viering van lied, gebed en schriftlezing.
Op de donderdagmiddagen is
er een muzikale fruitmand eveneens te volgen via de Hervormde
kerk Vollenhove. Hiervoor kunnen liederen aangevraagd worden voor iemand die een extra
bemoediging wel kan gebruiken.
Dit kan gedaan worden door te
mailen naar muzikalefruitmandvollenhove@gmail.com Dan kunt
u aangeven welk lied u voor wie
aan wilt vragen. Op vrĳdagmiddag is er eveneens van 15.30 uur
tot 16.30 uur muzikaal programma. Laat ons de Heer lofzingen!
We proberen voor elke dag
een programma te maken en we
hopen dat u dit kan helpen om
blĳvend te vertrouwen op Hem
die ons aanziet in alle zorgen die
er zĳn. We hopen en bidden dat
we met elkaar ervaren mogen
dat God er bĳ is en ons door
alles heen wil dragen.
We worden stilgezet maar dat
hoeft niet te betekenen dat
we niet meer zouden mogen
genieten van al het mooie wat
er uit dit stilzetten voortkomt.
Natuurlĳk is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend maar juist
door de liederen of door gedichten en gesproken woorden
mogen we genieten van al het
goede wat God ons ook in deze
onzekere tĳd doet toekomen.
We mogen daar kracht uitputten
voor de komende tĳd en elkaar
bemoedigen.
We wensen iedereen veel sterkte en Gods bemoedigende nabĳ heid toe.
Hartelĳke groeten en een goede
week toegewenst.
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Ontluiken

Kapster en
schaapherder
in Zwolle en
ommelanden

DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

De Zwolse Judith Heutink (53) is een energieke
onderneemster. Al 32 jaar runt ze haar eigen kapsalon Judith Hairline. En ze is ook nog hulpherder. Minstens één keer per maand is ze te vinden
tussen de schapen van de Holtinger schaapskudde.

DOOR ELLEN TER
AVEST, WIERDEN

Samen met haar
man Bert woont
Judith in het landelijke Witharen.
Drie honden, Glenn, Lyndi en
Cairsty, katten Guusje en Teun,
een tiental kippen en ruim 20
schapen maken het plaatje compleet. “Maar we zijn wel import”,
lacht Judith. “We zijn hier elf
jaar geleden komen wonen. Bert
komt uit Amsterdam en ik uit
Zwolle. Tijdens een zeezeilvakantie hebben we elkaar leren
kennen. Hij was mijn zeilinstructeur. Inmiddels zijn we 29 jaar
getrouwd. We woonden eerst
in Zwolle, boven de kapsalon.
Vervolgens zijn we naar Nieuwleusen verhuisd, waar we in een
oude school hebben gewoond.
Heel mooi. Toch wilden we graag
landelijk wonen met ruimte voor
dieren. Zo kwamen we in Witharen. We wonen nu in d’ Olde
Stee. Als klein meisje droomde ik
van buitenaf wonen met schaapjes, honden, katten en kippen. In
stapjes zijn we naar het platteland gegaan. We hebben een rijk
leven”.

Foto: Annette Hagemeijer

Ondernemen
Na de basisschool en de middelbare school, volgde Judith de kappersopleiding in Enschede. Hoewel ze van een mooi en verzorgd
uiterlijk houdt, was dat niet haar
drijfveer om kapster te worden.
“Ik houd van mensen om me heen,
die ik ook mooi maak, maar het
sociale aspect vind ik het leukst.
Ik ben echt een mensen-mens”,
licht Judith haar beroepskeuze toe.
Ook ondernemen zit haar in het
bloed. Al op jonge leeftijd begon
ze haar eigen zaak, in een pand
“MIJN GELOOF UIT IK VOORAL
PRAKTISCH, DOOR ER VOOR
ANDEREN TE ZIJN, DAT VIND IK HET
BELANGRIJKSTE.”

van haar ouders in Zwolle. En daar
zit haar bedrijf nog. “Ondernemen
is beslissingen nemen en investeren en dat durf ik. Vorig jaar
heb ik ﬂink verbouwd. Een grote
investering. Tevens switchte ik
van merk en moest ik weer allerlei cursussen volgen; even terug
naar de basis en dan zou ik weer
jaren vooruit kunnen.” Dan besluit
ze geëmotioneerd: “Maar tijdens
deze coronacrisis heb ik besloten

Foto: Annette Hagemeijer

mijn salon tijdelijk dicht te doen.
Zo maak ik de keuze in plaats van
dat de klanten dat moeten doen.
Moeilijk, maar nu even het beste.”
Schaapherder
Naast kapster is Judith sinds twee
jaar hulpherder. Ze vertelt hoe
ze zover gekomen is: “Een buurvrouw vertelde over haar hobby:
schapen drijven. Zij deed een
cursus en dat leek mij ook wel
wat. Onze hond Scott zou daar
wel geschikt voor zijn; het is een
Schotse Herdershond ofwel Collie. Maar Scott overleed, en toen
hebben we gericht gezocht naar
een Schotse Collie met aanleg voor
schapen drijven. Glenn hebben we
geïmporteerd uit Duitsland en met
hem heb ik de cursus vervolgd.
Mijn buurvrouw was al hulpherder
bij de Holtinger schaapskudde en ik
ben samen met haar de kudde gaan
hoeden. Tegenwoordig gaat mijn
man ook mee. Samen genieten we
van de dieren en de natuur.”
Win-win
De schaapskudde graast in het
Holtingerveld. Een natura 2000
gebied dat eigendom is van Defensie, Natuurmonumenten en Staats-

Journaliste Ellen mocht na het interview
met Judith een lammetje de fles geven.

bosbeheer. De kudde zorgt voor
het onderhoud van de heidevelden. Voor elke keer dat Judith als
hulpherder actief is, krijgt ze een
vrijwilligersvergoeding. Ondernemend als ze is, heeft ze hier iets
leuks voor bedacht. “Samen met
een bevriende fotografe maak ik
kaarten. Zij schiet prachtige foto’s
van de schaapskudde en van het
geld dat ik krijg voor het hoeden,
laten we die kaarten drukken.
We verkopen ze vervolgens in
mijn salon, in haar studio en in de
schaapskooi. Het geld dat we daar
dan weer mee verdienen, gaat
geheel terug naar de schaapskudde. Een win-win situatie”, vertelt
Judith opgetogen. “Er worden bij
de schaapskooi ook activiteiten
georganiseerd, zoals het ‘kroamschudden’. Ik heb veel energie, dus
ik help graag bij die activiteiten. Bij
het kroamschudden mogen lammetjes zonder moeder gevoerd
worden door kinderen. Dat kan
dit jaar helaas niet doorgaan, maar
het is altijd een groot feest.”
De gelijkenis
“Soms vragen mensen mij of ik
weleens groepen meeneem het
veld in. Een kernnisje wilde bijvoorbeeld graag een keertje met
haar Bijbelkring een kijkje nemen
bij de schaapskudde. Ik vroeg aan
mijn goede vaste klant dominee
Henk Olde (emeritus predikant uit
Zwolle, red.) wat ik erbij kon vertellen. Zelf ben ik gereformeerd
opgevoed, maar een ervaren verteller als dominee Olde kon mij
vast wel een goede tip geven. Hij
noemde de gelijkenis van het verloren schaap. Dus terwijl ik daar
stond met mijn gasten en 400
schapen, hebben we het gehad
over deze gelijkenis. Wat doe je
als je merkt dat er een schaap
mist? Ik vond dat erg leuk en zo
dicht bij de kudde werd het heel
visueel. Het was een mooie ervaring”, glimlacht Judith. “Zelf uit
ik mijn geloof vooral praktisch,
door er voor anderen te zijn, dat
vind ik het belangrijkste. En persoonlijk zijn mijn man en ik heel
dankbaar voor het leven dat we
mogen leiden”.

Het is vermoedelijk
al weer meer dan
een kleine twintig jaar geleden. Ik
scharrelde langzaam en aandachtig
door de voorjaarstuin die ontwaakte rondom de beelden van
Gees. Ergens, tussen het teer ontluikende groen van een jonge beukenboom, wiegde een … ja, hoe
zal ik het noemen. Natuurlijk, ik
zag een wiegend kunstwerkje op
een lange steel, heel helder. Maar,
prozaïscher dan ‘een kunstwerkje
op een lange steel’ kan bijna niet.
Vind maar eens taal voor een ’iets’
wat niet in woorden is te vangen:
dat is dan ook de essentie van
kunst. Het brengt allerlei gevoelens teweeg, maar om te omschrijven wát het dan precies voorstelt
of wát het teweegbrengt in de ziel,
is behoorlijk ingewikkeld.
Goed, ik probeer het nog eens.
Lopend tussen het teergroene
beukenblad zag ik iets mee wiegen
met de wind. Het was alsof een
gaaf, groot koperen ontluikend
blad meebewoog met de zachte
voorjaarsbries. Even stond het
ritme van mijn hart stil en het in
koper gevatte blad benam me de
adem. Lang stond ik stil te kijken
naar datgene waarvan je intuïtief
weet dat het iets bijzonders is,
maar wat ondertussen geen taal
heeft. Tenslotte kon ik mij losrukken van dit met de wind mee
wiegende koperen, zich openvouwende blad en keek naar de
grond. Speurend naar een kaartje
waarop de naam van de kunstenaar en wellicht de titel vermeld
stonden. Bevangen door een lichte
angst dat de tekst op het naambordje ‘zonder titel’ zou luiden.
Maar nee, gelukkig, de tekst was
ondubbelzinnig. Het kunstwerk
van John Spek heette ‘Ontluiken’.
Toen, plotseling, daagde het besef
dat kunst, cultuur en natuur vaak
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In die teer ontluikende
lente was daar een kunstenaar die
concreet vorm had gegeven aan
het onverwoordbare. Ontroerend.
DE PERIODE DAT VANAF DE KANSEL
DE PAASBOODSCHAP VERKONDIGD
WERD. IN MIJN HERINNERING WAS HET
DESTIJDS ALTIJD VOORJAAR, EN ALTIJD
BLOEIDEN DE NARCISSEN RONDOM
HET OPEN GRAF

Daar, in die verstilde voorjaarstuin van Gees, bruisten ook weer
andere, bijna vergeten ervaringen naar boven. Dat taalloze, dat
woordeloze dat ik herkende uit
mijn jeugd, uit de periode van het
jaar dat vanaf de kansel de paasboodschap verkondigd werd. In
mijn herinnering was het destijds
altijd voorjaar, en altijd bloeiden
de narcissen rondom het open
graf. En ik wist intuïtief: er was iets
gebeurd waar geen woorden voor
zijn. Eeuwenlang is er gezocht
naar woorden voor gebeurtenissen waar geen taal voor is. Geen
woorden voor het Geheim van dit
ontluiken van nieuw leven. Hoe zal
ik het noemen? Misschien is het
ook maar beter dat het een Raadsel blijft.
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bij de achterdeur

#nietalleen:
verbinding en
coronahulp
Ouderen en hulpbehoevenden
lopen in deze coronatijd het risico geïsoleerd te raken. Daarom
bundelen kerken en organisaties
hun krachten in platform #nietalleen. Initatiefnemers Protestantse
Kerk, ChristenUnie, Kerk in
Actie en EO verbinden de talloze
lokale hulpinitiatieven aan elkaar
en aan hulpvragers. Dat mondt
onder andere uit in mensen die
boodschappen doen of medicijnen ophalen voor een ander en
voedsel dat ingezameld wordt
voor de voedselbank. Mensen die
behoefte hebben aan hulp kunnen
dat laten weten via een website of
speciaal telefoonnummer. De aanvraag wordt doorgestuurd naar
een organisatie bij de hulpvrager
in de buurt. Initiatiefnemer Tiemen Westerduin: “We hopen dat
#nietalleen een plek wordt waar
veel mensen aankloppen in hun
nood en eenzaamheid. En dat we
dan door woord en daad kunnen
zeggen: je bent niet alleen.”

Wilt u graag hulp? Dan kunt u zich aanmelden via: www.
nietalleen.nl of tel. 0800 1322

Nieuwe single Reyer:
‘Prins van de Vrede’
Zanger en aanbiddingsleider
Reyer, 31 jaar, kampte met een
zware overspannenheid. De afgelopen maanden moest hij thuis
zijn en uitrusten. Ook werkte hij
in rust aan zijn nieuwe studioalbum. Over deze periode zegt
hij: “Weg van het jagen, het streven en het altijd maar doorgaan.
Dat dit thema zo relevant zou
zijn in deze tijd had ik nooit kunnen bedenken.” Het eerste nummer dat uitkomt, heet: ‘Prins van
de vrede’. Een vrij nieuw woord
voor Jezus; de titel ‘Vredevorst’ is
bekender. Reyer: “Ik heb ontdekt
dat als wij nieuwe manieren vinden om Jezus te benoemen, mijn
beeld van Hem ook groter wordt.
Ik leer nieuwe aspecten van Hem
kennen. ‘Prins van de vrede’ heeft
iets koninklijks, maar tegelijk ook
een intense hoffelijkheid en vriendelijkheid. Misschien is dat ook
wel een mooi beeld van wie Hij is.
De machtige Koning, de Prins die
vrede wil brengen in ons leven, in
onze chaos.”

‘Prins van de vrede’ is als videoclip te zien op het YouTube kanaal van Reyer: www.youtu.be/WvrtiprSmFA

DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS,
COEVORDEN

Barre tijden
Eén onderwerp beheerst
alles op dit moment: dat
gevaarlijke virus, dat wereldwijd vele slachtoffers maakt.
Mensen in bejaarden- en
verpleegtehuizen leven verplicht geïsoleerd en dat valt
beslist niet mee. De terechte
regeringsmaatregelen hebben de nodige beperkingen
opgelegd voor ons allemaal
en dat is goed zo. Alle dagen
wachten we in spanning de
nieuwsberichten af.

Hele volksstammen gingen op
de hamstertoer. Bij zulke acties
viert het egoïsme hoogtij: als ik
het maar heb. Gelukkig is dat
allemaal weer een beetje in fatsoenlijke banen geleid. Dat het
er economisch slecht gaat uitzien, hoeft geen enkel betoog.
In de eerste weken heb ik mij
verwonderd over het feit dat er
in het nieuws met geen enkel
woord meer gerept werd over
stikstofproblemen en over CO2uitstoot. Problemen in Syrië bleken kennelijk opgelost en over
de situatie van de vluchtelingen
in de volgepropte kampen hoorde ik ineens helemaal niets meer.
Zit daar ook niet een bizarre
egoïstische trek in?
Ondertussen zit alles behoorlijk
op slot om erger te voorkomen
uiteraard. Uiteindelijk weet
niemand hoelang het nog gaat
duren. Virussen laten zich nu
eenmaal wet noch termijn stellen. In het onderwijs is alles op
slot gegaan, maar heeft men creatieve oplossingen bedacht, die
overigens wel de nodige energie

Afscheid van Allah
vraagt durf
“Bedankt IS, er zijn nog nooit ineens zoveel moslims van hun geloof gevallen!”, tweette de Palestijnse mensenrechtenactivist Iyad el-Baghdadi. Arabische jongeren ervaren religieus fundamentalisme als het grootste struikelblok. Ze vinden groeperingen als IS een belangrijker probleem dan
werkloosheid. Maar, afscheid van Allah nemen, vraagt durf

DOOR DS. KO HEKMAN,
ASSEN

Historicus en journalist Eva Ludemann
ondernam een journalistieke
verkenning naar mensen die zich
proberen los te maken van een
dwingende islam *), van machtsstructuren, waarbij de islam een
van de onderdrukkende factoren
is. Ze willen vrij zijn van religieuze
dwang en knellende regels. Exmoslimmannen en -vrouwen in het
Midden-Oosten en Noord Afrika
vertellen haar hun verhaal, vaak
niet zonder risico’s.
‘Bedankt IS!’
Sinds de Arabische Lente stelt een
groeiende groep Arabische jongeren op sociale media kritische vragen over de islam, mede in reactie
op het fundamentalistisch geweld
van groeperingen als IS. Deze jongeren willen zelf kunnen bepalen
waarin ze wel of niet geloven en
hoe ze hun geloof belijden. Ze
maken zich sterk voor vrijheid van
meningsuiting, vrijheid van religie, democratische hervormingen
en meer rechten voor vrouwen,
homo’s en andere minderheden.
Geheim
Ouders accepteren niet dat jongeren vragen stellen en families
verstoten afvalligen. Een goede
moslim mag niet twijfelen aan de
Koran. Jongeren voelen de religie
als hen opgedrongen. En nemen

zij er afscheid van, dan moeten ze
hun niet-moslim zijn geheim houden om moeilijkheden te voorkomen. Afvalligen verdienen de
doodstraf. Niet-moslims gaan naar
de hel. Jongeren leggen hun geloof
af, maar er zijn er maar weinig
die nog in de islamitische wereld
wonen, ze zijn allemaal gevlucht,
naar Europa, de VS of Canada.
Dank aan internet
Voor Arabische jongeren is het
internet wat de boekdrukkunst
ooit was voor de christelijke

vergen, zowel van de gevers als
goed om in deze tijd naar buiten
van de ontvangers. Veel kerte kijken, hoewel de deur voor
ken hebben ter vervanging van
velen op slot zit.
de zondagse erediensten goede
Het wordt weer voorjaar
oplossingen bedacht, moet ik
ondanks alle somberheid breken
zeggen. Via de kerkomroep zijn
toch de knoppen weer open.
er gelukkig nog diensten te volIn de tuin van de achterburen
gen, weliswaar zonder publiek,
heeft een eksterpaar de grote
maar dat is het ergste niet. Je
kastanjeboom verkozen om er
komt uiteindelijk
een kunstig nest
samen rondom
in te bouwen.
VOL VERTROUWEN BOUWT HET
het Woord. Zaak
Ze vlechten met
EKSTERPAAR IN DE KASTANJEBOOM
is wel dat we ook
elkaar hun nieuAAN DE TOEKOMST, ZONDER TE
in deze tijd voor
we huis en hebWETEN HOE DIE ER UIT ZAL ZIEN. EEN
de kerk doneren,
ben tussendoor
KLEINE ZICHTBARE PREEK IN DEZE
want het missen
nog tijd om te
LIJDENSTIJD
van collectegelminnekozen. Vol
den betekent ook een aanslag op vertrouwen bouwen ze aan de
de broodnodige inkomsten.
toekomst, zonder te weten hoe
Door al de ziekenhuisopnamen
die er uit zal zien. Een kleine
is er ook een schreeuwend
zichtbare preek in deze lijdenstekort ontstaan aan verplegend
tijd, want na Goede Vrijdag zal
personeel. Meer dan 20.000
het Pasen worden, de dag van
oudgedienden hebben zich
de Opstanding en we zullen het
gemeld om mee te doen. En dat
vieren in kleine kring deze keer,
doen ze met hart en ziel. De
maar vieren doen we omdat we
laatste jaren was hun dat vaak
ons in alles toe mogen vertrouonmogelijk gemaakt door vele
wen aan Hem, die zelf tegen ons
overheidsbemoeienissen en
heeft gezegd: Kijk maar goed
magere beloningen.
naar de vogels en je mag genoeg
weten.
We kunnen alleen maar hopen
en bidden dat deze virale ramp
Alle zegen toegewenst in deze
afgewend wordt. En dan is het
barre tijden!

Op weg naar vrijheid
wereld: ze hebben toegang gekregen tot informatie die tot voor kort De Arabische pers schrijft over
de dreiging van ‘afvalligen’ en dat
niet beschikbaar was. Op internet
regimes die woorden in de mond
vind je websites in het Arabisch
nemen, is op zichzelf al winst.
van ex-moslims die de islam bekriHet betekent dat ex-moslims nu
tiseren. Op sociale media debatteren ze over nieuwe grondwetten bestaan. Steeds meer jongeren
noemen zich openlijk niet langer
en een pluriforme samenleving.
religieus. Ze hebben afscheid van
Ze uiten hun onvrede en eisen
Allah genomen en kiezen de vrijpolitieke hervormingen. Arabiheid om zichzelf te zijn, zelf te kiesche regimes zijn als de dood voor
zen in het leven.
hun opmars. Het
Door internet en
internet bedreigt
VOOR ARABISCHE JONGEREN IS HET
sociale media is
hun controle over
INTERNET WAT DE BOEKDRUKKUNST
dat niet meer te
het volk. Maar de
OOIT WAS VOOR DE CHRISTELIJKE
stoppen. Sinds de
geest is uit de ﬂes.
WERELD: ZE HEBBEN TOEGANG
Arabische Lente
Internetinformatie
GEKREGEN TOT INFORMATIE
onderdrukken de
leert dat er niet
dictators hun bevolking nog meer
meer één versie van de ‘waarheid’
is, namelijk die van de overheid in
- toch zijn de jongeren voorzichtig
de staatsmedia. Internet heeft veel
optimistisch. Aldus Eva Ludemann.
bespreekbaar gemaakt. Zoals wij
De Arabische jeugd laat zich niet
in het westen zijn ontkerkelijkt, zo
langer in slaap sussen.
zijn ook steeds meer Arabische
jongeren langzaam maar zeker aan
Arabier & Seculier. De opmars van afvallige moslims in de
het ‘ontmoskeeën’. Met dank aan
Arabische wereld. Eva Ludemann. Uitg. Boom, Amsterdam
internet. Het helpt de jongeren
2019
elkaar te vinden, hun verhalen te
delen en te weten dat ze niet alleen
staan.

Ouders accepteren niet dat jongeren
vragen stellen en families verstoten afvalligen.
Maar internet heeft alles veranderd.
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Op Witte Donderdag, Goede Vrĳdag
ze lijdens- en Stille Zaterdag waren er dit jaar
rijdag zal voor het eerst sinds lange tĳd helaas
dag van geen diensten en ook de kerkdienst
zullen het op Eerste Paasdag vervalt.
deze keer, Zieken, eenzamen en allen die
omdat we pĳn en verdriet hebben en/of het
n vertrou- coronavirus aan den lĳve onderf tegen ons vinden wensen we Gods troost en
ar goed
nabĳheid toe. Zeker nu voor velen de
mag genoeg nabĳheid van geliefde familieleden of
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vrien-den al weken niet mogelĳk is.
Maar zoals we op t.v. en in de krant
zien wordt men steeds creatiever in
het maken van contact en dat is hartverwarmend, want “het is niet goed
dat de mens alleen zĳ”.
Pastorale hulp: Als u die nodig
hebt, neemt u dan contact op met
een van de ouderlingen.
Witte Donderdag, heet zo omdat
de kleur wit dan wordt gebruikt in
de kerk en de kerkdienst. Wit staat
voor goed, zuiver en heilig. De predikant draagt een witte stola. Witte
Donderdag is de dag van het Laatste
Avondmaal, de laatste maaltĳd van
Jezus met zĳn apostelen. Jezus wist
dat Hĳ niet lang meer zou leven. Hĳ
brak en deelde het brood en zei dat
het zĳn lichaam was. Hĳ deelde ook
een beker wĳn. Daarvan zei Hĳ: “Dit
is mĳn bloed” en wilde dat mensen
hem zich zo zouden blĳven herinneren. In de meeste protestantse kerken wordt op deze avond het avondmaal gevierd. In de katholieke kerken
wordt het eucharistie genoemd.
Goede Vrĳdag, dan herdenken
christenen de dood van Jezus aan
het kruis. De religieuze leiders van
Jeruzalem verwĳten Hem dat Hĳ zich
Zoon van God noemt en namens
God hun fouten vergeeft. Jezus
wordt ter dood veroordeeld, maar
voor het zover is heeft Hĳ nog een
lange lĳdensweg te gaan. Op deze dag
staat de kerkdienst in het teken van
dit verhaal, het kerkorgel en de kerkklokken blĳven stil. Deze dag heet
Goede Vrĳdag omdat wĳ geloven
dat Jezus op die dag gestorven is om
ieder mens van zĳn zonden te verlossen. Het lĳden en sterven van Jezus
was niet zinloos, maar van grote
betekenis voor iedereen.
Stille Zaterdag is de laatste dag
voor Pasen. Hĳ is nu van het kruis
gehaald en zĳn moeder Maria heeft
Hem met haar vrienden naar zĳn
laatste rustplaats gebracht. Hĳ rust
nu, daarom heet deze dag Stille
Zaterdag. In de kerk is het ook stil.
In de nacht van paaszaterdag op
paaszondag wordt soms een paaswake gehouden. Dan blĳft men net
zo lang in de kerk tot het licht wordt.
Ook is de wake om negen of tien
uur ’s avonds en gaan de kerkgangers
na afloop in het donker naar huis. In
deze dienst is het aansteken van de
paaskaars een belangrĳk symbool.
Dit ritueel beeldt uit dat Jezus, het
“Licht van de wereld” weer tot leven
is gewekt.

Pasen
Pasen is het belangrĳkste christelĳke feest. Dan wordt gevierd dat
Jezus is opgestaan uit de dood. Drie
dagen na de begrafenis gaan een paar
vrouwen naar het graf van Jezus.
Tot hun verbazing is het geopend en
leeg. Een engel vertelt hen dat Jezus
is opgestaan. Doodgaan is voortaan
niet meer het einde van het leven.
Christenen geloven in een eeuwig,
gelukkig bestaan na de dood, zonder pĳn of verdriet. In het paasfeest
komen drie tradities bĳ elkaar: een
oud lentefeest, het joodse paasfeest
(pesach) en het christelĳke Pasen.
Pasen is een feest in de lente. De
winter is voorbĳ, de zon komt hoger
aan de hemel te staan en brengt de
aarde opnieuw tot leven. In sommige culturen werd de godin van de
vruchtbaarheid, Astarte, op het lentefeest geëerd. In de oud-Germaanse
godsdienst is Ostara de godin van
de lente. Zĳ geeft nieuw leven aan
de wereld. De namen zie je terug
in het Duitse en het Engelse woord
voor Pasen: Ostern en Easter. Aan
dit feest gaf het volk Israël eeuwen
geleden een nieuwe inhoud: op het
joodse paasfeest wordt herdacht
hoe het volk een nieuwe kans kreeg.
Door toedoen van hun God werd
het bevrĳd uit Egypte, waar ze onder
de farao als slaven werkten en onderdrukt werden. De christelĳke kerk
spitst dit joodse feest anders toe.
Zĳ ziet Gods bevrĳdende daden in
de persoon en het werk van Jezus,
uitlopend in de opstanding uit de
dood. In de Bĳbel staan vier evangeliën - letterlĳk vertaald uit het
Grieks betekent evangelie “goede
boodschap” – die het leven van Jezus
beschrĳven. Ze vertellen hoe Jezus
drie jaar lang rondtrekt door Palestina: hoe Hĳ mensen geneest en als
een joodse leraar Gods geboden
uitlegt, in gesprek is met geleerden,
machthebbers en “gewone mensen”;
hoe Hĳ volgelingen krĳgt en gezien
wordt als Messias, als bevrĳder. Alle
vier de evangelie-schrĳvers vertellen
uitge-breid over het lĳden en sterven
van Jezus en over de opstanding uit
de dood. Maar de verhalen zĳn niet
eensluidend en ze zĳn terughoudend
over wat er op de eerste dag van de
week gebeurd is. Omdat dat noch in
beelden, noch in woorden is vast te
leggen? De datum van het christelĳke
paasfeest wordt berekend aan de
hand van de maankalender die rond
het begin van onze jaartelling werd
gehanteerd. Op het concilie van

Nicea (een kerkvergadering in 325
na Chr.) werd besloten : Pasen moet
gevierd worden op de eerste zondag
na de volle maan in de lente (op of
direct na 21 maart). Pasen kan op 35
verschillende data vallen.
Symbolen bĳ Pasen Het ei, staat
voor nieuw leven. Uit de schĳnbaar
dode dooier kan immers het leven
uitbreken. De eerste christenen
gaven elkaar met Pasen eieren, een
gewoonte die ze overnamen van de
Egyptenaren. Het verstoppen van
eieren gaat terug naar de gewoonte
eieren in akkers te begraven om die
vruchtbaar te maken. Vuur, is van
oorsprong Germaans. Het werd op
de heuveltoppen aangestoken als een
vreugdevuur om het nieuwe licht van
de zon te verwelkomen. Graan, de
korrel sterft om nieuw leven voort
te brengen en dient als voedsel voor
de mens. In de christelĳke traditie
wordt dit beeld vaak gebruikt, omdat
het goed weergeeft wat Pasen en
opstanding betekent.
Citaat: Pasen is het feest van de
morgenstond der eeuwigheid, van
Oepke Noordmans (1871-1956)
bekend en veel geciteerd theoloog
en schrĳver, was hervormd predikant
in o.m. Piaam en Laren.
Namens de kerkenraad gezegende
en hopelĳk gezonde Paasdagen toegewenst.
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba
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Witte Donderdag 09 apr. is er een
uitzending via kerkdienstgemist.nl
een internetdienst vanuit de Grote
Kerk in Blokzĳl. Dit is om 19.30uur
Goede Vrĳdag 10 apr. eveneens
om 19.30 uur.
Stille Zaterdag 11 apr. om
21.00uur.
Pasen 12 april om 10.00uur.
Zondag 19 april om 10.00uur.
Zondag 26 april om 10.00uur.
Zondag 03 mei om 10.00uur.
Komende zondag de 12e april is het
Pasen en hebben we de stille week

achter ons gelaten met daarin het
lĳden sterven op Goede Vrĳdag met
daar aansluitend de opstanding van
onze Heer. Het zĳn geen gewone
kerkdiensten door het coronavirus
helaas! Geen ontmoetingen en dus
ook geen koffiedrinken. Laten we
hopen en erop vertrouwen dat aan
dit alles toch een eind zal komen.
Het is heel onwerkelĳk allemaal.
We wensen elkaar gezegende dagen
toe! Ook al de zondagen na Pasen
zullen we ons best doen om uitzendingen via kerkdienstgemist.nl te blĳven verzorgen vanuit de grote kerk
te Blokzĳl.
De stilte van de Stille Week is
een overdenking van ds Jelle
Vonk
De afgelopen week was het de `Stille
Week`. Letterlĳk en figuurlĳk. Door
alle coronamaatregelen is het stil
op straat en in de lucht. Stil ook in
veel huizen. Mensen zĳn overleden,
verblĳven in het ziekenhuis. Families
rouwen en hebben niet of nauwelĳks
afscheid kunnen nemen. Daar wordt
je stil van. De Stille Week is figuurlĳk stil omdat we Jezus op de voet
volgen in zĳn laatste week. Van het
luidruchtige hosanna van de intocht,
het breken van het brood en delen
van de beker met zĳn leerlingen, het
kruisigt Hem op de vrĳdag tot en
met de angst en schrik, waarmee de
vrouwen wegvluchten bĳ het lege
graf, zoals het oudste evangelie, het
Marcusevangelie, ons bericht: “Zĳ
gingen naar buiten en vluchtten (!)
bĳ het graf vandaan, want ze waren
bevangen door angst en schrik. Ze
waren zo erg geschrokken dat ze
tegen niemand iets zeiden (Mc 16,
8).” Zwĳgen. Stilte. Dat is wat er
gezegd wordt over de Opstanding.
Ik houd van de stilte. Ben graag in
haar gezelschap. Vooral als het donker is. Heerlĳk om in het donker in
stilte te zitten. Stilte is een woord
waarmee we een ervaring tot uitdrukking brengen die zich niet laat
omschrĳven. Probeer het maar eens.
Het viel mĳ op dat er veel over
gezongen wordt. Het meest bĳzonder door John Cage. Hĳ schreef
ooit het nummer “4, 33.” U kunt het
beluisteren op YouTube. 4 Minuten
en 33 seconden stilte, enkel het krassen van de naald in de groef. Je moet
er maar opkomen. Ook Simon and
Garfunkel schreven er een prachtig
lied over: “The sound of silence.”
De Nederlandstalige band Van Dik
Hout is bekend geworden van: “Stil
in mĳ.” Ook het psalmenboek kent

de stilte: “Mĳn ziel is stil tot God,
mĳn Heer (ps.62)”of “De stilte zingt
U toe, o Here (ps. 65).” In mĳn ogen
slaat Stef Bos de spĳker op zĳn kop
met het lied: “Niets is sterker, dan de
stilte.” Ook zĳn er talloze gezegden
over stilte. Een hele bekende is: “Een
oorverdovende stilte.” Zo ervaren
veel mensen God ook. Hĳ is oorverdovend stil. We horen of vernemen
niets van Hem. We zouden graag
anders willen. Een teken krĳgen of
een echte stem horen. Zeker in deze
moeilĳke tĳd, met zoveel doden, verdriet, angst en zorg. De stilte is een
teken van Gods afwezigheid (en daarmee ook de conclusie: God bestaat
niet).
Ik zie dat anders. Juist de stilte,
juist het zwĳgen openbaart ons het
geheim van God. De stilte is niet
de afwezigheid van God, maar Zĳn
aanwezigheid. Niets is sterker dan
de stilte! In deze tĳd van rouw en
verdriet kan stilte heilzaam zĳn. Een
woord, hoe goed bedoeld ook, kan
(figuurlĳk gesproken) dodelĳk zĳn. Ik
denk vaak aan het Bĳbelboek Job. Hĳ
raakt alles, maar dan ook alles kwĳt.
Geld en goederen verliezen, dat is
erg (ik denk aan ondernemers of
mensen die hun baan kwĳt zĳn), maar
het ergst is dat hĳ ook zĳn kinderen
kwĳt raakt. Ze sterven allemaal. Verschrikkelĳk! Daar zĳn geen woorden
voor. En zĳn vrienden begrĳpen dat.
Ze zoeken hem op, zo vertelt dat Bĳbelboek, en ze zĳn stil. Zeven dagen
lang. Zie je dat voor je? Zeven dagen
bĳ elkaar en geen woord spreken?
Alleen de stilte. Zwĳgen troost. Dat
is wat je noemt goede pastorale
begeleiding! Maar hoe knap ook, uiteindelĳk beginnen ze toch te praten.
Zoeken ze woorden die troosten. En
hoe meer ze praten, hoe erger het
wordt. Job kan het op een gegeven
moment niet meer aan horen. Spreken is zilver, maar zwĳgen is goud.
God woont in de stilte. Elia ervaart
dat op de berg Horeb. Hĳ ziet het
helemaal niet meer zitten. Wil eigenlĳk helemaal niets meer met God van
doen hebben, want niemand luistert
naar wat de profeet te zeggen heeft
in naam van God. Waarom je dan
nog inzetten voor God? Doe het lekker zelf God, maar val mĳ niet meer
lastig, verzucht Elia. Ik denk het ook
wel eens.
En dan komt God langs, niet in het
rumoer, niet in de donder en bliksem, maar in “het suizen van een

gebed van de week

Leid ons naar het graf dat leeg is
Leid ons, bidden wĳ U, naar het graf dat
leeg is,
naar de tuin van de Opstanding,
waar wĳ onze verrezen Heer kunnen ontmoeten.

Wĳ vragen U, levende Christus,
vanaf dit ogenblik met ons te gaan
waar wĳ ook heen gaan;
onze Metgezel te zĳn in alles wat wĳ
doen.

Laat ons nooit weer leven of U dood bent!
Vernieuw in Uw nabĳheid ons geloof,
onze hoop en onze vreugde.

Voor die grootste van al uw gaven
bieden wĳ U onze offers der dankzegging
aan.

Schenk onze geest verkwikking, rust en
vrede.
Bewaar in ons hart een ongestoorde rust,
een ongebroken klaarheid,
die geen levensstorm ooit kan wegvagen.

Amen.
Peter Marshall
(Peter Marshall (1902 – 1949) emigreerde vanuit Schotland naar de USA,
waar hĳ theologie studeerde; hĳ was een vermaard spreker en als predikant
verbonden aan de Senaat in Washington)
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Kerken in regio
Vroomshoop: Wel
samenwerking, maar
niet nu

Twee handen, tien vingers
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: “Ik heb één hand vol
klachten.
Zal ik ze eens opnoemen?”
“Laat maar eens horen, zei de
dokter.”

Een meerderheid van de kerken in
de regio Vroomshoop (tien kerkenraden) houdt er rekening mee
dat men binnen vĳf jaar afspraken
over de pastorale bezetting moet
maken met andere gemeenten.

“De eerste vinger duidt erop dat
ik mijn ouders verloren heb.
De tweede zijn mijn lichamelijke
klachten.
De derde vinger geeft aan dat ik
zo weinig meer kan doen.
De vierde dat ik me soms zo eenzaam voel.
De vijfde vinger vertelt me dat
er om me heen zoveel bekenden
weggevallen zijn.”

Dat blijkt uit de tussentijdse
rapportage van de kerkenraden,
die zich vanwege het coronavirus
moesten beperken tot een
schriftelijke reactie. De
volgende vragen werden aan de
kerkenraden voorgelegd:
1. Hoeveel formatie is op dit
moment in jullie gemeente bezet
voor een predikant en hoeveel
door een kerkelijk werker?
2. Op hoeveel formatie hebben
jullie op dit moment in jullie
gemeente een vacature qua
predikant en qua kerkelijk
werker?
3. Kun je een schatting maken
op een schaal van 0 tot 10 of
jullie binnen vijf jaar behoefte
hebben aan een samenwerking
op formatie met een andere
gemeente? (een 1 betekent:
helemaal niet; een 6 betekent
misschien; een 9 betekent zeker
wel; waarbij het ‘rapportcijfer’
wat je geeft op geen enkele
manier verplichtingen schept).
4. Heb je op dit moment behoefte
aan concrete afspraken met een
andere gemeente om formatie
te bundelen? Bij deze laatste
vraag wil de classispredikant
desgewenst de mogelijkheden
verkennen.
Ongelĳktĳdigheid
Inmiddels hebben vijf gemeenten
gereageerd. Op korte termijn is
er één gemeente die concreet
wil samenwerken en twee
gemeenten sluiten niet uit dat
ze niet helemaal uitkomen.
Classispredikant ds. Klaas
van der Kamp constateert
dat de reacties in de regio
Vroomshoop aansluiten bij wat
men elders zegt. “Vooral de
ongelijktijdigheid van de vraag
maakt het manoeuvreren lastig,”
constateert hij. “Verschillende
gemeenten zien dat er iets moet
gebeuren, maar de één staat het
water nu aan de lippen en de
ander denkt dat zo’n situatie zich
pas voordoet over drie jaar. Het
risico bestaat dat de situatie over
drie jaar net omgekeerd is. Dat
de gemeente die nu in nood zit
heeft dan maatregelen genomen
en de gemeente die dan in nood
verkeert, kan geen directe
partner vinden.”

“Dat is inderdaad een hele hand
vol,” zegt de dokter. “Maar die
andere hand dan?” vraagt hij
nieuwsgierig.
“Dat zijn mijn zegeningen, wilt u
die ook horen?” vraagt ze.
“Ja graag,” zegt de arts.
“De eerste vinger zegt dat ik elke
dag voldoende te eten heb.
De tweede, dat mijn huisje in de
winter lekker warm is.
De derde, dat er mensen om mij
heen zijn die me helpen.
De vierde, dat ik de laatste tijd
gespaard ben van nog meer ziekten en pijn.
En de vijfde vinger betekent voor

HERSTELD HERV. KERK
Bedankt
voor Nieuwleusen, ds.
P. Verhaar te Nieuwaal en
Zuilichem-Brakel
GEREF. GEMEENTEN
Bedankt
voor Hoofddorp, ds. G.J. van
Aalst te Klaaswaal

GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Bedankt
voor Geldermalsen, ds. O.M.
van der Tang te Alblasserdam
voor De Beek-Uddel,
voor Veenendaal en voor
Krimpen aan den Ĳssel, ds. M.
Krĳgsman te Arnemuiden
voor Bruinisse, ds. J.A.
Weststrate te Elspeet
voor Hendrik-Ido-Ambacht,
ds. J. Roos te Barneveld
DE GEREF. KERKEN
(HERSTELD)
Bedankt
voor Zwolle en omstreken,
ds. C. Koster te Lansingerland

Advertenties

Met Pinksteren verschĳnt een
speciale editie van het Gezamenlĳk
Zondagsblad. Gemaakt in samenwerking met havo 3-leerlingen van
evangelische school De Passie te
Wierden. Thema: Geloven door de
generaties heen.
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Bron: www.klaasvanderkamp.nl

voor Mĳdrecht, ds. W. Visscher
te Amersfoort
voor Katwĳk aan Zee en
voor Uddel, ds. G. van Manen
te Elspeet
voor Drachten, ds. A.H.
Verhoef te St. Catharines
(Ontario, Canada)
voor Goudswaard, ds. P.
Mulder te Tricht-Geldermalsen
voor Leerdam, ds. M. Joosse
te Ede
voor Sint Annaland, ds. C. van
Ruitenburg te Krimpen aan den
Ĳssel
voor Sunnyside (Washington,
VS), ds. H. Hofman te Kalamazoo
(Michigan, VS)
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De

mij dat ik voldoende geld heb om
mijn rekeningen te betalen.”
De dokter kijkt peinzend naar
haar beide handen.
“Dit zijn twee handen die verdriet
hebben gedragen en tranen hebben gedroogd. Ze zijn ook wel
eens tot vuisten gebald. Het zijn
twee handen die weten wat leven
is,” vervolgt de vrouw. “En weet DOOR DS. HILD
u wat ik nu zo mooi vindt?”
VEENENDAAL
“Neen,” zegt de dokter terwijl zijn
ogen vragend op haar zijn gericht. Bij Lukas va
“Als ik mijn handen vouw, als ik wen zijn die
bid, gebeurt er iets. Dan gaat
geesten en v
de hand met de zegeningen naar Magdala is z
de hand met het verdriet. Dan
geesten bev
vouw ik de vingers in elkaar en waren ex-pa
komen de moeilijke dingen tus- zelfs zeggen
sen de zegeningen in te liggen. De patiënten. Z
zegeningen houden als het ware navolging va
de narigheden in mijn leven in
hen op in zi
bedwang. Biddend breng ik mijn
verdriet en zorgen bij God. Daar- Geen inci
na tel ik de zegeningen. Weet
Deze gegeve
u, ik ben dankbaar dat ik twee
dat, wat de
handen heb, ze houden elkaar
morgen me
in evenwicht. Ze houden mij in ligheid of ee
evenwicht en zo is mijn leven min-kan worden
der zwaar.”
maken met
ding, tot het
De dokter knikt zwijgend. Hij
dit geval ver
vouwt de vingers van zijn ene
de twaalf. O
hand samen met de vingers van goed van he
zijn andere hand en blijft verzon- zij de woord
ken in gedachten zitten.
den, sterven
als de ander
ben laten do
(Bron onbekend)
wachten die
graf met een

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Benoemd
te Leiderdorp (deeltĳd, als
ambulant predikant, ingaande 1
mei), ds. E.S. ten Heuw te Leiden
(tot 1 april deeltĳd-predikant te
Castricum), die deze benoeming
heeft aanvaard.

De vr

Trakteer een
kwetsbaar kind op
Drentse gastvrijheid!
Nodig een kwetsbaar kind uit
voor een vakantie in Drenthe en
meld u aan als vakantieouder/gezin.
Sommige kinderen groeien op in
moeilijke gezinssituaties en willen
er graag even uit en ervaren hoe
het in een ander gezin gaat. Voor u
een bijzondere ervaring, waarmee
u het verschil kunt maken voor een
kind. Al bijna 60 jaar werft Europa
Kinderhulp gastgezinnen voor deze
kinderen. Europa Kinderhulp zoekt
nog nieuwe vakantieouders voor
deze zomer. In de grote Europese
steden leven honderden kwetsbare
kinderen onder moeilijke omstandigheden. Door twee weken in
de zomervakantie in een andere
omgeving te zijn, kunnen ze op
adem komen. Het gaat om kleine
dingen als buiten spelen en samen
eten. Waar iemand is die aandacht
geeft, grenzen stelt en duidelijkheid
schept. Gewoon kind mogen zijn.
Doet u ook mee?
U heeft de mogelijkheid iets voor
een kwetsbaar kind te doen. Geen
luxe uitstapjes of dure fratsen,
maar gewoon meedraaien in uw
gezin. Zo'n vakantie geeft een kind
een andere kijk op het leven, en
dat pakt niemand ze af. Doet u
ook mee? Neem dan contact op,
tel.: 0118-62 79 74 of info@europakinderhulp.nl of kijk voor meer
informatie op www.europakinderhulp.nl De organisatie gaat er
vanuit dat voorlopig alles gewoon
door kan gaan deze zomer.
Natuurlijk houden ze alles goed in
de gaten.

Tenslotte va
Namelijk, d
Pasen in het
verder niet

eld heb om
alen.”
nd naar
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De vrouwen van Pasen II

De laatsten die even eersten werden

open. Bijvoorbeeld de vraag: heeft
Het waren vrouwen die als eerste de vreugde van Pasen mochten belehet helemaal niets te zeggen, dat
die verdriet ven. Zij ontmoetten als eersten de levende Heer. Zij werden de eerste
het zó gaat met Pasen? Dat Jezus
anen hebevangelisten: brengers van het Goede Nieuws. Maar al snel speelden ze
zich laat zien, volgens Matteüs
ook wel
(weer) tweede viool.
aan de vrouwen, volgens Markus
d. Het zijn
en Johannes alleen aan Maria van
n wat leven
Magdala? En hen vervolgens uit“En weet DOOR DS. HILDE GRAAFLAND,
den. Paulus laat hen helemaal
zendt om aan de discipelen de
ndt?”
terzijde als hij spreekt over de
VEENENDAAL
boodschap over te brengen.
r terwijl zijn
opstanding van de Heer.
Waarom ging Hij niet direct en als
zijn gericht. Bij Lukas valt me op, dat het vroueerste naar de twaalf? Dat had Hij
uw, als ik wen zijn die genezen zijn van boze In het bekende hoofdstuk over de
an gaat
opstanding, 1 Corinthe 15, schrijft toch óók kunnen doen? Hij deed
geesten en van ziekten. Maria van
ngen naar Magdala is zelfs van zeven boze
hij: ‘Want vóór alle dingen heb ik u dat niet. Hij verscheen eerst aan
de vrouwen, en
iet. Dan
overgegeven, hetgeesten bevrijd door Jezus. Ze
pas later, toen ze
elkaar en waren ex-patiënten, wij zouden
geen ik zelf ontWIJ ZIEN HOE DE PATRONEN
het bericht ontngen tus- zelfs zeggen ex-psychiatrische
vangen heb: ChrisDOORBROKEN WERDEN DOOR
vangen hadden,
e liggen. De patiënten. Zij kiezen voor de
tus is gestorven
MARIA VAN MAGDALA EN DE
aan de discipelen.
het ware navolging van Jezus en Jezus neemt voor onze zonden,
ANDERE VROUWEN. DAT BEGON AL
Mag je daaruit de
even in
naar de Schriften,
hen op in zijn kring.
IN GALILEA. EN HET KWAM TOT EEN
conclusie trekken,
ng ik mijn
en Hij is begraven
CLIMAX OP DE PAASMORGEN, TOEN
dat Jezus zijn disciGod. Daar- Geen incident
en ten derde dage
JEZUS HEN ALS EERSTE GETUIGEN
pelen nu even op
. Weet
opgewekt, naar de
Deze gegevens bij elkaar maken,
UITKOOS.
de tweede plaats
ik twee
Schriften, en Hij is
dat, wat de vrouwen op de Paaszet, en de vrouwen - deze trouwe
n elkaar
verschenen aan Kefas, daarna aan
morgen meemaken, geen toevalen mij in ligheid of een incident genoemd
de twaalven. Vervolgens is Hij ver- en volhardende discipelen - op de
n leven min-kan worden. Nee, het heeft te
schenen aan meer dan vijfhonderd eerste plaats?
Een andere vraag, die openblijft,
broeders tegelijk (…)’ Bij Paulus
maken met hun trouw en volharis waarom geen van de evangelisweegt het gegeven van de vrouding, tot het bittere einde, die in
ten - op de drie verzen bij Lukas
end. Hij
wen bij het graf niet. Het is voor
dit geval verder ging dan die van
na - echt aandacht geven aan de
zijn ene
de twaalf. Ook al moet dan net zo hem niet betekenisvol.
vrouwelijke volgelingen van Jezus.
ngers van goed van hen gezegd worden, dat
Dat is zeer opmerkelijk. Zijn ze
jft verzon- zij de woorden van Jezus over lijVragen
bewust weggelaten, maar nu ze
n.
We moeten concluderen: behalve
den, sterven én opstaan, evenmin
aan het einde de hoofdrol krijgen,
in alle (!) vier evangeliën komt het
als de anderen, echt tot zich hebmoet er toch nog even wat gezegd
Nieuwe Testament niet meer op
ben laten doordringen. Ze verworden? Of is het onbewust
wachten die ochtend een gesloten de vrouwen van Pasen terug. Het
gebeurd, omdat de schrijvers ook
wordt niet verwerkt, er worden
graf met een lijk erin.
kinderen en mannen van hun tijd
geen conclusies aan verbonden.
waren? Speelt hierin de cultuur
Misschien is dit mede een oorTenslotte valt er nog iets op.
een rol, waarin alleen de mannen
zaak, dat er in de theologie weinig
Namelijk, dat de vrouwen van
het publieke domein betreden en
mee gedaan is. Voor mij blijven
Pasen in het Nieuwe Testament
daar de vrouwen representeren?
er dan toch wel een paar vragen
verder niet meer genoemd wor-

d op
rijheid!

ind uit
renthe en
ouder/gezin.
eien op in
en willen
aren hoe
aat. Voor u
, waarmee
en voor een
erft Europa
n voor deze
rhulp zoekt
ders voor
e Europese
n kwetsbare
ke omstanweken in
n andere
n ze op
om kleine
en samen
ie aandacht
duidelijkheid
mogen zijn.

d iets voor
doen. Geen
fratsen,
ien in uw
eft een kind
leven, en
Doet u
ontact op,
nfo@eurovoor meer
ropakintie gaat er
es gewoon
mer.
lles goed in

Maar anderzijds, heeft dit gegeven
dan juist geen aanstoot en aanleiding tot praatjes gegeven, en hadden er daarom geen woorden aan
gewijd moeten worden? Hier blijven veel vraagtekens staan.
Uitzonderlijk
Tenslotte, hoe wegen wij deze
geschiedenis? Wij leven zoveel
eeuwen later in een andere cultuur, waarin de plaats van de
vrouw een totaal andere is. Wij
zien beter, hoe uitzonderlijk het
allemaal was. Hoe de patronen
doorbroken werden door Maria
van Magdala en de andere vrouwen. Dat begon al in Galilea. En
het kwam tot een climax op de
paasmorgen, toen Jezus hen als
eerste getuigen uitkoos.
Niet alleen de patronen van de
cultuur werden doorbroken.
Ook het patroon binnen de discipelkring. De laatsten werden
eersten. Dat het al heel snel geen
naam meer mocht hebben in de
gemeente, maakt duidelijk, hoe
taai patronen kunnen zijn, zeker
de relatiepatronen tussen man en
vrouw. Tot op de dag van vandaag
speelt dit een rol in de wereldkerk.
Desondanks verheugen we ons
met de vrouwen van Pasen. Allereerst om Pasen zelf, om de Heer,
die leeft en de dood overwonnen heeft. Maar vervolgens ook,
omdat Jezus het hén heeft gegeven
om daar als eerste getuige van te
zijn.
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Kaars als licht
van hoop
In zijn nieuwsbrief schrijft classispredikant Klaas van der Kamp
over een idee van dominee Harry
Klaassens en scriba Rolinka
Groenhof van de protestantse
gemeente Erica. Zij roepen iedereen op om tijdens de paaswake
een kaars te ontsteken. Deze
brandende kaars kan men voor
het raam plaatsen. Het idee daarachter: “Zo zal door het hele
dorp achter vele ramen op zaterdagavond een kaars branden als
teken van hoop.” In hun online
viering, die om 11 april om 20.00
uur begint, laten ze tijdens het
ontsteken van de kaars een Taizélied horen: ‘Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend licht’.
Ook zeggen Klaassens en Groenhof: “Wij zouden het mooi vinden
als dit initiatief door meerdere
gemeenten wordt overgenomen!”

Info over diensten rond Pasen: www.pkerica.nl/kerkdiensten. De diensten zijn te volgen op www.kerkomroep.nl

Urk in de bres voor
kerkmusici
Diverse concerten zijn afgelast.
Organisten, dirigenten en
pianisten hebben het - net als vele
andere beroepsgroepen - zwaar
in deze tijd van corona. Jacob
Hoekstra, van de Orgelcommissie
van de christelijk gereformeerde
kerk Ichthus op Urk: “Christelijke
musici die leven van de muziek
hebben geen bron van inkomsten
meer.’’ Deze orgelcommissie
schiet drie plaatselijke, voor het
GZ bekende musici, te hulp:
Minne Veldman, Jaap Kramer en
Jacob Schenk. Door het online
uitzenden van concerten in de
kerk - met de mogelijkheid tot
doneren - wil de commissie geld
inzamelen. “We hopen op een
leuke bijdrage in de dagelijkse
kosten voor deze gezinnen’’.
Belangeloos
Meerdere muzikanten en technici
werken belangeloos mee. Het
eerste concert, min of meer een
test, vond vorige week plaats.
“Daar keken bijna 200 mensen
naar, best goed voor een concert
dat bijna niet gepromoot was,”
vindt Hoekstra. Er is een link
in beeld om vrijwillig geld te
doneren. Blijkt de actie een
groot succes, dan worden ook
muzikanten buiten Urk geholpen.
“Hoe lang we doorgaan?
Zolang het nodig is,’’ zegt Jacob
Hoekstra.
Concerten te volgen www.ichthus-urk.nl en via
YouTube-kanaal van CGK Ichthus, bron: de Stentor
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RTV-tips
Vrijdag 10 april
EO | NPO2 | 12.00
Matthäus Passion
De Pieterskerk in Leiden is het
decor voor de Matthäus Passion
van Johann Sebastian Bach. Deze
wordt vertolkt het ARS Musica
koor en orkest onder leiding van
Patrick van der Linden.
Zaterdag 11 april
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
Vanuit de prachtige Sint Bonaventurakerk in Woerden klinkt prachtig
gezang om stil van te worden.
Zondag 12 april
EO | NPO2 | 09.20
Kerkdienst
De komende weken zendt de EO
iedere zondagmorgen een TVkerkdienst uit op NPO2. Aanleiding
voor de speciale diensten zijn de
maatregelen rond het coronavirus.
Zondag 12 april
EO | NPO2 | 15.30
Het geheugen van
Auschwitz
Een team van jonge conservatoren
wordt gevolgd bij een minutieuze
conserveringsoperatie. Het doel is
het voormalige vernietigingskamp
Auschwitz ook voor nieuwe generaties te behouden.
Maandag 13 april
EO | NPO2 | 14.40
Rail Away
De spoorlijn Gällivare - Kristinehamn, beter bekend als Inlandsbanan, is een ruim 1.200 km lange
treinroute dwars door hat hart van
Zweden. De trein rijdt vooral in
de zomer, wanneer het nauwelijks
donker wordt.
Dinsdag 14 april
KRO-NCRV | NPO2 | 23.10
Verdacht
In de documentaire ‘Verdacht’ van
ﬁlmmaakster Nan Rosens doen
Nederlanders verslag van hun soms
bizarre en onthutsende ervaringen
met de politie, waarbij hun huidskleur hen tot verdachte maakt.
Woensdag 15 april
EO | NPO2 | 20.30
Oases in de Oriënt
Via een avontuurlijke vliegreis
belandt Kefah Allush op het paradijselijke Socotra. Op dit eiland
leven honderden planten- en diersoorten die nergens anders voorkomen.
Donderdag 16 april
KRO-NCRV | NPO2 | 22.25
Na de klap
In het vroegere goudmijnstadje
Paradise ziet de omgeving er allesbehalve paradijselijk uit. Een hevige
bosbrand in 2018 legt in vier uur
tijd bijna de hele stad in as. Tom
Kleijn laat in deze uitzending zien
hoe de lokale gemeenschap verder
is gegaan.
Vrijdag 17 april
NTR | NPO2 | 20.25
Verborgen Verleden
Remy Bonjasky was driemaal
wereldkampioen kickboksen. Hij
heeft zijn lange sportcarrière afgesloten. Nu heeft hij tijd om eens
uit te zoeken wie zijn voorouders
waren, want dat wil hij zijn kinderen graag vertellen.
Lees verder op pagina 11
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zachte koelte”(over mooie poezie
gesproken!). God is een verborgen
God. Hĳ is in de stilte. Als dominee
denk ik wel eens: Hoe minder ik het
woord “God” gebruik, hoe beter
het is. Ik doe er alleen maar afbreuk
aan. Net als de vrienden van Job.
Jaag mensen er mee in de gordĳnen.
Het is beter dat God zelf het Woord
neemt: in de stilte. In dat zwĳgen
geeft hĳ ons de ruimte om aan het
woord te komen: om ons hart uit te
storten, om (aan) te klagen, te vloeken en schelden over alle ellende in
de wereld. Maar ook: in dat doodse
zwĳgen hoor ik een Stem die ik niet
kan thuisbrengen, niet kan herleiden, die mĳ onrustig maakt, die mĳ
raakt en doet verlangen naar liefde,
vrede en troost. De stilte brengt mĳ
in beweging: laat mĳ geloven! Het is
de Stem die mĳ zegt: Hier is hĳ niet!
Niet in het graf. Het graf is leeg. Hĳ
is opgestaan! Ga terug naar Jeruzalem, Go tell it on the mountains. De
opstanding der doden, ik kan het
niet bewĳzen noch verwoorden. Ik
ben stil, samen met God. Maar weet:
Niets is sterker dan de oorverdovende stilte!
ds. Jelle Vonk
Klokken van hoop
De komende woensdagen steken
we je met de klokken van hoop een
e eeuw. De hart onder de riem. De klokken luigde Neder- den als teken van hoop en troost
aarwater voor alle mensen en als signaal van
n zagen de respect voor al die hulpverleners die
weer aan- zich inzetten voor de gezondheid van
rampen als medemensen.
r het hou- De kerkklokken luiden van 19.00 tot
1795 gin- 19.15 uur.
Pastoraat
id uit.
Op 24 maart is Wout Wicher Raggers geboren, zoon van Kees en Liza
t hier om en broertje van Job burgemeester
dan om de ten Cateweg 13, 8356 HL Blokzĳl).
gewas en Van harte gefeliciteerd!
s er trou- We leven mee met de familie Dĳkankdag. De man noorderkade 23, 8356 DD
arbeid is Blokzĳl) die te maken hebben met
Dordtse de nodige zorgen over hun gezondheid. Heel veel kracht en moed en de
d werd,
zegen des Heren toegewenst!
Overleden is op 25 maart Tineke
de Lange-Schaap rietweg 3 Nederland. Haar naam is bĳgeschreven in
bid- en dankdag
en en zeggen. Arti- het gedachtenisboek. Wĳ wensen
haar man en gezin veel sterkte toe
d van liturgie en
er www.smelik.net).en Gods nabĳheid in deze moeilĳke
kdagen, jaarwisse- dagen.
Schuman (eindred.),Ondanks alle aandacht voor de
es, achtergronden, slachtoffers van het coronavirus, zĳn
er in onze gemeente en de dorpen,
waar we wonen ook anderen, die
momenteel onder behandeling zĳn
van artsen vanwege verschillende
ziekten en aandoeningen. Wĳ wensen hen sterkte en Gods nabĳheid.
Ds Jelle Vonk
Ik ben voor jou een nieuwe naam.
Ik ben je God en hiervandaan
n
ga ik als je schaduw met je mee
door de woestĳn en door de zee.
Ik ben er als je `t niet meer ziet.
geleden Ik ben in leven en in dood je vriend.
a's en ik Lied 934: 1
Bloemengroet
Zoals al eerder aangegeven sturen
we een kaart in plaats van bloemen.
Dit keer gaat er een kaart naar:
ven
Mw T.R.Poeles-Nawĳn, Noorderkade 17 Blokzĳl.
Kees en Liza Raggers-Jansen, Burg.
ten Cateweg 13 .
De diaconie vraagt deze week
merkt
steun voor
Stichting Project Voice Uganda. Deze
stichting wil wat doen voor de medeement:
dagsblad. mens. De zorg spitst zich vooral toe
op de vrouwen en kinderen in de
sloppenwĳk Nsooba Oost Mutage in

ie

zondag 12 april 2020

berichten Het Zondagsblad
Kawenpe divisie in Kampala in Uganda. In de oorlog in 1994 in Rwanda
werden er zo’n 800.000 mensen vermoord en velen sloegen op de vlucht
zo ook de vrouwen met de kinderen
die nu wonen in de genoemde sloppenwĳk. Er zĳn ook veel wezen,
weduwe kinderen. De vrouwen en
kinderen leven in armoede. Hoe erg
is armoede. Deze stichting doet er
alles aan om onze medemens uit die
wanhopige armoede te halen en hen
te helpen financieel zelfstandig te
worden.
“Met Gods hulp mogen we dit werk
doen en we zĳn blĳ daar ook in gezegend te worden en dat we daarin
door velen worden bĳgestaan.”
We zĳn blĳ met wat er bereikt is in
de jaren 2014 tot en met 2019. Er is
groot gebrek aan toiletten en watertanks. We willen ons daarom dit jaar
richten op de bouw van 6 toiletten
en 2 watertanks van 10.000 liter. De
kosten hiervoor zullen zo ongeveer
€ 8.000 bedragen. Het bestuur in
Uganda noemt het een groot project voor hun gemeenschap. De kans
bestaat dat we de geldwerving in
samenwerking zullen doen met de
Stichting Wilde Ganzen. We zĳn hierover in overleg. U steunt ons trouw
door het houden van collecten, zo
ook weer op 9 en 10 april 2020. Bĳ
voorbaat dank.
Hartelĳke groet, Bert Boon, secretaris/penningmeester Stichting Project
Voice.
De collecte zou gehouden worden
tĳdens de avondmaaldiensten. Wilt u
iets bĳdragen? Dan kunt u een bedrag
overmaken naar de diaconie o.v.v.
Project Voice
Diaconie NL50RABO0322048079
Paasgroetenactie
Vanuit de Protestantse Kerk in
Nederland sturen gemeenteleden
ook dit jaar paasgroetenkaarten aan
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.
De afbeelding op de paaskaart wordt
onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van
de 40dagentĳdcampagne van Kerk
in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis
van takken gemaakt, met als tekst:
‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van
de Levende!
Ook onze gemeente doet mee aan
de paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze
kaarten krĳgen, zeker als daar ook
nog iets persoonlĳks op staat. Ook
al weet u niet precies wie deze kaart
ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zĳn dat het feit dat er om hen
gedacht wordt, de gedetineerden
erg goed doet. Het is een feestelĳke gebeurtenis als de kaarten in de
kerkdienst in de gevangenis worden
uitgedeeld. Het doet goed als men
je door een kaart een hart onder de
riem steken.
In verband met het coronavirus hebben we er voor gekozen om zelf de
kaarten te schrĳven en op te sturen.
We willen hierbĳ de namen van de
gemeenteleden van Blokzĳl opschrĳven. Mocht u het hier niet mee eens
zĳn en liever niet uw naam erbĳ willen hebben. Mag u een mailtje sturen
naar corakeesmaat@hotmail.com.
Wilt u meer weten over de actie, kĳk
dan op www.protestantsekerk.nl/
paasgroetenactie. Wĳ willen iedereen
veel sterkte wensen in deze tĳd!
Vriendelĳke groet, Cora Keesmaat en
Klaas Timmerman
Zou het toeval zĳn?
Zou het toeval zĳn dat de Coronacrises in de 40 dagen tĳd tot een hoogtepunt komt in Nederland? Je denkt
bĳna aan Bĳbelse plagen als je terug-

kĳkt. We hebben droogte gehad,
storm, veel regen, overstromingen
en in andere landen sprinkhanen plagen. Nu Mozes ons door de 40 dagen
tĳd heen leidt, moet je onwillekeurig
denken aan die plagen.
En dan nu de plaag van de ziekte.
Een virus. Een virus waar we allemaal
mee te maken krĳgen. Ik hoop zo
weinig mogelĳk als ziekte, maar het
merendeel moet er rekening mee
houden toch besmet te raken. De
maatregelen van de overheid zĳn er
niet voor niks en die volgen we als
kerkgemeenschap op. De tĳd is in
1x stil komen te staan. Geen werk,
geen afleiding, geen sociale contacten. Geen uitjes, geen sport, geen ….
Dus; tĳd om te bezinnen. Zoals de 40
dagen tĳd bedoeld is. Tĳd om even
stil te staan. Tĳd om bĳ ons zelf na
te gaan hoe we de toekomst willen
invullen. Wat het ons brengt om niet
meer te vluchten in afleiding. De bĳbel een keer te pakken om een verhaal te lezen? Een goed gesprek?
God laat ons niet in de steek. Net
als in de Bĳbel leidt hĳ ons verder
de weg op. Luister maar; de vogels
zingen. En zie de bomen laten voorzichtig een groene waas zien. De
magnolia staat op uitkomen, en de
zon schĳnt wat vaker en neemt toe in
kracht. Er is een nieuwe dag en een
nieuwe morgen. Het licht gaat weer
schĳnen!
Gezondheid toegewenst, Janetta
Wanders
Muziek als troost
Stephan van Dokkum, één van de
organisten, werd gevraagd welke
muziek voor hem belangrĳk is in deze
tĳd. Het gaat goed met Stephan maar
met pĳn in zĳn hart aanschouwt hĳ
wat er allemaal gebeurt in de wereld
om ons heen en kĳkt verlangend uit
naar een betere tĳd voor alle mensen
op de aarde. Zĳn muziekkeuze wisselt constant maar in deze tĳd dan
kan hĳ niet om de volgende composities heen. Veel luisterplezier.
Erbarme dich J.S. Bach, Nimrod
Edward Elgar, Pie Jesu Andrew LoydWebber
Bezoekdienst
jarig op 1 april dhr M. Koopmans,
85 jaar, Domineeswal 2,
op 5 april mw M de Dood-Dĳksma,
75 jaar, Molenwĳk 4. Beiden te Blokzĳl.
Op 8 april dhr H. de Lange, 83 jaar,
Scheerwolderweg 1, én dhr G. Fix,
79 jaar, Woldlakeweg 6, Scheerwolde.
Op 11 april mw T. Joustra-Dikken,
78 jaar, Wetering west 63, Wetering,
op 15 april dhr A. van Veen, 83 jaar
Veldhuisweg 2, en dhr A. Boogaard,
79 jaar, Bierkade 6, op 18 april dhr A.
Steenbergen, 77 jaar, Breestraat 1,
op 19 april dhr G. van der Sluis, 79
jaar, Noorderkade 19, op 21 april mw
F. de Liefde, 85 jaar, Brouwerstraat 1,
op 24 april dhr G. Huisman, 93 jaar
Zuiderkade 5. Allen te Blokzĳl.
Jubileum: op 2 april is de fam J. en
M.H. Spin-Ziel, Barend Loosweg 47
Blokzĳl, 55jr getrouwd.
U, allen van harte gefeliciteerd en
een fijne verjaardag gewenst
Gift voor de bezoekdienst is er een
gift ontvangen van tien euro. Heel
hartelĳk dank hiervoor.
Namens de bezoekdienst Marie Dĳkman-van der Sluis
Rekeningnummers: College van
Kerkrentmeesters: *NL25 RABO
0301 8240 29 (voor giften en overig)
en ook
voor giften voor ‘t beluisteren van
kerkdienstgemist.nl en *NL60 INGB
0000 8294 54 (voor vrĳwillige bĳdrage)

Diaconie: *NL50 RABO 0322 0480
79
Zending: *NL24 RABO 0301 831 904
Wĳkouderlingen: Erik Ploer, wĳk 1
(06-30 31 04 74), Janny Flobbe, wĳk 2
(0527-291212), Emmelyn Snippe-van
Dalen, wĳk 3 (0527-29 19 32/06-12
63 40 35, Truus van Oversteeg, wĳk
4 (0527-24 04 01), Joost en Geja ter
Meer, wĳk 5 (0521-37 00 82).
Predikant: ds. Jelle Vonk (jjvonk@hetnet.nl ,06-20 47 69 31)
Koster: Joop en Aukje Prins (aukje@
blokzĳlerbrok.nl, 0527-29 28 33)
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzĳl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bĳzondere
activiteiten, die er zĳn in en om de
kerk!
Kopĳ eerstvolgende nummer voor
het nummer dat vrĳdags uitkomt:
kopĳ tot uiterlĳk zaterdagmiddag
12.00 uur naar Henk van Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Giethoorn
Predikant Ds.A.C.J. van
Waard-Pieterse, De Elzen 20,
8355 CX Giethoorn, 0521-362555
astridvanwaard@hotmail.com
Scriba:
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 78a,
8355 AK Giethoorn, 0521-344266
scribagiethoorn@gmail.com
giethoorn.protestantsekerk.net
Kerkrentmeesters bankrek.nr
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO
361 2597 51

In verband met de door van rĳkswege verstrekte informatie betreffende het coronavirus zal er zal er
in de maanden april en mei geen
eredienst worden gehouden. Zodra
de zondagse dienst weer hervat gaan
worden, zullen we u hiervan tĳdig in
kennis stellen.
Kinderen en volwassenen, zitten al
weken thuis, omdat het contact met
anderen zoveel mogelĳk vermeden
moet worden vanwege het Coronavirus. Misschien bent u en ben jĳ
ook wel onzeker over hoelang deze
situatie nog gaat duren. Je mist vrienden en vriendinnen, klasgenootjes,
familie, die niet meer op bezoek mag
komen. Velen vrezen voor hun baan,
nu werk is weggevallen. De media;
kranten, sociale media en televisie,
lĳken over niets anders meer te kunnen berichten. Enerzĳds hebben wĳ
behoefte aan informatie, maar anderzĳds worden we ook moe van alle
aandacht die naar één ziekte uitgaat.
Het leven bestaat uit zoveel meer
en we hebben nu tĳd genoeg om
daarover na te denken. We hebben
behoefte aan een duidelĳke boodschap, die ons optrekt uit stilstand,
wanhoop en onzekerheid. Palmpasen
is zo’n moment.
Meditatie voor Palmpasen
Mattheüs 21: 1-9
Mattheüs 26: 1-13
De zondag voor Pasen heeft een
dubbel karakter: deze zondag wordt
Palmpasen én passiezondag genoemd.
Voorop staat de beloftevolle intocht
van Jezus, met opgewekt Hosannageroep. De poorten staan open en
de vorst rĳdt op een ezel de stad binnen. Het is geen optocht met paarden en wagens, waar iedereen tegen
op moet kĳken. Het is een enkeling
die voorbĳ rĳdt en Hĳ steekt niet
boven de massa uit. Vandaag krĳgt
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Zaterdag 18 april
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
Liederen over verlangen en vertrouwen klinken vanuit de Sint
Joriskerk Amersfoort, zoals
‘Grote God wij loven U’ en
‘Nader mijn God bij U’.
Zondag 19 april
EO | NPO2 | 11.00
Zie je Zondag
Een warm welkom. Marleen stapt
binnen in Noorderlicht, een jonge
gemeente in Rotterdam. Het
begon in 2012 met een handjevol
mensen, geïnspireerd door de
droom van dominee Niels de Jong
om een nieuwe kerk te beginnen
in de wijk Blijdorp.
Maandag 20 april
KRO-NCRV | NPO1 | 21.20
Spoorloos
Rodrigo en zijn (half)zus Natasha
zijn geboren in Belo, Brazilië, en
hebben nog een oudere broer
en zus. Als Rodrigo 7 is en Natasha 3 worden zij geadopteerd en
belanden in Friesland. Nu gaan ze
samen op zoek naar hun familie.
Dinsdag 21 april
EO/BNNVARA/MAX/
WNL | NPO1 | 22.30
Op1
Talkshow met wisselende presentatieduo’s, live vanuit Amsterdam.
Elke dinsdagavond presenteren
Tijs van den Brink en Giovanca
Ostiani dit actualiteitenprogramma.
Woensdag 22 april
NTR | NPO2 | 23.05
Vrankrijk
Annegriet Wietsma duikt in
de underground-scene van het
beroemde voormalige kraakpand
Vrankrijk. Het resultaat is een
luchtig en komisch portret van de
eigenzinnige bewoners.

Donderdag 23 april
NTR | NPO2 | 21.10
Danny op straat
In ‘Danny op straat’ doet Danny
Ghosen op journalistieke wijze
verslag van de problemen en
spanningen in Nederland op plekken of bij groepen die doorgaans
moeilijk toegankelijk zijn.
Vrijdag 23 april
KRO-NCRV | NPO2 | 23.20
De rode schildpad
In deze ﬁlm volgen we het verhaal
van een man die aanspoelt op een
onbewoond eiland. Hij probeert
met de moed der wanhoop te ontsnappen, totdat hij op een dag een
rode schildpad tegenkomt, die zijn
leven voorgoed zal veranderen.
Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen naar: jgroen27@planet.nl
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Wij lezen vandaag
zaterdag 11 april
Stille zaterdag
Matteüs 27:57-66
zondag 12 april Pasen
Matteüs 28:1-7
maandag 13 april
Tweede Paasdag
Matteüs 28:8-15
dinsdag 14 april
Exodus 15:1-21
woensdag 15 april
Exodus 15:22-27
donderdag 16 april
Exodus 16:1-20
vrĳdag 17 april
Exodus 16:21-36
zaterdag 18 april
Psalm 111
zondag 19 april
Prediker 9:1-10
maandag 20 april
Prediker 9:11-18
dinsdag 21 april
Prediker 10:1-11
woensdag 22 april
Prediker 10:12-20
donderdag 23 april
Prediker 11:1-10
vrĳdag 24 april
Prediker 12:1-14
zaterdag 25 april
Psalm 95
zondag 26 april
Handelingen 15:1-5
maandag 27 april
Handelingen 15:6-21
dinsdag 28 april
Handelingen 15.22-35
woensdag 29 april
Handelingen 15:36-16:5
donderdag 30 april
Handelingen 16:6-15
vrĳdag 1 mei
Handelingen 16:16-24
zaterdag 2 mei
Handelingen 16:25-40

Even doordenken
Mijn interesse voor Jezus is nog
wel aan anderen uit te leggen.
Zijn interesse voor mij, dat is
lastiger. Rikkert Zuiderveld

berichten Het Zondagsblad
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hĳ iedereen op de been; men roept
luidkeels, zwaait met palmtakken en
zegent Hem die komt in de naam
van de Heer. Maar nog geen week
later zal de menigte achter Jezus’
vervolgers aanlopen. Jezus zou Gods
Zoon niet zĳn, als dat niets met Hem
deed. De angst en de pĳn, die Hem
te wachten staan zĳn al voelbaar. Een
mooi woord dat hier op zĳn plaats is,
is “compassie”. Zĳn houding getuigt
van zachtmoedigheid. De mens als
kuddedier intrigeert hem. Zoekt men
de veiligheid van de groep of durven
mensen te vertrouwen op tekenen
en beloften, die ons losmaken van
emoties als achterdocht en moedeloosheid? Weten wĳ, wie daar op die
ezel zit? Of vragen wĳ ons, net als de
menigte in Jeruzalem af: “Wie is die
man?”.
Volgen wĳ het plan, dat God voor
onze ogen stukje voor stukje ontvouwt? Het geheimenis van God vat
je niet zomaar. Toch haalt God ons
er dicht bĳ; we kunnen het met eigen
ogen zien. Jezus rĳdt voorbĳ. We
lĳken zo vaak op die mensen in de
menigte. Langs de kant van de weg,
via de zĳlĳn hebben we er wel wat
van meegekregen, maar er stonden
er zoveel voor, dat we het niet goed
konden zien. We zĳn veel te druk, te
vermoeid, te gehaast. We sluiten ons
onbewust af voor die rake taal; dat
kunnen we er even niet bĳ hebben.
Liever wat oppervlakkig, meezingen
met de crowd, want het moet wel
leuk blĳven.
Als je er zo over denkt, blĳf je dan
niet vlak voor het einde van de Stille
Week steken? Ergens tussen Witte
Donderdag en Goede Vrĳdag? Blĳf
je dan niet iemand, die veilig op
afstand blĳft om vooral niet geraakt
te worden? In deze “Corona-tĳd” lĳkt
“afstand” het codewoord. Afstand is
veilig. Maar als we de ruimte tussen
onszelf en de ander in de gaten moeten houden, betekent dat niet, dat
de afstand tussen ons en God groter
moet zĳn.
Palmpasen is een ruwe samenvatting van alles wat er rond Pasen te
beleven valt. God komt ons leven
binnen. Hĳ rĳdt als een vorst op een
ezel de stad Jeruzalem binnen. Wĳ
mogen lachen en juichen! Wĳ mogen
ons laten leiden door de belofte van
bevrĳding. God zal koning zĳn en
een einde maken aan ziekte, onrecht
en dood. Maar niet door zich afzĳdig te houden en op grote afstand
toe te kĳken. Compassie toont Hĳ
met mensen met een goede intentie.
Mensen die eenling durven te zĳn
en zich niet verschuilen in de massa.
Terwĳl zĳn leerlingen zich ergeren
aan een vrouw, die olie uitgiet op
het hoofd van Jezus, verdedigt Hĳ
haar. Hĳ laat de vrouw opstaan en
eert haar. Zĳ heeft in de gaten, wat
er met Hem gaat gebeuren. Laat je
raken door de gebeurtenissen in
de Stille Week. Laat God dichtbĳ
komen, opdat wĳ gesterkt door Zĳn
nabĳheid door pĳn en verdriet heen,
opgewekt Pasen kunnen vieren. Ds.
A. van Waard
Gebed
Eeuwige God,
Laat mĳ de waarde van uw Zoon Jezus
zien,
zoals die vrouw die zag toen ze Jezus
zalfde.
Geef dat ook ik op sta
om de kostbaarheid van uw Zoon Jezus
te laten zien aan wie naast mĳ staan.
Amen.
Lied 556, liedboek
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gĳ uw vrede stelt voor onze ogen,

Vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden Hosanna, morgen kruisig Hem!
Behoefte aan contact?
Bel of mail naar uw wĳkouderling,
Marjan ter Beek, majanhop1@gmail.
com of ds. A. van Waard-Pieterse
(tel.: 06-83696929, astridvanwaard@
hotmail.com
Beste mensen,
Afgelopen Palmpasen gaf onze, door
de coronacrisis dichte kerk een
ander, vreemd gevoel!! Het kerkleven ligt (grotendeels) stil, waardoor
wĳ als gemeente deze zondag en de
eerdere zondagen zo anders beleven.
Ik, Minie Kruider, heb onderstaand
gebed voor u gevonden, de dichter is
onbekend.
Dromen ontdekken
God, help ons zo nu en dan even stil te
staan,
om stil te staan, zoals nu.
Om na te denken over ons zelf en de
wereld.
Geef dat we dan dromen over hoe het
kan zĳn.
Dan ontdekken we ook wat er nog moet
veranderen.
Witte Donderdag 9 april 2020
Op deze avond kwam Jezus met zĳn
discipelen samen om het begin van
het Paasfeest te vieren. Daarom is
deze dag wit, want wit is de liturgische feestkleur. Op deze avond ging
Hĳ voor het laatst met zĳn vrienden
aan tafel. Wĳ gedenken hoe breken
en dienen zĳn motto was tot het
einde toe.
In het midden van de week is er in
deze Stille Week aandacht voor het
Heilig Avondmaal. Een avondmaal,
dat wĳ mogen vieren met de mensen
om ons heen. Dit jaar geen Heilig
Avondmaal in de kerk, omdat vanwege het Corona-virus samenkomsten
van groepen niet zĳn toegestaan. De
waarde van het Avondmaal kunnen
wĳ echter juist deze avond intens
beleven.
Johannes 13: 1-15
Het joodse Pesachfeest begint op
de avond voor de sabbat. De joden
gedenken het voorbĳgaan van de
dood in Egypte. Pesach is het feest
van de uittocht, weg van de slavernĳ. Het volk is vrĳ en mag op weg
gaan naar het Beloofde land. Het
avondmaal, zoals Jezus dat tĳdens zĳn
laatste avondmaal met zĳn leerlingen
instelde, mogen wĳ telkens weer
vieren. Het bepaalt ons bĳ wat Jezus
voor ons heeft gedaan. De evangelist Johannes legt de nadruk op de
dienende rol van Jezus. Hĳ heeft het
ons echter ook vóórgedaan. Zoals
Jezus de rol van de knecht op zich
neemt, zo verwacht Hĳ van ons, dat
ook wĳ klaarstaan voor de mensen
om ons heen. In deze Corona-tĳd zĳn
we meer thuis. Maar aandacht voor
elkaar is nu belangrĳker dan ooit.
Voor de christenen is de Witte Donderdag nog niet het Paasfeest. Pas
door de dood heen, zal Jezus leven.
Witte Donderdag is dus het begin…
Ds. A. van Waard
Goede Vrĳdag 10 april
Goede Vrĳdag is een stil en ingetogen. Alle accent ligt op het lĳdensevangelie. Met onze gedachten verblĳven wĳ bĳ de weg die Jezus ging tot
op het kruis.
Johannes 18: 1-19:42
Wĳ mensen willen zo graag alles in
de hand houden. Ons leven plannen,
zelf vormgeven. Maar op een dag als
vandaag komt bitterhard naar voren,
dat wĳ mensen kwetsbaar zĳn. Ziekte en dood kunnen voor onze deur
staan en dan hebben we daar geen
pasklaar antwoord op. Gevoelens
van verdriet, boosheid, onmacht en
verbĳstering overstelpen ons verstand. Waarom noemen we “Goede

vrĳdag” goed? “Waarom” is de enige
zinvolle vraag. Jezus neemt de straf
op zich en verlost ons hiermee van
onze zonden. Schuld wordt vergeven
en wĳ mogen vrĳ zĳn. Vandaag is een
gebed op zĳn plaats:
Goede God, Uw liefste Woord hebt Gĳ
aan ons mensen toevertrouwd. Maar
wĳ hebben het overmeesterd voor ons
eigen gelĳk, het overmand voor eigen
gerief, niet om elkaar te troosten, niet
om elkaar het leven te geven. Op deze
dag gedenken wĳ, hoe uw Zoon ver
voor ons uit ging en stem gaf aan alle
onschuldig vergoten bloed. Vertrouwen
op U stelde Hĳ hoger dat het eigen vege
lĳf. Houd ons tegen het licht van zĳn
barmhartigheid, tot wĳ ons gewonnen
geven en met hem mee willen waken en
bidden voor mensen die dat in deze tĳd
zo nodig hebben.
Amen.
Stille Zaterdag 11 april 2020
Vanouds werd op de avond voor
Pasen een wake gehouden. In de eerste eeuwen duurde deze ook altĳd
een hele nacht. Van zonsondergang
tot zonsopgang bleef men wakker.
De grote verhalen van Gods bevrĳdend optreden mogen in deze nacht
klinken. In deze nacht gebeurt het!
Lied 601
1.Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortĳdig licht waarin wĳ staan.
Koud, één voor één en ongeborgen
licht overdek mĳ, vuur mĳ aan.
Dat ik niet uitval, dat wĳ allen
zo zwaar en droevig als zĳ zĳn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zĳn.
“Waarom is deze nacht anders dan
andere nachten?”
“ Dit is de nacht waarin het licht van
het leven het duister van de dood
verdreven heeft.”
Deze avond kunnen we verschillende
gedeelten uit de bĳbel lezen:
Genesis 1: 1-5, 26-31, Exodus 14:
15-15: 1, Ezechiël 37: 1-10, Mattheüs
28: 1-10
Wat spreekt u het meeste aan? God
als Schepper, God de Bevrĳder, God
die het leven geeft en God die de
dood overwint? Krachten, die wĳ
voor onmogelĳk houden, winnen
het van vermeende aardse macht en
heerschappĳ. Het leven is sterker dan
de dood en het kwaad is overwonnen. Juist dit bericht krĳgt mensen
weer op de been, moedeloze mensen
worden weer enthousiast, wantrouwen en ongeloof maken plaats voor
hoop.
Pasen 2020
Lied 642
1.Ik zeg het allen dat Hĳ leeft
Dat Hĳ is opgestaan,
Dat met zĳn Geest Hĳ ons omgeeft,
Waar wĳ ook staan of gaan.
Schriftlezing: Johannes 20: 1-18
De God die het volk Israël uit de slavernĳ bevrĳdde, is voor christenen de
God die zich laat zien in de bevrĳding
uit de dood van Jezus. Jezus’ lĳden en
dood en opstanding maakt de bevrĳding van mensen mogelĳk. Zonden
zĳn vergeven, fouten vereffend. Wĳ
mogen opstaan tot nieuw leven!
Vier daarom vandaag de Dag van de
Heer met ons mee. De zondag is de
dag van de opstanding, zoals iedere
dag de zon weer opstaat. Zoals wĳ er
iedere dag aan mogen worden herinnerd, dat de Zoon is opgestaan. Het
Licht van Christus straalt in de morgen. In Christus is ons leven.
Evangelische liedbundel 132: 1
1.U zĳ de glorie, opgestane Heer!
U zĳ de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een
engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zĳ de glorie, opgestane Heer,

U zĳ de victorie, nu en immermeer.
Onderstaand een stukje tekst uit het
kerkblad van Spanje
Alle diensten
Ingebracht door D. Rozema wat ik mei zĳn i.v.m
graag met u wil delen.
gelen door h
Eenzaamheid
De dienst m
Veel mensen voelen zich eenzaam. nog ter discu
Omdat ze nauwelĳks mensen ont- voorproefje
moeten, of omdat ze misschien wel worden:
veel mensen kennen en ontmoeten, Leonie speel
maar ze kennen niemand heel goed. pianist Henk
Intieme relaties ontbreken. Het
door heel N
gevoel dat niemand je echt goed
ze regelmatig
kent, dat er niemand is die echt met waarin ze op
je begaan is, kan je erg verdrietig
sprekende m
maken.
dienst betrek
Eenzaamheid in de Bĳbel.
vaak te gast
Ook in de Bĳbel gaat het soms over maar op zon
mensen die eenzaam zĳn. Die een- de Pinksterv
zaamheid kan verschillende achter- zich nemen.
gronden hebben. Tamar de dochter alleen hoe de
van David, leeft in eenzaamheid
aanzet tot ac
nadat ze door haar broer Ammon
óók in bewe
verkracht was (2 Samuel 13:20). Elia aandacht zĳn
heeft het gevoel dat hĳ er alleen
ontwikkeling
voor staat, omdat er niemand is met nie & Henk a
dezelfde ideeën en idealen als hĳ (1 Laat het vuu
Koningen 19:10).
Deze vrolĳke
En Job moet zich heel alleen gevoeld die het leuk
hebben toen zĳn familie en zĳn
je anders gaa
vrienden hem niet begrepen in zĳn van harte uit
ellende en hem zelfs uitlachten (Job Op onze we
19: 13-22).
kenham.prot
Door God verlaten.
sen we de up
Je kunt ook het gevoel hebben dat tot de kerkd
God zelf je verlaten heeft. Dat is een Vieringen o
groot lĳden. Jezus heeft het meege- Komende zo
maakt, toen hĳ aan het kruis ging.
René de Reu
Die pĳn is niet makkelĳk te verzach- kapel van de
ten, maar je kunt er misschien over de Protestan
praten. Je mag het uitschreeuwen van door de EO
boosheid, van wanhoop en verdriet. om 9.20 uur.
Toen Jezus aan het kruis hing,
Kerkdienst
gebruikte hĳ hiervoor de woorden gemist.nl is e
uit Psalm 22
streamingpla
“Mĳn God, mĳn God, waarom hebt u samenkomst
mĳ verlaten?
via website,
U blĳft ver weg en redt mĳ niet ook al radio of TV.
zie www.ker
schreeuw ik het uit.
“Mĳn God” roep ik overdag en u ant- zĳn er gemee
dienst uitzen
woord niet,
‘s nachts, en ik vind geen rust (psalm naar Faceboo
YouTube Mid
22 :2-3)”.
sis staan men
Vanaf woens
Toch is het juist ook Jezus die de
mensen aanspoort om mensen die laten de Pro
EO iedere w
eenzaam zĳn op te zoeken.
het tv-progr
Ik was een vreemdeling en jullie
den zien van
namen mĳ op, ik was naakt en jullie kleedden mĳ. Ik was ziek en jullie daarbuiten o
bezochten mĳ, ik was gevangen en Het Coron
jullie kwamen naar mĳ toe (Mattheüs de Reuver, sc
Het coronav
25:35-36).
God is goed voor mensen die een- zĳn in het ha
Reuver, scrib
zaam zĳn.
Voor veel mensen is het een troost Hĳ is ontroe
dat God er altĳd is, hoe eenzaam je die gemeent
ook bent. God is bĳ je waar je ook komende we
aan kerk-zĳn
bent en waar je naar toe gaat.
God is goed voor mensen die een- wegen...
zaam zĳn. Hĳ is een vader van wezen Het zĳn vree
en een beschermer van weduwen. Hĳ virus krĳgt s
geeft eenzamen een thuis en gevan- samenleving.
zĳn afgelast,
gen vrĳheid en voorspoed (Psalm
taine. Dit all
68:6-7).
mogelĳk in t
Voor u allen gezegende paasdagen
kerkgemeen
van Minie Kruider
nooit heb ik
overheid opr
Kuinre
komsten - en
meer te bele
kerkgangers.
Protestantse Gemeente Kuinre
gehoor aan g
Henric de Cranestraat 41
deuren van v
8374 KL Kuinre
dag gesloten
len ouderen
Scriba: scriba-kuinre@live.com
bezocht gaan
om elkaar ni
www.kuinreblankenham.
Deze dingen
protestantsekerk.net
het hart. De
www.facebook.com/
waar de lofz
pknkuinreblankenham
wordt en naa
wezenlĳk voo
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Alle diensten in de maanden april en
mei zĳn i.v.m. de aanscherpte maatregelen door het RIVM, afgelast.
De dienst met Pinksteren staat
nog ter discussie. Maar alvast een
voorproefje wat het eventueel gaat
worden:
Leonie speelt samen met haar vaste
pianist Henk Lip in kerkdiensten
door heel Nederland. Ook verzorgt
ze regelmatig volledige diensten,
waarin ze op een interactieve aansprekende manier jong en oud bĳ de
dienst betrekt. In Kuinre was ze al
vaak te gast om te spelen en zingen,
maar op zondag 31 mei zal ze tĳdens
de Pinksterviering ook de rest op
zich nemen. We zullen horen niet
alleen hoe de Geest de discipelen
aanzet tot actie maar zullen zelf
óók in beweging komen! Er zal ook
aandacht zĳn voor World Vision, de
ontwikkelingsorganisatie waar Leonie & Henk ambassadeur voor zĳn.
Laat het vuur op u overspringen!
Deze vrolĳke dienst is voor iedereen
die het leuk vindt dat alles een beetje anders gaat dan anders. U bent
van harte uitgenodigd.
Op onze website https://kuinreblankenham.protestantsekerk.net/ plaatsen we de updates met betrekking
tot de kerkdiensten en activiteiten.
Vieringen op televisie
Komende zondagen verzorgt ds.
René de Reuver meditaties vanuit de
kapel van de dienstenorganisatie van
de Protestantse Kerk. Deze worden
door de EO uitgezonden op NPO2
om 9.20 uur.
Kerkdienstgemist.nl. Kerkdienstgemist.nl is een audio- en videostreamingplatform voor kerken. De
samenkomsten zĳn overal te volgen
via website, tablet, smartphone,
radio of TV. Voor meer informatie
zie www.kerkdienstgemist.nl. Ook
zĳn er gemeentes die een besloten
dienst uitzenden via, Live streamen
naar Facebook of Live streamen via
YouTube Midden in de coronacrisis staan mensen voor elkaar klaar.
Vanaf woensdagmiddag 25 maart
laten de Protestantse Kerk en de
EO iedere werkdag om 16.45 uur in
het tv-programma “niet alleen” beelden zien van acties in Nederland en
daarbuiten op NPO 1
Het Coronavirus door Ds. René
de Reuver, scriba generale synode.
Het coronavirus raakt ons kerkzĳn in het hart, aldus ds. René de
Reuver, scriba generale synode.
Hĳ is ontroerd over de initiatieven
die gemeenten ontwikkelen om de
komende weken toch vorm te geven
aan kerk-zĳn. Gods Geest vindt altĳd
wegen...
Het zĳn vreemde tĳden. Het coronavirus krĳgt steeds meer grip op onze
samenleving. Grote bĳeenkomsten
zĳn afgelast, velen zitten in quarantaine. Dit alles om het virus zoveel
mogelĳk in te dammen. Ook als
kerkgemeenschap treft dit ons. Nog
nooit heb ik meegemaakt dat de
overheid oproept om geen bĳeenkomsten - en dus ook kerkdiensten meer te beleggen met meer dan 100
kerkgangers. En dat we als kerk hier
gehoor aan geven. Met als gevolg dat
deuren van veel lokale kerken zondag gesloten blĳven. Bovendien zullen ouderen en zieken veel minder
bezocht gaan worden. Al is het maar
om elkaar niet te besmetten.
Deze dingen raken ons kerkzĳn in
het hart. De kerkdienst is de plek
waar de lofzang gaande gehouden
wordt en naar elkaar omzien is
wezenlĳk voor de kerk.
Gelukkig betekenen de beperkende

maatregelen niet dat we met elkaar
geen kerk kunnen zĳn. Het is verrassend hoeveel creatieve ideeën er
al zĳn opgeborreld. Al deze initiatieven ontroeren mĳ. Ze illustreren
hoe het gemeente-zĳn ons ter harte
gaat. Naast alle zorg en onzekerheid
over het virus zien we hoe Gods
Geest altĳd wel weer wegen vindt
waarlangs onze voet kan gaan (psalm
25).
Hoe bĳzonder dit alles ook, toch
hoop ik van harte dat het coronavirus snel wordt ingedamd zodat
het gewone leven weer z’n gang kan
nemen en we elkaar, ook in de kerk,
weer kunnen ontmoeten.
De afgelopen Veertigdagentĳd hebben we veel meer tĳd thuis doorgebracht. Voor sommigen zal het
leven extra stil, voor anderen veel
rustiger zĳn. Dit alles maakte deze
Veertigdagentĳd wel heel bĳzonder.
Laten we van de gelegenheid te baat
grĳpen om meer tĳd te nemen voor
bezinning en gebed. Naar het woord
van Jezus is onze binnenkamer daar
zeer geschikt voor.
Kerkdiensten in Kuinre. Met
ingang van 1 januari 2020 is er in
Kuinre elke week dienst om 10.00
uur. U bent van harte welkom.
Kerkdiensten onder voorbehoud
(i.v.m. het coronavirus):
9 april, witte donderdag, gaat mevr.
L. Winters-Jonas uit Kraggenburg
voor. In deze dienst vieren wĳ het
Heilig Avondmaal. Deze dienst
begint om 19.30 uur.
10 april, Goede Vrĳdag, zal mevr.
L. Winters-Jonas uit Kraggenburg
voorgaan. Aanvang van deze dienst
is om 19.30 uur.
11 april, stille zaterdag, gaat mevr.
L. Winters-Jonas uit Kraggenburg
voor. Deze dienst begint om 19.30
uur.
1e Paasdag, Zondag 12 april, begint
de dienst om 10.00 uur. In deze
dienst zal mevr. L. Winters-Jonas uit
Kraggenburg voorgaan.
Zondag 19 april zal ds. G. Keĳzer
uit Kampen voorgaan. Deze dienst
begint om 10.00 uur.
Zondag 26 april is onze voorganger dhr. K. de Lange uit Marknesse.
Aanvang van deze dienst is om 10.00
uur.
Zondagsschool Kuinre
Wat een periode gaan we momenteel door, Nederland de hele wereld
wordt in de greep gehouden door
het coronavirus. Voor ons als zondagsschool is dat natuurlĳk ook
een rare tĳd. Net begonnen aan de
veertigdagentĳd, onze wandelstokken waar elke week een kaartje aan
komt met het verhaal van die week.
Gelukkig staan deze verhalen ook
in het veertigdagenboekje wat een
ieder heeft gekregen, zodat we toch
het project kunnen volgen. Sinds
maandag 23 maart zĳn de maatregelen flink aangescherpt wat betekent
dat er ook geen kerkdiensten meer
zĳn tot 1 juni. De kinderen hebben
inmiddels de verhalen en verwerkingen van de 40dagentĳd thuis gekregen zodat ze daar verder kunnen
met het project en de verwerkingen.
We hopen dat alles na 1 juni weer
op gang komt. Maar ook hierin zĳn
we afhankelĳk van de bevolking, het
RIVM en het kabinet. We wensen u/
jullie een goede gezondheid en zoals
zo velen eindigen met hun verhaal,
pas een beetje op elkaar!
Hartelĳke groeten,
Alieke, Jeanet, Helma, Joke, Trienette, Elise en Linda

Steenwijkerwold
Predikant: ds. E. van Veen, tel. 052158 85 68, ericvveen@ziggo.nl
Scriba: dhr. G. Dekker,
Marijenkampen 2, 8339 SM
Marijenkampen, tel. 06-106 506 72,
scriba@pk-steenwijkerwold.nl
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl,
tel. 0521-51 74 51

Hĳ was door steen omsloten,
maar heeft op deze dag
zĳn grafsteen weg gestoten
en heel de schepping lacht!
Hoe vrolĳk treedt Hĳ aan,
zwaait met zĳn zegevaan;
bĳ ’t opgaan van de zon
vocht Hĳ en overwon.
Lied 623 vers 2, uit LB
Vrĳdag 10 april, Goede Vrĳdag.
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Een dag zo bitter en zo goed. Jezus
gaat dwars door de bitterheid heen,
maar wat is er goed aan een gekruisigde? Hoeveel mensen worden tot
aan vandaag gekruisigd omwille van …!
Jezus ontwĳkt de laatste stap niet. De
twĳfel is ook hem eigen, het gebed …
‘Vader laat deze beker aan mĳ voorbĳ
gaan’. Waarom toch? Als er een viering,
een moment in ons geloof is waar deze
vraag terecht gesteld wordt in het aangezicht van menselĳk lĳden, dan vandaag! Waarom?! Kunnen we het met
die vraag uithouden? Jezus sterft, het
licht gaat uit – duisternis over het hele
land -. Einde verhaal, einde geloof? Wĳ
blĳven achter en hopen desondanks
het geloof te houden, dat God zelf de
stervenden vasthoudt en ook ons …
en wĳ Hem … onzeker in het weten
én tegelĳk zeker in het geloof. Stil gaan
we opnieuw naar huis, wetend dat het
verhaal verder gaat. We luisteren naar
de lĳdensgang die Jezus ging en ons rest
slechts de verwondering dat toch Jezus
Naam bewaarheid werd: God redt!
Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag,
Paasnacht, de derde dag
Aanvang: 21.00 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Er komt een tĳd van waken, bidden en
luisteren naar oeroude verhalen van
góede schepping, van gebed in nood,
van kyrie, luisteren naar wat de stilte
zegt, naar wat in ons binnenste omgaat
… luisteren. Waar spreekt God, klinkt
zĳn Woord, zĳn Naam, onze hulp.
In stilte komen we de kerk binnen,
kwetsbaar roepen we om licht. Het
licht, de nieuwe paaskaars, wordt binnengedragen, één vlam middenin het
donker, deze kwetsbare vlam is teken
dat Gods licht ons leven draagt, wat
er ook gebeurt. In dit licht kunnen we
weer verder kĳken, zien wat de toekomst brengen moge, het nieuwe tegemoet gaan, opstaan! Drie vieringen lang
hebben we ervaren wat het betekent
om te delen, om onder te gaan en op
te staan in een ander volstrekt nieuw
licht waar je leven op is geĳkt.
Zondag 12 april, 1e Paasdag
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Jullie vragen, hoe is de opstanding der
doden? – Ik weet het niet. Jullie vragen,
komt er een opstanding der doden? –
Ik weet het niet. Jullie vragen, komt er
geen opstanding der doden? – Ik weet
het niet. Ik weet alleen, waarnaar jullie
niet vragen: De opstanding van hen die
leven. Ik weet alleen, waartoe Hĳ ons
roept: Tot opstanding vandaag en nu.
(Kurt Marti)
Jezus heeft een (uit-)weg gebaand, er
is een doorkomen aan de nacht. Er is

ons, voorgoed!, een leven in licht en
vreugde geschonken, een nieuwe belofte toegezegd en bevestigd: Halleluja.
Zondag 19 april
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Genesis 3 en Johannes 20:1923 Wie is de mens? In het hoofdstuk
twee hoorden we de kansen die in ons
menszĳn liggen, al het hoopvolle, over
de levensadem, over de tuin rondom
de boom des levens en dat we elkaar
tot hulp en tegenover kunnen zĳn.
Daarin ligt onze bestemming van Godswege. Nu klinken de schaduw kanten
van het mens-zĳn: verraad en de verleiding om zelf God te willen zĳn
Zondag 26 april
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Jesaja 43:1-12 en Johannes
21:1-14 In Jesaja kĳkt God terug op
de weg van zĳn volk. Ze gingen door
water en door vuur. ‘Ik ben bĳ je …
wees niet bang. Ik heb je bĳ je naam
geroepen.’ In de kerk verbinden we
deze woorden met de doop.
Kerkdiensten
Hoewel de kerkdiensten op dit
moment geen doorgang vinden, zullen we de komende periode de kerkdiensten via internet laten gaan. De
uitzendingen zĳn te volgen via: www.
kerkdienstgemist.nl
In de uitzending worden berichten
doorgegeven met het oog op de
komende tĳd.
Op de website van de Protestantse
Kerk in Nederland is veel informatie
te vinden over concrete maatregelen,
en ook materiaal voor bemoediging en
ondersteuning. Zie: www.protestantsekerk.nl.
Coronatĳd
De regels van overheidswege zullen
voorlopig nog wel van kracht blĳven.
De noodzaak om afstand te houden,
lĳkt ook meer door te dringen. Maar
het blĳft lastig. Want nu is het bĳ een
ontmoeting eigenlĳk niet meer mogelĳk om in vertrouwen iets tegen de
ander te zeggen. Even iemand apart
nemen, buiten gehoorafstand van anderen, lukt niet als je 1,5 meter afstand
moet houden en er meer dan twee
mensen in één ruimte zĳn. En hoe
moeilĳk zal het zĳn voor de mensen
met een gehoorbeperking. Telefoneren
gaat vaak niet en dichtbĳ iemand gaan
zitten om toch nog een gesprek te voeren, is op dit moment ‘uit den boze’.
De stilte zal zich aan hen nog sterker
opdringen. Omzien naar elkaar vraagt
op dit moment grote creativiteit. En
gelukkig worden er allerlei manieren
ontwikkeld en benut om anderen aandacht te geven. Juist in deze tĳd van
grote onzekerheid voor veel mensen is
het fijn als er aandacht aan elkaar geven
wordt. Houd moed, wees lief en leg
ook in deze tĳd je hand in die van onze
opgestane Heer . Het zĳn vreemde
tĳden, maar wie weet brengt het ook
iets. Ik wens u gezegende dagen toe!
Bloemen
De 2 boeketten uit de dienst van afgelopen zondag zĳn met een groet en een
bemoediging gebracht bĳ onze koster
dhr. G. Wink, Vredenburg en bĳ dhr. J.
Kuĳsten, Gelderingen.
GZ-POST: speciaal voor u
De makers van het Gezamenlĳk Zondagsblad presenteren: GZ-POST. Een
soort ansichtkaart in uw digitale brievenbus! Op deze ansichtkaart staat
iets bemoedigends, inspirerends en
informerends. Bent u al nieuwsgierig?
Meld u zich dan snel aan! Als u uw
mailadres achterlaat op https://gezamenlĳkzondagsblad.nl/gz-post/ ontvangt u GZ-POST gratis. U kunt ten
allen tĳden weer opzeggen.
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Wat troost in de
coronacrisis?
In het tv-programma ‘Op adem’
ontvangt Jacobine Geel elke
avond, in het protestantse kerkje
van Nederhorst den Berg, een
gast om samen de dag af te sluiten. Jacobine Geel: “In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons
dagelijks doen en laten beheerst
door wat het coronavirus teweeg
brengt. Maar wat inspireert,
troost en bemoedigt ons daarbij?
In Op Adem vraag ik mijn gasten
naar hún verhaal hierbij.” Voorbij
komen onder andere: burgemeester Jos Wienen, commissaris van
de Koning Jaap Smit, theoloog
Manuela Kalsky, musicus Johannes
Leertouwer, burgemeester Marja
van Bijsterveldt, scriba van de
Protestantse Kerk in Nederland
René de Reuver en dominee Ad
van Nieuwpoort.
Dagelijks bij KRO-NCRV op NPO2 rond middernacht
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Wĳ leven mee
Als u iets te melden heeft of door te
geven betreffende pastoraat, neem
dan gerust contact op met één van de
ouderlingen of met de predikant. Het
leven van mensen is vaak een weg van
op en neer. Zo ook in onze gemeente.
Sommige mensen hebben veel zorg
nodig. Er zĳn ook mensen voor wie de
toekomst onzeker is of die wachten
op spannende behandelingen of nadere
onderzoeken. En dan zĳn er de mantelzorgers die soms zwaar belast worden,
maar hun werk met veel liefde doen.
Alle zieken en hun verzorgers sterkte
toegewenst!
Eenzaamheid
In nieuwsberichten in de media wordt
ook duidelĳk dat met name ouderen
zich nu eenzaam voelen. Het bezoek
blĳft weg. Dat betekent dat juist ook
mensen uit onze eigen gemeenschap nu
menselĳk contact moeten missen. De
maatregelen rondom het Coronavirus
raken ons dus in de ziel en het wezen
van wie we willen zĳn als gemeenschap.
U kunt altĳd contact opnemen met mĳ
of één van de ouderlingen of de andere
kerkenraadsleden voor een gesprek.
Ook doen we de oproep aan elkaar
om het initiatief te nemen om te bellen
en te informeren hoe het gaat. Voor
veel mensen is een dagelĳks praatje via
de telefoon al fijn. Tenslotte,
Zegen
De Heer zĳ voor u
om u de juiste weg te wĳzen.
De Heer zĳ achter u
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zĳ onder u
om u op te vangen wanneer u dreigt te
vallen.
De Heer zĳ in u,
om u te troosten als u verdriet heb.
Hĳ omgeve u
als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zĳ boven u
om u te zegenen.
Zo zegene u God,
vandaag,
morgen
en in der eeuwigheid. Amen
van: Sint Patrick (Ierse monnik uit de
7e eeuw)
Met vriendelĳke groeten,
ds. Eric van Veen

Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad: ds. D.
Wolters, Steiger 27, 8325 HB
Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-Ambt: ds.
H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326
AD Sint Jansklooster tel. 0527239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl
Scriba: Dhr. H. Wijermars,
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove.
tel. 0527-243860 scriba@
hervormdvollenhove.nl
Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel.
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum
"Tilvoorde": mw. N. LasscheRemijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl
Koster Kapel: mw. G. van Dalen,
tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl

berichten Het Zondagsblad
Diensten
12 april om 10:00 uur vanaf de
website of via de Kerkomroep, in deze
dienst hoopt ds. D. Wolters voor te
gaan.
De organist is dhr. A. Kroeze en het
lied voor de dienst is Lied 624. Collectes: Zorgmaatje (diaconale vrienden
dienst), instandhouding van de eredienst, orgelfonds.
12 april om 19:00 uur. De organist
is dhr. A.J. Rottier en het lied voor de
dienst is Lied 624. Collectes: Zorgmaatje (diaconale vrienden dienst),
instandhouding van de eredienst,
orgelfonds.
15 april om 19:15 uur vanaf de
website of via de Kerkomroep, in deze
dienst hoopt ds. D. Wolters voor te
gaan.
Collectes: Zorgmaatje, instandhouding
van de eredienst, orgelfonds.
Agenda
11 april 2020 om 00:00 uur, Paaschallenge, .
12 april 2020 om 17:00 uur, Gast aan
tafel: gaat niet door, Voorhof.
14 april 2020 om 20:00 uur, Feestrollen: gaat niet door, Tilvoorde.
15 april 2020 om 19:15 uur, Vesper via
website of Kerkomroep, Online.
21 april 2020 om 19:30 uur, Focus
gespreks- en bĳbelkring; gaat niet
door, Kapel.
25 april 2020 om 09:30 uur, oefenen
Cantorĳ; gaat niet door, Grote Kerk.
28 april 2020 om 20:00 uur, Feestrollen; gaat niet door, Tilvoorde.
Avondmaal in de stille week
Als kerkenraden van de Mariakerk
en de Hervormde Kerk Vollenhove
en Sint Jansklooster willen we aangeven hoe de gemeenteleden thuis het
Avondmaal dit jaar kunnen vieren.
De Stille Week en het Paasfeest kondigen zich aan. Wat is het pĳnlĳk dat
we juist in deze tĳd niet bĳ elkaar kunnen komen. De online kerkdiensten
bieden een (beperkt) alternatief.
Onderweg naar Pasen gedenken
we het lĳden en sterven van Jezus.
We volgen Hem op zĳn lĳdensweg.
We doen dit door het lezen van het
Evangelie en brood en wĳn te delen.
Op Witte Donderdag, Goede Vrĳdag of op de Paasmorgen viert de
gemeente van Christus vanouds het
Heilig Avondmaal. In deze maaltĳd
van de Heer gedenken wĳ de dood en
opstanding van Christus bĳ brood en
wĳn en vieren we zĳn verbondenheid
met ons en onze verbondenheid met
Hem en met elkaar. De viering van het
Avondmaal kan op deze dagen niet
gemist worden. Hoe zouden we dit in
tĳden corona, zeker ook in de Stille
Week, toch kunnen vieren?
Evenals de landelĳke kerk zien wĳ een
mogelĳkheid om in deze bĳzondere
tĳd het Avondmaal te vieren. In de
Mariakerk zal een klein gezelschap het
Avondmaal vieren op de Goede Vrĳdag tĳdens de avonddienst om 19.30
uur. De gemeenteleden thuis kunnen
de dienst online mee vieren. Ziende
op de tekenen van brood en wĳn
vieren wĳ de gemeenschap met de
gekruisigde en opgestane Heer en de
verbondenheid met elkaar.
Als u wil delen in het brood en de
wĳn is het goed om ook thuis van te
voren het brood en de wĳn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed
van Christus klaar te zetten. U kunt
brood en wĳn ook daadwerkelĳk nuttigen, wanneer de verbondenheid
met Christus daardoor voor u reëler
wordt.
Op weg naar Pasen gedenken wĳ de
gekruisigde en verrezen Heer, die bĳ
ons is tot aan het einde der tĳden.
Na zĳn verrĳzenis toont Hĳ steeds
opnieuw zĳn wonden! De Lĳdende is
de Opgestane en de Opgestane is de

Lĳdende. In het verdriet van deze tĳd
is Hĳ aanwezig. Hĳ deelt ons leven en
lĳden. Ook met onze ziekten is Hĳ
vertrouwd (Jesaja 53). Hĳ is ons leven!
Van harte wensen wĳ u gezegende vieringen op weg naar Pasen.
In Christus verbonden,
Namens de kerkenraden,
ds. H.J.H. Pap, ds. D. Wolters
Pasen!
Komende zondag is het Pasen. Een
vreemd Paasfeest dit jaar… niet het
feest zoals we dat normaal gesproken gewend zĳn. In stilte komen we
samen in een bĳna lege kerk, zoals die
eerste Paasdag – in stilte komen een
paar vrouwen bĳ het graf. Hoe ziet
Pasen eruit als het wordt los gepeld
van drukte en opgebouwde feestspanning? Misschien komen we deze Pasen
wel dichter en dieper bĳ het mysterie
van die eerste keer in de hof. In de
verstilling onder indruk van het wonder. Een hoopvol nieuw begin! Woorden van Marcus 16 gaan ons voor:
‘Ze gingen naar buiten en vluchtten
bĳ het â€‹grafâ€‹ vandaan, want ze
waren bevangen door angst en schrik.
Ze waren zo erg geschrokken dat ze
tegen niemand iets zeiden.’ Het evangelie eindigt in stilte – heilige stilte. En
wĳ vieren dit jaar in stilte Pasen.
Focus & Kringwerk
In dit soort crisistĳden zoeken we
normaal gesproken troost bĳ elkaar,
bĳ God en kerk. Helaas is het niet
mogelĳk om dat fysiek te doen. Daarom is creativiteit nodig om ook in
deze tĳd wegen te vinden om elkaar
te blĳven bemoedigen en invulling te
geven aan het geloofsgesprek. IZBFocus kan de gemeente daarbĳ helpen.
Allereerst is het belangrĳk om aan te
geven waarom we juist nu het FocusTraject voort willen zetten, weliswaar
in aangepaste vorm. Het is de visie
van Focus dat geloof en dagelĳks leven
alles met elkaar te maken hebben.
Kernvraag is steeds: hoe volgen we
Jezus in de concrete werkelĳkheid van
ons bestaan? Nu ons bestaan wordt
bepaald door Corona en alle uitdagingen die daarbĳ spelen, verschuift die
vraag niet naar de achtergrond, maar
is ze nog steeds even relevant!
Daarom zal na Pasen aanvullend
materiaal beschikbaar komen om
“corona-proof” de gesprekken te kunnen voortzetten. Hierover zullen alle
kringleden een informatiebrief krĳgen
via hun kringleiders. Wilt u deze brief
en meer lezen over het Focus traject
ga dan naar de website: https://www.
izb.nl/focus-verhalen/extra-focusmateriaal-tĳdens-de-coronacrisis/
Kerkomroep in Corona-Tĳd
De komende periode kunt u via
de Kerkomroep een divers aanbod
beluisteren! U kunt deze vinden op de
internetpagina’s van de diverse kerken,
via de zogenaamde “Lukaskastjes” en
voor de inwoners van Nieuw Clarenberg op hun i-pads. Hieronder de programmering:
Maandag 15.30 uur – Non-stop geestelĳke muziek, om de lofzang gaande
te houden.
Dinsdag 15.30 uur – ‘UIT’ de Johanneskerk, een afwisselend programma
Woensdag 19.15 uur – Vesper met
lied, gebed en Schriftlezing.
Donderdag 15.30 uur – Muzikale
Fruitmand met geestelĳke liederen die
zĳn aangevraagd voor iemand die een
extra bemoediging wel kan gebeuren.
Vrĳdag 15.30 uur – Laat ons de Heer
lofzingen! Een meezing- en luisterprogramma vol mooie liederen en gesproken woorden.
Zaterdag 15.30 uur – Orgelconcert
Zondag 10.00 uur – kerkdienst
Op de website van de kerk wordt

wekelĳks het programma geplaatst, in
een handige printbare versie. U kunt
dit programma printen en geven aan
een familielid, vriend, kennis, buur, etc,
die hier belangstelling voor heeft!
Bloemengroet
Er zĳn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van de
gemeente, bloemen gebracht bĳ fam.
Steenbergen, Molenstraat 37 en bĳ
mw. Bruintjes- Koops, Molenstraat 50.
Gemeentedag 2020
De commissie gemeentedag heeft
gezien de regelgeving rond het corronavirus besloten de gemeentedag op
14 juni niet door te laten gaan
Nieuws Gezamenlĳk Zondagsblad
Het zĳn voor ons allemaal bĳzondere
en moeilĳke tĳden Daarom willen de
makers van het gezamenlĳk zondagsblad u als lezers een hart onder de
riem steken Dat gaan ze digitaal doen.
Zie onderstaand bericht:
GZ-POST: speciaal voor u
De makers van het Gezamenlĳk Zondagsblad presenteren: GZ-POST. Een
soort ansichtkaart in uw digitale brievenbus! Op deze ansichtkaart staat
iets bemoedigends, inspirerends en
informerends. Bent u al nieuwsgierig?
Meld u zich dan snel aan! Als u uw
mailadres achterlaat op https://gezamenlĳkzondagsblad.nl/gz-post/ ontvangt u GZ-POST gratis. U kunt ten
allen tĳden weer opzeggen.

Vollenhove

S TA D

Ds. D. Wolters, Steiger 27,
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail:
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
kerkelijk werker Mw. Heidi Kramer,
tel. 0527-613766 of 06-30016897
E-mail:
hkramer@hervormdvollenhove.nl

Lente
Troostvol is het om rond te lopen in
de natuur en alles te zien ontspruiten. Groen komt tevoorschĳn uit dor
hout! Het is alsof de schepping ons
voorhoudt: ‘Wanhoop niet! Ook het
dorre, stille, afgezonderde leven in
deze tĳd zal vernieuwd worden. We
leven in hoop! Zoals ook Lied 982
zingt:
In de koude van de winter
groeit de lente ondergrond,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
In de dood is het nieuwe leven,
overwonnen alle strĳd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tĳd.

en kleinkinderen van Hoege. Hoege Vervolg van pagina 1
woonde Vossenkamp 3 in Sint Jansklooster. In de volgende kerkbode willen we een in memoriam plaatsen.
God zal zorgen
Als het coronavirus dreigt…
Je jubelt: God zal voor mĳ zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zĳn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
Licht overwint de duisternis!
Je dacht dat God zĳn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weidenmaar dan: een wond die niet geneest!
Al zal de Herder bĳ je zĳn,
Soms ga je door een diep ravĳn.
Je meende: Christus is zo machtig,
één woord- het onweer zwĳgt al stil.
Je dacht : mĳn Vader is almachtig,
De wind gaat liggen als Hĳ wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
Chaos die niemand eerder zag.
Je fluistert toch dat God zal zorgen
Ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hĳ zal morgen
Doen wat geen mens meer had verwacht:
Dan zal de aarde hemel zĳn,
Dat zal het eeuwig Pasen zĳn!
André F. Troost
Melodie: Wie maar de goede God laat
zorgen
Ten slotte
Roerige tĳden zĳn het. Ik wens u allen
Gods nabĳheid toe. ‘Al gaat mĳn weg
door een donker dal, ik vrees geen
gevaar want U bent bĳ mĳ...
Het is bĳna Pasen. De Heer is waarlĳk
opgestaan. Hĳ leeft en Hĳ regeert.
Die wetenschap mag ons rust geven,
geloof en hoop.
Ontvangt allen een vriendelĳke groet
vanuit de pastorie aan de Leeuwte
ds. H.J.H. Pap

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot
Ds.W.J. Menkveld,Veneweg 33
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,
Noorderweg 57, 8066 PW
Belt-Schutsloot, 038-3867486
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Protestantse kerk Wanneperveen,
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Gezegend Pasen!
Dick Wolters

Vollenhove

AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
8326 AD, Sint Jansklooster,
0527-239504.
E-mail:
predikantambt@hervormdvollenhove.nl
E-mail:
scriba@hervormdvollenhove.nl

Overleden
Op 30 maart is overleden Hoege
Jordens in de leeftĳd van 86 jaar.
De afscheidsdienst zal d.v. gehouden
worden op maandag 6 april in de
Kapel te Sint Jansklooster. We bidden
voor Aaltje, zĳn vrouw en voor Carolien zĳn dochter, voor de kinderen

Pasen
Omdat Hĳ leeft, ben ik niet bang voor
morgen.
Omdat Hĳ leeft, mĳn angst is weg,
omdat ik weet: Hĳ heeft de toekomst
en het leven is het leven waard,
omdat Hĳ leeft.
TV diensten komende tĳd
10-4 19.30 uur – Goede vrĳdag
12-4 09.30 uur – 1e Paasdag
19-4 09.30 uur
26-4 09.30 uur
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/
Ging het de 1e keer nog niet helemaal vlekkeloos met de TV dienst,
afgelopen zondag ging het helemaal
Lees verder op pagina 15
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goed. We zĳn blĳ met de techniek en
de mensen die dit mogelĳk maken.
Aan u als gemeente wordt gevraagd
om onderwerpen of personen aan
te dragen voor voorbede. Dit kunt u
rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wĳkouderling. Contactgegevens vindt u op de website
van de kerk. Laten we blĳven omzien
naar elkaar en de helpende hand toesteken waar nodig. Vergeet u ook de
collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie vindt u
op de website of op de Leef Mee en
Nieuwsbrief. De kerkenraad.
Een kaartje i.p.v. bloemen
De afgelopen tĳd is er een kaartje
verstuurd naar Mw. J Klaver-van de
Belt voor haar 90ste verjaardag en
naar:
Dhr. K. Huisman
Dhr. B. Stam.
Dhr. T van der Sommen.
Fam. S. Lok, De Steenakkers
Fam. Ruiter
Fam. D. Weys, Noorderweg
Fam. Krikke
Mw. G. Stam-Groen
Mw. G. Klaver-de Jonge
Mw. W. de Jonge-Klaver
De heren L. en W. de Goede
Fam. G. Stam, Zonnewiede
Dhr. R. Schoenmaker, De Schans
Dhr. H. Mendel, Bovenboerseweg
Fam. Bart en Lisa Stummel
Fam. v/d Veen , zr. Kortplantsoen
Mw. R. v/d Veen, Veneweg
Mw. A. van Holten, Veneweg
Fam. G. Rook
Fam. H. Korthoef
Fam. H. Klaver, belterweg 9
Mw. S. Halfmouw-Stam
Mw. G. Knobbe-Aarten
Allen ter bemoediging en als groet
van de gemeente.
Geboren
Zondag 5 april is geboren Olivia Cornelia Nathalie, dochter van Winde en
Jeroen Jager en zusje van Liselotte.
Haar roepnaam is Olivia. Wĳ feliciteren de fam. Jager van harte met hun
2e dochter.
Gezamenlĳk Zondagsblad
De komende tĳd komt het GZ niet
meer elke week. Dit GZ is voor 3
weken en tot 13 september verschĳnt er alleen voor zondag 3 mei,
31 mei, 28 juni en 23 augustus een
GZ. De makers van het GZ gaan wel
tussendoor een digitale “GZ-Post”
maken met kort nieuws. Hieronder
staat hoe u zich hier voor kunt aanmelden.
GZ-POST: speciaal voor u
De makers van het Gezamenlĳk Zondagsblad presenteren: GZ-POST.
Een soort ansichtkaart in uw digitale
brievenbus! Op deze ansichtkaart
staat iets bemoedigends, inspirerends
en informerends. Bent u al nieuwsgierig? Meld u zich dan snel aan! Als
u uw mailadres achterlaat op https://
gezamenlĳkzondagsblad.nl/gz-post/
ontvangt u GZ-POST gratis. U kunt
ten allen tĳden weer opzeggen. Ook
als u geen abonnement hebt op het
papieren GZ kunt u zich hier voor
inschrĳven.
Vanuit de gemeente
Jannes Wink is ernstig ziek. Laten we
hem, Grietje en hun gezin dragen in
onze gebeden, voor een keer in het
ziekteproces, en dat zĳ de troost
en nabĳheid van de Hemelse Vader
mogen ervaren.
Wilt u ook bidden voor mw. VosKnol. Na haar ziekenhuisopname
mocht zĳ terugkeren naar haar
woning maar het is in haar omstandigheden bĳzonder verdrietig dat er
niemand bĳ haar kan komen omdat

zĳzelf heel weinig mogelĳkheid heeft
om contact te leggen. Ook voor
anderen, met name ouderen is het
alleen zĳn niet altĳd gemakkelĳk.
De gewone bezoekjes van kinderen,
kleinkinderen en kennissen betekent
veel voor mensen, en met name voor
wie alleen woont is het ontbreken
daarvan vaak zwaar. Verder zĳn alle
zieken van wie ik de afgelopen weken
heb gehoord weer aan de beterende
hand. Daar mogen we ook heel dankbaar voor zĳn.
Kerk TV
Vorige week zondag hadden we onze
eerste uitzending van Kerk TV. Niet
alles ging perfect, maar we hebben
een goede stap gemaakt. Veel mensen spraken hun waardering uit voor
dit initiatief. We zullen dit blĳven
volhouden zolang het kan en werken
aan verbetering. Elke zondagmorgen om 9.30 is er een uitzending.
Ongeveer een kwartier van te voren
wordt het kanaal open gezet en kunt
u inschakelen via de Kerk TV knop in
het hoofdmenu van de website van
onze gemeente.
Kerk TV op Goede Vrĳdag
Op Goede Vrĳdag zal er een uitzending zĳn die begin op 19.30. Dan zal
het lĳdensevangelie gelezen worden
zoals we gewend zĳn in de Goede
Vrĳdag dienst. De Witte Donderdagdienst met Heilig Avondmaal laten
we nu voorbĳ gaan. Het leek ons
beter om in deze situatie een keus
te maken en niet beide te doen. Het
vieren van het HA via een internetverbinding is wel mogelĳk maar dat
brengt ook weer een nieuwe uitdaging met zich mee, die we op dit
moment liever nog even uitstellen.
Thuis meevieren
We hopen natuurlĳk dat u op zondagmorgen zoveel als mogelĳk samen
de dienst meebeleeft. Daarvan zien
wĳ in de kerk niets. Daarom de
vraag, voor wie dat wil natuurlĳk,
om een foto te sturen zodat wĳ ook
zien hoe het thuis is. We kunnen die
foto’s dan later een keer na de uitzending in beeld brengen zodat we
ook op die manier met elkaar meeleven en beleven.
Heeft iedereen Kerktelefoon of
internet?
Voor sommige mensen is het nog lastig om de computer goed af te stellen
voor de uitzending en er wellicht ook
gemeenteleden die geen kerktelefoon of internet hebben. Wilt u ook
op die manier met elkaar meeleven
en op elkaar letten, hulp vragen en
geven als dat nodig is.
Extra uitzending voor kinderen
We werken eraan dat er onder de
Kerk TV knop ook een keus komt
voor extra filmpjes met Bĳbelverhalen voor kinderen. Houd de site in de
gaten. Als het zover is zullen de filmpjes regelmatig worden vervangen
zodat er steeds iets nieuws te zien is.
Bĳbellezen met een appgroep
Er is in mĳn werk heel veel veranderd in deze weken. Ik herken het
bĳna niet terug. Eén van de dingen
die hetzelfde is gebleven is het Bĳbellezen met de Appgroep van de
belĳdeniscatechisanten. We lezen
elke dag hetzelfde hoofdstuk uit een
Bĳbelboek en we sturen elkaar dan
een Appje over wat opvalt, mooi
is, of moeilĳk. We begonnen met
Romeinen, daarna Lukas, Deuteronomium en nu zĳn we begonnen met
Handelingen. Dit is een hele mooie
manier om Bĳbellezen interessant te
maken en elkaar te helpen om vol te
houden. Bovendien leer je best veel
van elkaars reacties. Ik wil dat juist
voor deze tĳd ook meer mensen aanraden. Je hebt er alleen een bĳbel en
telefoon voor nodig en je kunt het

ook doen met mensen die helemaal
aan huis gebonden zĳn. Vraag een
paar mensen (niet te veel) om mee te
doen kies samen een Bĳbelboek en
begin. Moedig elkaar aan door trouw
te reageren, al is het maar met een
duimpje om te laten weten dat je
nog mee doet. Je zult zien hoeveel je
hiervan leert. En daar krĳg ik natuurlĳk graag reacties van. En mocht je
tegen vragen aanlopen dan krĳg ik die
ook graag en zal proberen een antwoord te geven.
Vanuit de Pastorie
Een vreemde tĳd, dat is het en dat
merken we allemaal wel op één of
andere manier. Een bezorgde tĳd
ook. Veel mensen maken zich zorgen. Voel ik iets, heb ik iets, ben ik
nog wel gezond? Gaat het met mĳn
familie en mĳn vrienden nog goed?
Hoe lang gaat dit nog duren en hoe
groot gaat het worden? En zeker de
bange onzekerheid van de mensen
die echt ziek zĳn en hun familie. Zal
het overgaan, wordt ik weer beter?
Veel vragen waarop geen antwoord
is en waar goedkope antwoorden al
helemaal geen goed doen.
Het is zoals het is, we zullen hier
samen doorheen gaan. Hoe dan ook.
Bĳbel en geloof helpen wel, God
helpt wel, maar Hĳ bewaart ons
niet overal voor. Met de woorden
van Psalm 23: 4 Al gaat mĳn weg
door een donker dal, ik vrees geen
gevaar, want U bent bĳ mĳ, uw stok
en uw staf, zĳ geven mĳ moed. Het
kan inderdaad zĳn dat we door een
donker dal gaan, maar we gaan niet
alleen. Laten we het de Psalm nazeggen; Wĳ vrezen geen gevaar want U
bent bĳ ons! Grote woorden, zeker,
soms voelen ze zelfs te groot, maar
ook belangrĳke woorden die nieuwe
moed geven. Daar mogen en kunnen
we het mee doen. Die mogen we
elkaar ook voorhouden en dat doe ik
bĳ deze dan ook van harte.
Hartelĳke groeten,
Ds. Menkveld.

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke
Predikant: ds. Gerrit van den Dool
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194
8338 LD Willemsoord, 0521-514587
kerk.willemsoord@hetnet.nl
Koster: mevr.T.Winters-de Boer,
0521-588515, Rentmeesters Prot.
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Dit Gezamenlĳk Zondagsblad is voor
de hele maand april. Op Palmpasen
heeft de zondagsschool de kinderen
van Willemsoord en omgeving uitgenodigd om met hun Palmpasenhaantje een foto voor de kerk te maken.
Voor de kinderen lag er een traktatie
klaar.
Er staat een kruis op het terrein
voor de kerk. Op deze manier kunt
u, als u dat wilt, toch even ‘naar de
kerk’. Er kan een bloem ingestoken worden en een kaarsje worden
gebrand. Houdt u alstublieft wel
gepaste afstand van elkaar.
Op deze manier proberen we toch
een plaats te zĳn en te blĳven voor
bezinning en omzien naar elkaar.
We hebben ook een Facebook pagina
aangemaakt. U vindt het als u op
Facebook zoekt op PKN Willemsoord-Peperga-Blesdĳke.
Giften. Voor de kerk is een gift

binnengekomen van € 10. Allen
hartelĳk dank voor uw gaven. Fĳn
dat u ook in deze tĳd aan de kerk
denkt. Mocht u de wekelĳkse collecte missen…u kunt ook u gift
overmaken voor de kerk op nummer
NL34INGB0000935070 ten name
van rentmeesters prot. gem. Willemsoord, Peperga, Blesdĳke of voor
de diaconie op nummer NL89Rabo0361299397 ten name van diaconie
protestantse gemeente Willemsoord-PepergaBlesdĳke.
Verjaardagen en huwelĳksjubilea. Op 20 april hoopt mevrouw
A. Bĳker-Monshouwer, Steenwĳkerweg 183 haar 84ste verjaardag te
vieren. Op 22 april hoopt mevrouw
H.J. Grooters-Dedden, Prins Frederikstraat 21 eveneens haar 84ste
verjaardag te vieren. Ook op 22 april
viert de heer Eker, Spoorlaan 28 zĳn
85ste verjaardag en op 27 april viert
mevrouw C. Klarenberg-Kaastra
haar 90ste verjaardag. Namens onze
gemeente van harte gefeliciteerd en
een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.
Op 18 april gedenkt de familie W.
Boon, Markeweg 104 Blesdĳke dat ze
63 jaar getrouwd zĳn. Wĳ willen hen
van harte feliciteren en een mooie
dag toewensen.
Waar geloof het meest kost.
“Bid voor ons.” Dat is vaak het eerste dat vervolgde christenen vragen.
Zĳ kennen het belang van gebed uit
eigen ervaring. Iedere week geef ik u
een gebedspunt door: Christenen in
China hebben te maken met strengere controle door de overheid. De
overheid houdt kerken in de gaten
en brengt nauwkeurig in kaart wie
wat doet. Bid voor voorgangers en
kerkleiders die door deze vorm van
vervolging weinig ruimte hebben om
het evangelie te delen.
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot
uiterlĳk woensdag 23 april 12.00 uur
bĳ de scriba. Het kan natuurlĳk ook
via kerk.willemsoord.nl
Blĳft niet staan bĳ het graf van herinnering want het is leeg,
maar ga kĳken, horen en voelen hoe Hĳ
verder leeft in mensen.
Kĳk in de ogen van mensen die tĳd en
inzet vrĳmaken
voor de mens die ze ontmoeten en je
zal Hem zien.
Luister naar de woorden die deze mensen spreken
en zelf ook beleven en je zal Hem
horen.
Voel de levenskracht die ze voor hun
levensopdracht
uit zĳn doen en laten halen en je zal
Hem voelen.
Kĳk, luister en voel en je zal merken
HĲ LEEFT!
(Antoon Vandeputte)
Namens de kerkenraad een hartelĳke
groet, Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Pastoralia. De pastorale contacten gaan nu vooral via de telefoon.
Toch mooi dat je zo met elkaar kunt
meeleven. Dhr. en mevr. Karel en
Ans Logchies, voorlopig verblĳvend
in Reestoord te Meppel (Zuiderlaan
134), vroegen mĳ nadrukkelĳk hun
groeten over te brengen aan onze
gemeente. Bĳ dezen!
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Media. Al beschikken wĳ niet over
de mogelĳkheid tot digitale uitzending van kerkdiensten, we hebben
wel een website met daarop berichten en af en toe een blog van mĳn
hand. Tevens zĳn we nu op Facebook. Op deze wĳze kunnen we als
gemeenteleden toch contact met
elkaar houden. Een slotwoord van
minister de Jonge bĳ een persconferentie afgelopen week bleef bĳ me
hangen: we moeten afstand bewaren, maar we staan dichter bĳ elkaar
dan ooit. Of zoals bisschop Van den
Hende zei: een lockdown betreft
nooit je hart.
Pasen. Op Witte Donderdag gaan
we de dagen van Pasen in. Hoe kun
je op een vruchtbare manier deze
dagen beleven? Door het verhaal
van verwerping, lĳden, sterven en de
opwekking van Christus niet alleen
maar te zien als een verhaal van toen,
maar als een spiegel voor nu, met
vragen als: Waar sta ik voor? Hoe
trouw ben ik? Zĳn we alleen maar
bezig met ‘hoe kom ik deze tĳd door
- als ik het maar red’?
Of laten we ons de ogen openen
voor wat echt anders moet?
Pascal zei eens: tot op vandaag is
Christus in doodsnood. Inderdaad,
dat is Hĳ, in allen die lĳden onder
onrecht en liefdeloosheid. Maar Hĳ is
dat als de Levende in ons midden. ‘Ik
ben de opstanding en het leven’ zegt
Hĳ. ‘Wie in Mĳ gelooft zal leven, ook
al sterf hĳ’. Jezus’ stem klinkt nog
altĳd: verbind je met Mĳ, volg Mĳ.
Zĳ klinkt, ook en juist temidden van
alle verdriet om het lĳden en verlies
van geliefden, van duizend zorgen
om morgen. Maar we hoeven ons
er niet door te laten in-graven. Een
oud lied zegt: midden in het leven
zĳn wĳ door de dood omvangen.
Dat ervaren we volop. Maar in het
licht van de Levende mogen we ook
weten: midden in de dood zĳn wĳ in
het leven.
In dat vertrouwen mogen we onze
weg gaan in de kracht van Pasen: ook
door elkaar nabĳ te wezen, bereikbaar, beschikbaar, hoopvol.
Dat we Pasen nu thuis moeten vieren
heeft iets vervreemdends. Uitziend
naar het moment dat we als gemeente weer samen kunnen komen,
besluit ik met de laatste strofe van
een lied van Tom Naastepad (Zingend Geloven I,61), op de melodie
van Lied 518 ‘Hoe helder staat de
morgenster’. Dat is een avondmaalslied, wat zichtbaar is in de opbouw.
Als je het lied gecentreerd afdrukt,
herken je de vorm van een avondmaalsbeker!
Dit huis dat God ons heeft gebouwd
weert alle tranen, alle rouw,
hier is het leed geleden;
al heugt ons op de weg zĳn dood,
Hĳ reikt de beker en het brood
aan pelgrims hier beneden.
Gastmaal,
Pascha,
na de uittocht
wacht de bruiloft;
hier wordt Jezus,
Zoon van David, hoog geprezen.
We wensen elkaar hoopvolle dagen
van Pasen!
Een hartelĳke groet aan u, aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn,
worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW.
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.
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Advertenties

mountainbiken
in Sauerland welkom in

Haus Reinhild

uitvaartvandijk.nl
HELMICH VAN DIJK
06 51 88 2700

Al ruim 100 jaar advies en
woningstoffering op maat

HERBIEN MARIJS - VAN DER VEGTE
06 475 67 147
NIENKE APPERLO - IJTSMA
06 122 09 114

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

Kijk op

hausreinhild .nl

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55

VAN GROEVE TOT CONSUMENT
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KE

Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

| decorette-drok.nl

HT

Uitvaartverzorging

G
OR

TVAARTZ
UI

Als het om vertrouwen gaat!

UR

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

- Vloerbedekking
- Zonwering
- Accessoires
- Kortom... alles!

MERK

GEDENKSTENEN

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
(dag en nacht bereikbaar)

Postadres:
Postbus 208
7740 AE Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

Gedenkstenen met gedeeltelijke of
volledige tuin of grint gedeelte
Gedenkstenen met een omranding
Alle uit te voeren in eenvoudig,
klassiek, kunstzinnig of
natuurlijk ontwerp

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227

Staande letterplaten
Enkele gedenkstenen
Dubbele gedenkstenen
Liggende zerken
Gedenkstenen met volledige
bedekking

Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)
Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899

Gedenkstenen

Aanrechtbladen

Dorpels

Schouwen

Vensterbanken

Vloeren

Wastafelbladen

OOK VOOR ONDERHOUD- EN RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN
Stadskanaal: Klompenmaker 2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224
E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad

3

Ga naar:
www.welkomindekerk.nl

MAA
NDE
N
PROB
EREN
VOO
R MA
AR

€ 8,9

Of vul de bon in:

JA,

5!

Topic Crea|
Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden
op proef voor slechts ¤ 8,95. Daarna beslis ik of ik een
abonnement neem.

Dhr. | mw. | fam. *
naam:

verbouw

adres:
postcode:
e-mail:

nieuwbouw

woonplaats:

onderhoud
tel.nr.

Bank:
N L
*Omcirkel de juiste aanhef. In envelop zonder postzegel sturen naar:
Topic, Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Verrassend creatief

topic .nu

