
 

 

Daar staat Jezus. Maar Maria ziet het niet. Ze denkt dat het de tuinman 
is. ‘Heeft ú mijn Heer ergens anders neergelegd? Zeg alstublieft waar 
Hij is. ’‘Maria,’ zegt Jezus. ‘Meester,’ roept ze en steekt haar handen 
naar hem uit. ‘Hou me niet vast. Ik ga naar mijn Vader, onze God. Ga 
naar huis en vertel het de anderen,’ zegt Jezus. En Maria gaat en vertelt 
telkens opnieuw: ‘Ik heb de Heer gezien! Hij is niet dood, hij leeft!’’ 

 
Veertigdagenboekje 2018 

Protestantse Gemeente 

Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil 



2 

 

 

 

 

Inhoud      pagina 2 

Woord vooraf     pagina 3 

Thema      pagina 4 – 5 

Diaconaal project veertigdagentijd  pagina 6 

Activiteiten veertigdagentijd   pagina 7 – 13 

Veertigdagen Projectlied 2018   pagina 14 

Dagelijkse bezinning veertigdagentijd  pagina 15 – 72 

 

 



3 

 

WOORD VOORAF: VEERTIGDAGENBOEKJE 2018 
 
Voor elke dag in de veertigdagentijd 2018 een moment van  
bezinning, bestaande uit Bijbelteksten, gedichten, gebeden, verhalen, 
overwegingen, liederen, kleurplaten, puzzels etc.  
 
Ook vindt u in dit boekje informatie over de activiteiten die worden 
georganiseerd in de veertigdagentijd in onze gemeente. U bent allen 
van harte welkom tijdens één of meerdere van deze activiteiten. 
 
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, neem dan even contact op 
met Christel Renkema-Blok: 
0594-857393 of scribapgnofe@gmail.com 
  
Veel leesplezier, 
 
Veertigdagentijdcommissie  
Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil 
 
ds. Wybe Feenstra  Joke Melenberg 
Jikky Grashuis-Kuiper  Christel Renkema-Blok 
Greetje Heerlien-Poll  Henny Wiersma-Hanse 
Annemiek Hummel  Janita Wilmink 
Corinne Kat   José Wobbes 
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THEMA: IK ZORG VOOR JOU  -  ZORGEN VOOR ELKAAR 
 
‘Ik zorg voor jou’, belooft God aan de mensen.  
We vieren in de kerk dat we er als mensen niet alleen voor staan. 
In de Bijbelverhalen van deze veertigdagentijd en Pasen zien we daar 
concrete voorbeelden van.  
We horen in de verhalen hoe God voor mensen zorgt.  
Sommige dingen die God voor mensen doet, kunnen wij als mensen 
ook voor elkaar doen. Zo kunnen wij ook voor iemand zorgen die dat 
nodig heeft.  
 
In de diensten tijdens de veertigdagentijd zullen aan de hand van het 
thema van de week concrete voorbeelden uit de eigen gemeente 
zichtbaar worden over ‘zorg geven’ en/of ‘zorg ontvangen’, of over 
‘werken in de zorg’.  
We hebben een aantal gastsprekers gevraagd om in de dienst,  
in een bijdrage van 5-10 minuten, over hun persoonlijke ervaringen 
te vertellen.  
Voorbeelden zijn: mantelzorg, gehandicaptenzorg, zorg in een  
verzorgingscentrum, verpleegkundige zorg, uitvaartverzorging en het 
werk- en leerproject Het Tuuntje. 
Doel is om vanuit de eigen ervaring en de onderlinge betrokkenheid 
oog te hebben voor elkaar.  
Zo hopen we samen gemeente-zijn te ervaren. 
 
Na elke ochtenddienst is er in deze veertigdagentijd gelegenheid om 
samen koffie te drinken, waarbij nagepraat kan worden over de 
dienst en eventueel met de gastspreker. 
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DIACONAAL PROJECT VEERTIGDAGENTIJD  
ROUTE 1 PROJECTEN KERKINACTIE. 
 
Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de 
verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in 
Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan 
elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een  
veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede  
toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.  
Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. 
Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen. 
Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 
veertigdagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én  
grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de 
samenleving vormen.  
Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe 
hoop en kracht. 

https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten 

  
Op de zaterdagen in dit veertigdagenboekje worden deze 
6 verschillende projecten uitgelicht. 
Mogen wij de collecten van harte bij u aanbevelen? 
 

SPAARDOOSJE 

Bij het veertigdagenboekje heeft u een spaardoosje ontvangen om 
niet alleen zondags in de kerk, maar ook doordeweeks thuis te  
sparen voor Kerk in Actie. Spaart u mee? De collecte tijdens de  
kindernevendiensten is tijdens de veertigdagentijd ook voor de  
verschillende projecten van Kerk in Actie. 
Spaardoosjes graag op Eerste Paasdag inleveren! 
Elke zaterdag krijgt u een spaartip om op deze manier actief mee te 
sparen! 

https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten
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ACTIVITEITEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 

EREDIENSTEN 
Woensdag 14 februari 19.30 uur  Aswoensdagvesper 

Liudgerkerk  
Zondag 18 februari 09.30 uur Heilig Avondmaal 

Ichthuskerk na afloop koffiedrinken 
Zondag 25 februari 11.00 uur 

Liudgerkerk na afloop koffiedrinken 
Zondag 4 maart 09.30 uur  

Ichthuskerk na afloop koffiedrinken 
 19.00 uur Praisedienst  
 Ichthuskerk  
Zondag 11 maart 09.30 uur  

Liudgerkerk na afloop koffiedrinken 

Woensdag 14 maart 19.30 uur Biddag voor gewas en arbeid 
Ichthuskerk  

Zondag 18 maart 11.00 uur  
Ichthuskerk na afloop koffiedrinken 

Zondag 25 maart 09.30 uur Palmzondag 
Liudgerkerk na afloop koffiedrinken 
19.30 uur Power for life  
GKV te Enumatil  

Donderdag 29 maart 19.30 uur  Witte Donderdag 
Liudgerkerk  

Vrijdag 30 maart 19.30 uur  Goede Vrijdag 
Ichthuskerk 

Zaterdag 31 maart 21.30 uur  Paaswake 
Liudgerkerk  

Zondag 1 april   10.00 uur Eerste Paasdag 
Ichthuskerk na afloop koffiedrinken 
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PANNENKOEKEN ETEN OP VASTENAVOND 
Dinsdag 13 februari 2018 
 

Evenals voorgaande jaren willen we 
vooraf aan de veertigdagentijd, ook 
wel vastentijd genoemd, weer pannen-
koeken eten. Veel gemeenteleden 
hebben hier de voorgaande jaren ge-
bruik van gemaakt. 
 

In de Angelsaksische traditie is men gewoon om op Vastenavond 
pannenkoeken te eten. Dat is op de dinsdagavond vóór Aswoensdag. 
De laatste olie, eieren en meel worden opgebruikt en daarna kan de 
Vastentijd beginnen. In reclamefolders wordt het pannenkoekenmeel 
zelfs aanbevolen als 'for Pancake Tuesday'. 
 
De veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag 14 februari. 
Iedereen wordt uitgenodigd voor de pannenkoekenmaaltijd op: 
 

dinsdag 13 februari 2018 - tussen 17.00 en 19.00 uur  
in Ons Centrum. Opgave is niet nodig. 

 
Er staat een bus voor een vrijwillige bijdrage! Na aftrek van de kosten 
gaat het overige geld naar Kerk in Actie. 
 
Wie wil helpen bij het bakken van pannenkoeken in Ons Centrum of 
thuis, kan zich opgeven bij: Jikky Grashuis 

jikky@home.nl  of  0594-612271 

mailto:jikky@home.nl
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GEBEDSKRING 
 
Gemiddeld één keer in de 14 dagen wordt op maandagavond van 
19:00 tot 19:45 uur een gebedskring gehouden in de Ichthuskerk.  
In de kring wordt gebeden voor mensen die ziek zijn, verdriet 
hebben, eenzaam zijn of andere zorgen kennen.  
Ook bidden we regelmatig voor onze gemeente en voor hen met een 
speciale taak.  
Tijdens de gebeden brengen we ook de nood in de wereld bij God. 
Wij leggen onze zorgen en vragen bij Hem neer en bidden om  
vertrouwen en Zijn vrede en nabijheid.  
En natuurlijk danken we God voor de zegeningen die wij ontvangen. 
 
De gebedskring bestaat niet uit een vaste groep mensen, maar is 
bedoeld voor iedereen die mee wil bidden, hardop of in gedachten. 
Jong en oud is welkom en als je een keer geweest bent geeft dat 
geen verplichtingen voor een volgende keer. 
Iemand van de commissie bereidt een korte inleiding voor.  
Vaak lezen we een gedeelte uit de Bijbel en we zingen enkele  
liederen. Samen bepalen we de gebedsonderwerpen.  
 
In de Stille week wordt de gebedskring gehouden op  
maandag 26 maart. Een overzicht van de data van de gebedskring: 
5 en 19 februari 
5 en 26 maart 
16 en 30 april 
 
U bent van harte uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: Bennie en Jildou Renkema  

jildoubijlstra@hotmail.com of 06-30483650 
 
Gjalt de Jong   
dejonggjalt@ziggo.nl   of 06-49861906 

mailto:jildoubijlstra@hotmail.com
mailto:dejonggjalt@ziggo.nl
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SOBERE MAALTIJD  
Dinsdag 27 maart 2018 
 
In de afgelopen jaren gebruikte een groepje gemeenteleden  
wekelijks een sobere maaltijd met elkaar om op die manier stil te 
staan bij het bijzondere karakter van deze tijd in het kerkelijk jaar.  
 
Omdat de animo daarvoor minder groot werd, worden deze  
maaltijden niet meer wekelijks gehouden. Daarmee komt ook een 
einde aan de traditie van een afsluitende feestelijke paasmaaltijd in 
de week na het Paasfeest.  
 
Dit jaar is er één sobere maaltijd in de Stille Week in De Zaaier.  
Op 27 maart om 18.00 uur kan iedereen meedoen aan een maaltijd 
van soep-zonder-vlees, met brood-zonder-beleg, water als drankje  
en zonder toetje.  
Er zal een spaarpot staan voor het project van Kerk in Actie.  
 
We eten de maaltijd terwijl we luisteren naar Passiemuziek, mogelijk 
uit de Matthäus Passion. 
 

PAASGROETENACTIE: EEN KLEIN GEBAAR 

 
Met het sturen van een paasgroet zorgt u ervoor dat gedetineerden 
in Nederland ook hun handen kunnen openen om een klein gebaar  
te maken. Aan uw paasgroetenkaart zit een tweede kaart gehecht. 
De gedetineerden sturen de aangehechte kaart aan hun gezin of een 
ander met wie ze contact willen houden. Elk jaar opnieuw vertellen 
de justitiepastores hoe goed het de gedetineerden doet om een kaart 
te ontvangen en te kunnen sturen. 
 
Doet u ook weer mee? 
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WERELDGEBEDSDAG 

Vrijdag 2 maart 2018 
 
Op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond.  
Ieder jaar opnieuw voelen mensen in de 173 landen die hieraan 
meedoen, zich verbonden en bemoedigd. Het bijzondere van deze 
dag is, dat gedurende 24 uur, ergens in de wereld mensen bij elkaar 
komen, waar dezelfde noden voor God worden gebracht.  
Dezelfde gebeden en dezelfde schriftlezingen worden gelezen. 
 
In ons land wordt sinds 1929 in meer dan 500 plaatsen deelgenomen 
aan deze vieringen. Ieder jaar wordt door vrouwen uit een land de 
liturgie voorbereid. Dit jaar is de liturgie voorbereid door vrouwen  
uit Suriname. Door deze viering voelen wij ons verbonden met de  
vrouwen uit Suriname. 
 
Het thema dat door deze vrouwen is gebruikt is: "En God zag dat het 
GOED was…" Over dat Gods natuur een kostbaar geschenk is en dat 
we het voor onze kinderen en kleinkinderen net zo mooi moeten 
houden als wij het hebben ontvangen.  

Ook dit jaar is er bij ons in de dorpen weer een WERELDGEBEDSDAG. 
Deze vieringen worden georganiseerd door Passage Oldekerk-
Niekerk met medewerking van de Protestantse Gemeente Niekerk-
Oldekerk-Faan-Enumatil. U kunt deze viering meemaken in de 
Liudgerkerk in Niekerk op vrijdag 2 maart om 19.30 uur. 
 
U bent van harte uitgenodigd.  
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OMGAAN MET VERLIES 

Dinsdag 20 maart 2018 
 
Ds. H.J. Meyer, emeritus predikant uit 
Roden, gaat met ons in gesprek over  
'Omgaan met verlies'. Hij doet dit aan  
de hand van het boek ‘Mintijteer’. 
Na opgave kunt u een uittreksel 
van het boek aanvragen, 
aangevuld met enkele gesprekspunten. 
Inleider: ds. H.J. Meyer 
Plaats:  Ons Centrum 
Wanneer: 20 maart 2018 om 19.45 uur 
Opgave en uittreksel: Jikky Grashuis, tel. 0594-612271 
   email: jikky@home.nl 

 
SAMEN ZINGEN IN DE STILLE WEEK 
Dinsdag 27 maart 2018  
 
De afgelopen jaren hebben we op de dinsdagavond in de Stille Week 
een viering gehouden waarin “Lijdenstijd-liederen” werden 
gezongen. Dit jaar is de opzet iets anders.  
Op dinsdagmiddag 27 maart, van 15.00 – 16.30 uur, willen we in  
De Zaaier bij elkaar komen. We zingen dan liederen uit 
verschillende liedbundels, die passen bij deze week. Ook zullen er 
een gebed en wat andere korte teksten voorgelezen worden.  
De muzikale begeleiding is in handen van Neeltje Haitsma. Voor thee 
en koffie wordt ook gezorgd. Wilt u graag komen, maar heeft u geen 
vervoer, dan is er de mogelijkheid om opgehaald te worden.  
Neemt u dan contact op met Janita Wilmink, tel. 0594-507956. 
U bent van harte welkom! 

mailto:jikky@home.nl
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STILTEWANDELING 
Woensdag 28 maart 2018 
 
In de Stille Week kunt u op woensdagavond 28 maart meedoen  
aan een stiltewandeling.  
Dit is vanuit de Ichthuskerk en begint om 18.45 uur. Het idee van de 
stiltewandeling is overgenomen van Nijkleaster in Jorwert.  
We beginnen met een moment van bezinning in de kerk, rond de 
vleugel. Het thema is deze keer: Ik zal in mijn huis niet wonen…  
Centraal staat een tekst van Huub Oosterhuis die als lied 999 in het 
liedboek te vinden is. 
 
De wandeling zelf is verdeeld in drie etappes, die genoemd worden: 
Stilte, Bezinning en Ontmoeting.  
Eerst wandelen we in stilte en proberen ons hoofd en hart leeg te 
laten worden van alle indrukken van de dag.  
Daarna bezinnen we ons in stilte op vragen die aansluiten bij het 
bezinningskwartier in de kerk.  
Ten slotte is er gelegenheid om met elkaar te praten over wat er bij 
je opgekomen is en wat je bezighoudt. De wandeling in een rustig 
tempo duurt ongeveer vijf kwartier. Daarna drinken we met elkaar 
een kopje koffie of thee in Ons Centrum. 

 

 

 

 

 

 

 

bron: internet 
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VEERTIGDAGEN PROJECTLIED 2018 

 
 
2. Ik zal er zijn voor jou 
met wijn, een stukje brood  
Ik zal er zijn voor jou  
mijn liefde is zo groot.  
 
3. Ik zal er zijn voor jou  
Een schaduw aan je zij.  
Ik zal er zijn voor jou  
Ik ben er altijd bij.  

4. Ik zal er zijn voor jou  
Ik laat je niet alleen.  
Ik zal er zijn voor jou  
Mijn licht straalt om je heen. 

 

tekst: Hanna Lam 

Melodie: Barbara Zwaal 
 

Tijdens de diensten in de veertigdagentijd is 
‘Ik zal er zijn voor jou' het projectlied. 

Elke zondag zullen 1 of meer coupletten hiervan gezongen worden. 
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DAGELIJKSE BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD  
 
WEEKTHEMA: MOEDIG VASTHOUDEN 
(week 1) 
Als mensen voor iemand zorgen, dan is dat vaak ook iets van lange 
adem, van volhouden en vasthouden. In het dagelijks leven -en ook in 
de Bijbel- heb je volhouders, standvastige en vasthoudende mensen, 
mensen die niet gauw opgeven. 
‘Moedig vasthouden’ heeft ook te maken met het verhaal van de 
verzoeking in de woestijn (dat komende zondag centraal staat). Jezus 
wordt in verleiding gebracht, maar Hij houdt moedig vast aan zijn 
roeping. Hij zwicht niet voor de macht of voor het gemak.  
Hij krijgt hulp van Boven in de vorm van engelenzorg.  
 
Woensdag 14 februari:  Genesis 32: 23 t/m 30 
                    (De aanhouder wint.) 
De Zaaier: 10.00-11.30 uur  Koffiedrinken 
Liudgerkerk: 19.30 uur  Aswoensdagvesper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bron: www.lovethispic.com 
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Dat wij weer weten, 
dat wij gemaakt zijn, 
genomen, gevormd, 
uit stof van de aarde. 
Dat wij weer weten, 

dat Gij uw adem 
ons hebt geschonken; 

adem in ons. 
Adem in ons, 

breekbaar en broos, 
kruiken van aarde, 

dat wij weer weten, 
dat Gij ons vormt. 

Dat wij weer weten 
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij weer weten, 
dat wij verwant zijn: 

rotsen en gras, 
mensen en lucht, 
sterren en zaad, 

nijlpaard en musje. 
Dat wij weer weten, 
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij weer weten, 
dat wij weerkeren, 
terug in het stof. 

Dat wij weer weten, 
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij ons voegen 

in het werk van uw handen. 

Andries Govaart, Uit: Continuo, december 2000 
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Donderdag 15 februari: Jozua 1: 1 t/m 9 
(Wees vastberaden en standvastig.) 

 
Lieve God, 
In de hectiek van alledag  
en in de storm van prikkels in ons leven, 
zoeken wij verstilling,  
willen we even niet geleefd worden, 
zoeken wij ons zelf en zoeken wij u. 
Laat ons in deze veertig dagen ons voorbereiden 
op onze dienst in de wereld, 
ons concentreren op wat vrede en gerechtigheid 
brengt in deze wereld, 
en wat onze bijdrage daaraan zou kunnen zijn. 
Lieve God, geef mij een rol in uw geschiedenis, 
en leer mij mijzelf kennen 
om de ander te kunnen ontmoeten. 

Uit: Kerk-in-Actie - Liturgiegids 40dagentijd 2018 

 
Vrijdag 16 februari:  1 Samuel 2: 18 en 19 

(Letterlijke mantelzorg.) 
 

 
De vrucht van stilte is het gebed,  
de vrucht van het gebed is geloof,  
de vrucht van het geloof is liefde,  
de vrucht van liefde is dienstbaarheid,  
de vrucht van dienstbaarheid is vrede. 
 

Moeder Theresa 
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Zaterdag 17 februari:  Lucas 5: 17 t/m 20 
(Creatieve mantelzorg: het dak opgaan.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bron: www.tabjesjoy.blogspot.nl 
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VAN UW DIACONIE 
Met je kinderen op de vlucht 
 
Meer dan vier miljoen Syriërs  
zijn hun land ontvlucht.  
Onder hen bevinden zich veel 
moeders met kinderen.  
Uitgeput zijn ze neergestreken in 
de Bekaavallei in Oost-Libanon. 
Vooral moeders en kinderen  
zijn kwetsbaar en lopen grote 
gezondheidsrisico’s.  
Onder heel moeilijke 
omstandigheden proberen 
moeders hun kinderen liefdevol 
te verzorgen en te beschermen.  
Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) 
ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting 
over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezond-
heidsvoorlichting.  
De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen 
kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle  
onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden. 
 

Met deze collecte steunt u het noodhulpproject van Kerk in Actie 

 zoals het werk van IOCC in Libanon. 

 
 
 

Spaartip:  
Heb je afgelopen week de auto gebruikt terwijl het 

 eigenlijk niet nodig was? € 0,50 cent in het spaarpotje 
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Zondag 18 februari:  Marcus 1: 12 t/m 15 
(Engelenzorg.) 

Ichthuskerk: 09.30 uur  Viering Heilig Avondmaal 
    Tienernevendienst 
 

VANDAAG BIJ DE KINDERNEVENDIENST 
Het thema voor de kindernevendienst is vandaag  
“Ik zorg voor jou”. We lezen het verhaal hoe Jezus,  
na zijn doop in de Jordaan, 40 dagen in de woestijn 
doorbrengt.  
Een eenzame plaats, maar Jezus is er niet alleen.  
Behalve de wilde dieren is er nog iets, of iemand.  
Iemand die door de mensen satan of duivel wordt  
genoemd. Deze satan probeert Jezus over te halen 
zich van God af te keren. Maar God is er ook. Hij laat 
engelen voor Jezus zorgen. In de kindernevendienst 
gaan we met elkaar nadenken over wie er voor ons 
zorgt én voor wie wij kunnen zorgen.  

 

Je hebt een probleem. 
Je zit vast, het gaat niet meer. 

Je kunt niet meer. 
En langs een onzichtbare antenne krijgt 
ergens iemand een ingeving, een soort 

bevel om je te benaderen en je te helpen, 
je tot steun te zijn, je een duwtje in de rug 

te geven of om je te troosten. 
“Je bent een engel”, zeg je dan. 
En het leven wordt weer licht, 
de pijn wordt weer draaglijk. 

Engelen 

Phil Bosman 
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WEEKTHEMA: OPGETILD WORDEN 
(week 2) 
Hoe ‘gewoon’, moeizaam of zorgelijk het leven ook is, soms zijn er 
dagen en dingen waardoor een mens ‘opgetild’ wordt.  
Dan is het net of je je gedragen voelt, door mensen, door het geloof, 
door God. In de Bijbel komt er dan een ‘berg’ in zicht.  
De ‘berg’ verwijst naar de aanwezigheid en nabijheid van God.  
De lezingen van deze week zijn gekozen met het oog op de ‘berg’  
en op de ‘hemel’…. Want ook de ‘hemel’ is een beeld van 
‘Opgetild worden’. Een en ander loopt uit op het verhaal van  
komende zondag: de verheerlijking op de berg. 
 
 
Maandag 19 februari:  Exodus 19: 16 t/m 22 

(Mozes gaat de berg van God op.) 
 

Ichthuskerk: 19.00 uur  Gebedskring (info pagina 9) 
 
 

Op bergen en in dalen 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven, daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven, 
of stijgen daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 
 

Johannes de Heer, Lied 306 
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Dinsdag 20 februari:  Deuteronomium 34: 1 t/m 4 
(Zicht op het beloofde land.) 

 

Zaadjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een jongeman had een droom. Hij ging een winkel 
binnen. Achter de toonbank zag hij een engel.  
Haastig vroeg hij hem:  
"Wat verkoopt u, meneer?"  
En de engel antwoordde vriendelijk: "Alles wat u 
maar wilt." De jongeman zei: "Dan zou ik graag  
hebben: het einde van de oorlog in heel de wereld, 
meer bereidwilligheid om met elkaar te overleggen, 
aandacht voor de kleinen en de zwakken,  
een hartelijke kerkgemeenschap, meer tijd voor de 
ouders om met hun kinderen te spelen en …….” 
De engel onderbrak hem en zei: "Verontschuldig me, 
jongeman, u hebt mij verkeerd begrepen. 
We verkopen hier geen vruchten. We verkopen hier 
alleen zaadjes."  
 

Huub Oosterhuis 
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Woensdag 21 februari: 1 Koningen 19: 8 t/m 13 
(Openbaring op de berg Horeb.) 

 
De Zaaier: 10.00-11.30 uur  Koffiedrinken 

 
 
 
Daar ontketent God 
de natuurelementen, 
echter zonder zichzelf 
erin kenbaar te maken. 
Als de rust is weergekeerd, 
maakt God zichzelf kenbaar 
in een zacht briesje en Hij stelt de 
profeet gerust dat er in het volk 
nog heel wat onbekende, maar 
trouwe gelovigen zijn te vinden, 
die zijn werk zullen voortzetten. 

bron: internet 

 
Donderdag 22 februari: Lucas 24: 50 t/m 52 

(Opgetild worden tot in de hemel.) 
 

Er zijn armen 
die je dragen. 
Er zijn voeten  
die je brengen. 
Er zijn vleugels die je voeren 
naar een toekomst  
vol van zijn Liefde en vrede. 

bron: internet 
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Vrijdag 23 februari:  2 Korintiërs 12: 1 t/m 5 
(Hemelse visioenen die je optillen.) 

 

 

J.W. von Goethe 
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Zaterdag 24 februari:  Openbaring 4: 1 t/m 4 
(Een open deur in de hemel.)  

 

VAN UW DIACONIE 
Uit de schulden 
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend  
schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. 
In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke 
organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. 
Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om 
mensen met schulden te begeleiden en te coachen.  
Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. 
Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast 
krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er 
een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen 
over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze 
schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen.  
De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes 
te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. 

Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie  
zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. 

 
 

 
 
 
Schuldhulpmaatje 5 jaar in Nederland 
Koningin Maxima’s woorden:  
“Perspectief en nieuwe moed” 
bron: internet  
 

 
Spaartip: 

Hoeveel boterhammen heb je vandaag op? 
Per boterham € 0,10 
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Zondag 25 februari:  Marcus 9: 2 t/m 10 
           (Een hoogtepunt.) 

Liudgerkerk: 11.00 uur  Eredienst 
 

VANDAAG BIJ DE KINDERNEVENDIENST 
In het verhaal van vandaag horen we hoe Jezus  
met drie van zijn leerlingen een hoge berg op gaat.  
Daar boven is het heel stil en ze zijn helemaal alleen.  
Maar dat blijft niet zo. Er gebeurt iets héél bijzonders: 
er verschijnt een groot wit licht.  
Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus.  
Hierna klinkt uit de hemel de stem van God, die zegt: 
“Jezus is mijn zoon.” De leerlingen hebben iets heel 
bijzonders meegemaakt. Het voelt alsof ze zijn opgetild 
en even heel dicht bij God, bij de hemel zijn geweest.  
“Ik praat met je” is het thema van deze week in de  
kindernevendienst: God zorgt (ook) voor mensen door 
met ze te praten. Met wie praten wij en hoort bij écht 
met iemand praten ook niet luisteren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: internet 
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WEEKTHEMA: IK BEN HET HIER NIET MEE EENS! 
(week 3) 
Harmonie, kreukels gladstrijken, iets door de vingers zien…,  
dat kan bijdragen aan een leefbare wereld.  
Toch kan niet alles wat er gebeurt met de mantel der liefde bedekt 
worden. Soms is het echt nodig dat er protest klinkt en dat er  
werkelijk iets veranderd wordt.  
Vaak wordt het beeld van God en van Jezus nogal zoet en lievig  
ingekleurd. Maar dat is niet het beeld dat de Bijbel van God en Jezus 
laat zien. Vaak genoeg klinkt daar: ‘Ik ben het hier niet mee eens!’  
Er wordt recht gesproken. Kortom, deze keer een tamelijk streng 
weekthema. Ook het optreden van Jezus in de tempel (aanstaande 
zondag) liegt er niet om.  

 
 
 

. 
 
 

Het begin van Psalm 72 
uit 150 Psalmen vrij 

 Huub Oosterhuis 
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Maandag 26 februari:  Genesis 6: 5 t/m 8; 11 t/m 13 
(God heeft spijt.) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

bron:  
De ark van Noach, Peter Spier 
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Ie moeten niet bange wezen 
veur hoe de wind soms stiet 

Angst is mar veur eben, 
spiet is veur altied 

Wees mar nie benauwd, 
ie zien ja wel hoe ‘t giet 
Angst is mar veur eben, 

spiet is veur altied 
 

Donkere wolken botsen soms, 
waor dan bliksem uut ontstiet 

Mar laot joe niet beletten 
deur de kans op groot verdriet 

Haol joe mar nie in, 
stort joe dapper in de stried 

 
Angst is mar veur eben, 

spiet is veur altied 
Zwarte nachten zwiet en jeuk 

en verlichting is der niet 
Doodsbenauwd veur alles 

Mar ‘t gevaor bestiet 
dat zo naost ‘t slechte 

ok ‘t goeie overgiet 
Denk dan: Angst is mar veur eben, 

spiet is veur altied 
Ie moeten niet bange wezen 
veur hoe de wind soms stiet 

Angst is mar veur eben, 
spiet is veur altied 

http://www.songtexte.com/songtext/daniel-lohues 

http://www.songtexte.com/songtext/daniel-lohues/
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Dinsdag 27 februari:  2 Samuel 11: 27b t/m 12: 7a 
(David wordt een spiegel voorgehouden.) 

www.lds.org/manual/old-testament-stories/chapter-29-king-david 

 
Woensdag 28 februari:  Jesaja 1: 10 t/m 17 

(Scherpe profetische kritiek.) 
De Zaaier: 10.00-11.30 uur Koffiedrinken 

 
Voor jullie staat hiernaast 
een labyrint. Er zijn halve kringen,  
die naar binnen lopen. 
In het midden wordt het  
Pasen.  
We hebben een lange weg 
te gaan, weten vaak niet  
waar naar toe. 
We leven in het donker,  
maar zien het licht van Pasen. 
Kleur de halve cirkels 
van het donker naar het licht. 

bron: internet 

http://www.lds.org/manual/old-testament-stories/chapter-29-king-david
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Donderdag 1 maart:  Matteüs 16: 21 t/m 23 
(Petrus en Jezus protesteren allebei.) 

  
 
 
 
 
 

 

bron: www.deepdemocracy.nl 

 
Vrijdag 2 maart:  Lucas 22: 49 t/m 51 

(Protest dat te ver gaat.) 
Liudgerkerk: 19.30 uur  Wereldgebedsdag (info pagina 11) 

 
Keihard (naar Psalm 82) 

 
Iedereen zegt: “Ze moeten teruggaan! 
die vluchtelingen, wat heb je eraan?” 

 
Tussen al die stemmen is er maar één 

die keihard roept door alles heen: 
 

“Zijn jullie bedonderd dat je niet kiest 
voor wie onbeschermd is en altijd verliest! 

 
Waar is het recht? Het gaat helemaal mis 

als je geen leven geeft aan wie arm is.” 
 

Gelukkig maar, God , dat ik jou weer kan horen 
tussen al dat domme geklets aan mijn oren. 

Gerrie Huiberts 

http://www.deepdemocracy.nl/
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Zaterdag 3 maart:  1 Korintiërs 11: 17 t/m 22 
(Protest tegen ‘ieder voor zich’.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

bron: internet 

VAN UW DIACONIE 
Sterke vrouwen opleiden op Papoea 
 
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling 
van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend 
in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot 
een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid.  
Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen.  
Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen 
praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.  
Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun 
kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar 
een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. 
Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale ge-
meenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven 
dit op hun beurt weer door aan hun dochters. 

Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie 
zoals P3W in West Papoea 

 
 

Spaartip:  
Tel alle sokken in huis. Voor elk paar € 0,05 



33 

 

Zondag 4 maart:   Johannes 2: 13 t/m 22 
(‘Weg ermee!’) 

Ichthuskerk: 09.30 uur  Eredienst 
Ichthuskerk: 19.00 uur  Praisedienst 
 

VANDAAG BIJ DE KINDERNEVENDIENST 
God woont overal. Maar er is één plek waar je hem in 
het bijzonder kunt vinden. Een huis waar hij woont en 
waar mensen zich thuis mogen voelen. Dat huis is de 
tempel in Jeruzalem. Maar in het verhaal van deze 
zondag horen we dat de tempel niet meer op een plek 
lijkt waar mensen thuis 
komen bij God.  
Er zijn zoveel handelaren 
en geldwisselaars in de 
tempel dat het wel een 
markt lijkt. Jezus ziet dit 
en wordt hier heel boos 
om. Hij is het er niet mee 
eens en laat dat heel 
duidelijk merken: hij 
gooit de tafels omver  
en gooit het geld op  
de grond. “Weg ermee, 
jullie maken een markt 
van het huis van mijn Vader”, zegt Jezus.  

En daarvoor is de tempel niet bedoeld. Het huis van God, de tempel 
in Jeruzalem, laat iets zien van hoe God voor mensen zorgt: bij hem 
mag je thuis zijn, een plek vinden waar je tot rust komt en je veilig 
voelt. Wat betekent “thuis” voor ons en waar en waarom voelen wij 
ons ergens thuis?  
Daarover gaan we het hebben in de kindernevendienst. 

https://www.slideshare.net/tempelreiniging-nita-abbestee 
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https://www.slideshare.net/
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https://www.tomjanssen.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tomjanssen.net/
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WEEKTHEMA: GENOEG VOOR IEDEREEN!? 
(week 4) 
Het weekthema ‘Genoeg voor iedereen’ is voorzien van een  
uitroepteken, maar ook van een vraagteken.  
Op deze wereld wonen ruim 7 miljard mensen. 
In principe is er genoeg eten voor iedereen. Maar in de praktijk  
helaas toch niet. De oorzaak hiervan: de ongelijke verdeling als  
gevolg van onwil en soms ook van onmacht. 
In de Bijbel wordt ons een weg gewezen hoe het anders kan en moet. 
Het mooiste verhaal hierover is misschien wel wat komende zondag 
aan de orde komt: het verhaal van de broodvermenigvuldiging. 

 

Maandag 5 maart:  Genesis 41: 53 t/m 57  
(Jozef heeft nog iets achter de hand.) 

 
Ichthuskerk: 19.00 uur   Gebedskring (info pagina 9) 

 
 

bron: https://ingspire.nl 
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Dinsdag 6 maart:  Exodus 16: 11 t/m 15 
 (De Heer zorgt voor eten.) 

 

 
Doe een beetje olijfolie in de pan. Breek de kwarteleitjes en bak 
ze gedurende 2 minuten. Bestrooi ze daarna met verse kruiden 
bijvoorbeeld bieslook en/of peterselie, peper en zout. 

(tip – tomaat erbij) 

bron: internet 

 
Woensdag 7 maart:  1 Koningen 17: 10 t/m 16 

(Het laatste wordt gedeeld.) 
De Zaaier: 10.00-11.30 uur  Koffiedrinken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bron: www.loesje.nl/ 
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Donderdag 8 maart:  Psalm 65: 10 t/m 14 
(God is royaal.) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pxhere.com 

https://pxhere.com/
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Vrijdag 9 maart:  Handelingen 2: 43 t/m 47 
(Zo kan het ook.) 

 
 
 

 

Uit: Goochem bekeken, G.J. Bos 
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Zaterdag 10 maart:  Jakobus 2: 14 t/m 18 
(Belijden is doen.) 

 
God kan niet anders dan liefhebben. 
In zijn evangelie drukt Johannes,  
met een duizelingwekkende intuïtie, 
in drie woorden uit wie God is: 
‘God is liefde’. 
Alleen al met het vasthouden van  
die drie woorden komen we ver, heel ver. 
Wat grijpt ons aan in die woorden? 
Dat wij er deze indrukwekkende overtuiging in vinden: 
God heeft Christus niet naar de aarde gezonden 
om wie dan ook te veroordelen, maar met de bedoeling  
dat ieder mens zich bemind zou weten, en een manier zou vinden  
om met God verbonden te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frère Roger  

(stichter van de oecumenische Taizé-gemeenschap) 
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VAN UW DIACONIE 
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt 
 
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel 
armoede en werkloosheid voorkomen. Samen met andere kerken 

staat de Protestantse Kerk in  
Almere mensen in financiële nood 
bij met praktische hulp, zoals een 
Sociale Supermarkt.  
Klanten krijgen geen standaard 
voedselpakket, maar een  
persoonlijke pas om  
boodschappen te doen die  
aansluiten bij hun behoefte en 
gezinsgrootte. Ook is er een  
kleding-, meubel- en witgoedloket. 
Jaarlijks helpt de kerk hiermee  
tussen de 1.300 en 1.500 mensen. 
Naast deze praktische hulp  
ondersteunt zij mensen met  
advies en cursussen om weer op  

eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt 
gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een 
reguliere supermarkt.  
De verschillende activiteiten zijn verspreid over zeven locaties in de 
stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.  
Collecteert u mee voor dit sociale project en voor de inrichting van 
het nieuwe pand? 

Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie in 
Nederland zoals de Sociale Supermarkt Almere. 

 
 

Spaartip:  
Tel alle jassen in huis. Per jas € 0,10 
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Zondag 11 maart:  Johannes 6: 4 t/m 15 
  (Delen is vermenigvuldigen.) 

Liudgerkerk: 09.30 uur  Eredienst 
 

VANDAAG BIJ DE KINDERNEVENDIENST 
God zorgt voor mensen, dat laat Jezus zien in het  
verhaal van vandaag. Een jongen met vijf broden en 
twee vissen speelt een belangrijke rol. 
Jezus verzamelt wat de jongen bij zich heeft en  
verdeelt het onder de mensen.  
En dan is er genoeg voor iedereen! 
God zorgt voor mensen, ook door ze te eten te geven. 
De meesten van ons vinden het heel gewoon dat we 
iedere dag genoeg te eten hebben. Zijn wij daar nog 
wel dankbaar voor? En kunnen wij misschien ook ons 
eten delen op de één of andere manier? 

 
 
 
 
 

Tuuntje Opende 
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WEEKTHEMA: IK HEB ALLES VOOR JE OVER!? 
(week 5) 
Het weekthema ‘Ik heb alles voor je over…’ klinkt liefdevol, maar 
roept ook al gauw vragen op. Is ‘alles’ overhebben voor een ander 
niet wat te veel gevraagd? We hebben van nature zo onze reserves.  
In het leven is het vaak nodig om voorwaarden en grenzen te stellen. 
Maar je kunt ook te zuinig omgaan met je liefde en inzet voor. 
Er zijn genoeg Bijbelse verhalen en geluiden waarbij er een  
uitroepteken komt te staan achter ‘Ik heb alles voor je over…!’.  
Zoals wanneer Jezus zichzelf vergelijkt met een graankorrel (zie de 
zondagslezing). 
 
 
Maandag 12 maart:  1 Koningen 3: 16 t/m 27 

(Moeder vindt het leven van het kind het belangrijkst.) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käthe Kollwitz 
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Dinsdag 13 maart:  Jesaja 53: 4 t/m 11 
(Hij offerde zijn leven voor onze schuld.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monument ‘ Jordaanoproer 1934’  

bij de ingang  van de Noorderkerk in Amsterdam 
van Sophie Hupkes 
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Woensdag 14 maart:  Spreuken 21: 26 
(Een grote tegenstelling) 

De Zaaier: 10.00-11.30 uur  Koffiedrinken 
Ichthuskerk: 19.30 uur  Biddag 

 

 

Inayat Khan 
bron: internet 
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Donderdag 15 maart:  Marcus 12: 41 t/m 44 
(Van haar armoede alles gegeven.) 

BIJBELSE CAKE  
De ingrediënten voor de cake zitten 'verborgen' in de bijbel. 
300 gram  ……………… (Psalm 55:22)  
300 gram  ……………… (1 Samuel 14:29)  
400 gram  ……………… (Genesis 18:6)  
6    ……………… (Job 39:17)  
2 theelepels   ……………… (Amos 4:5)  
2 theelepels  ……………… (Leviticus 2:13)  
100 gram  ……………… (Jesaja 38:21)  
2 theelepels  ……………… (Kronieken 9:9) 
100 gram  ……………… (1 Samuël 30:12)  
snufje   ……………… (Leviticus 2:13)  
1 exemplaar  ……………… (Hooglied 2:5)  
2 eetlepels geschaafd ……………… (Numeri 17:8) 
Indien nodig  ……………… (Richteren 4:19)  
 
BEREIDING BIJBELSE CAKE: 
Roer in een grote kom de ingrediënten uit Psalm 55 en 1 Samuël 14 
zacht. Voeg één voor één Job 39 toe en klop goed. Zeef Genesis 18, 
Amos 4 en Leviticus 2 boven de kom, voeg vervolgens 2 Kronieken 9 
toe, en roer het geheel goed dooreen. Snijd de in water geweekte 
elementen uit Jesaja 38 in stukjes.  
Was 1 Samuël 30 en dep die droog. Snipper Hooglied 2 klein.  
Roer Jesaja 38, 1 Samuël 30, Hooglied 2 en Numeri 17 door het  
beslag en voeg indien nodig nog wat Richteren 4 toe. 
Vul een met Psalm 55 ingevette en met Genesis 18 bestoven 
bakvorm (groot) met het beslag en bak de taart in een 200° C  
voorverwarmde oven. Temper de oven na 10 minuten op 160°. 
Baktijd ongeveer anderhalf uur. (bij heteluchtoven kortere baktijd) 

Met dank aan: 
Jacqueline Heikens Utrecht 
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Vrijdag 16 maart:  Johannes 3: 16 en 17 
(De grootste (over)gave van God.) 

Sudoku spelregels: 
In een rij mag geen enkel woord twee keer voorkomen. 
In een kolom mag geen enkel woord twee keer voorkomen. 
In een blok mag geen enkel woord twee keer voorkomen. 

 
Pasen wil zeggen Jezus leeft en wij met Hem! 

bron: internet 
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Zaterdag 17 maart:  2 Korintiërs 5: 14 en 15 
(Wat Paulus drijft.) 

 

 
Macedonië (Griekenland), Thessaloniki, Filippi, Troas,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berea, Korinthe, Athene, via Egeïsche zee, Efeze. 

 

 

 

www.docplayer.nl/137962-Met-jongeren-gelovig-op-weg 

 

http://www.docplayer.nl/137962-Met-jongeren-gelovig-op-weg
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VAN UW DIACONIE 
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India 
 
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 
10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze 
kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de 
textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld 
of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE 

doet er alles 
aan om deze  
kwetsbare  
kinderen op 
school te krijgen.  
De medewerkers 
en vrijwilligers 
zoeken deze 
kinderen op in 
fabrieken, 
op straat en 

thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen:  
onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders.  
Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak.  
SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie  
en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden.  
Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeid vrije zones opgezet,  
waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. 

 
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie 

 zoals SAVE in India..  

 
 

 
Spaartip:  

Tel alle spelletjes in huis. Voor elk spelletje € 0,10 
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Zondag 18 maart:  Johannes 12: 20 t/m 33 
(Waarvoor Jezus gekomen is.) 

Ichthuskerk: 11.00 uur  Eredienst 
    Tienernevendienst 
 

VANDAAG BIJ DE KINDERNEVENDIENST 
Jezus vergelijkt zichzelf met een graankorrel in het  
verhaal van vandaag. Zo’n graankorrel valt in de aarde 
en sterft. Juist daardoor kan er iets gaan groeien.  
Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te 
delen of ze beter te maken. Hij heeft alles voor ze 
over. Zelfs zijn eigen leven!  
In de kindernevendienst denken we na over hoeveel 
je voor een ander over kunt hebben.  
Vooral voor iemand van wie je houdt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.bijbelin1000seconden.be 
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http://www.bijbelin1000seconden.be/
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WEEKTHEMA: ZORG TOT HET EINDE 
(week 6) 
In ons land bestaat er zoiets als de zorg van de wieg tot het graf. 
Mensen kunnen bijstand vragen. En van het verlenen van bijstand 
hebben sommige mensen hun beroep gemaakt. Maar wat zouden we 
- ook op dit terrein - zijn zonder de inzet van vrijwilligers?  
Deze week is het thema ‘Zorg tot het einde’, waarbij we kunnen  
denken aan terminale zorg. En als het levenseinde gekomen is, ook 
dan staan er mensen klaar die zorg dragen voor een goede uitvaart. 
In de Bijbel staan ook verhalen waarin de zorg tot het einde en de 
zorg voorbij het einde aandacht krijgen. Op zondag lezen we over  
de diepe betekenis van Jezus’ zalving door een vrouw.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bijbelstudiesnt.nl/bijbelstudies  

https://www.bijbelstudiesnt.nl/bijbelstudies
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Maandag 19 maart:  Genesis 35: 16 t/m 20 
(Jakob plaatst een gedenksteen.) 

 
 
 

Rachel was de jongste dochter van Laban, de broer van Rebekka 
(vrouw van Isaak). Rachel was de lievelingsvrouw van Jacob. 

Lange jaren was ze kinderloos. Ze kreeg uiteindelijk twee zonen:  
Jozef en Benjamin.  

Zij stierf bij de geboorte van Benjamin, haar jongste zoon.  
Rachel is de enige 'stammoeder' die niet in Hebron, in de grot van 

Makpela, begraven is, maar aan de oude weg van Jeruzalem 
 naar Hebron. Haar graf is een traditionele bedevaartsplaats voor 

vrouwen die een kind verlangen of een moeilijke geboorte vrezen.  
 

http://www.bijbelin1000seconden.be 

 

http://www.bijbelin1000seconden.be/
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Dinsdag 20 maart:  Deuteronomium 34: 5 t/m 8 
(God begraaft Mozes.) 

 
Ons Centrum 19.45 uur  Omgaan met verlies (info pagina 12) 

 
 

Natuurlijk zijn mensen op zoek gegaan  
naar Mozes’ graf. Het is nog altijd niet gevonden,  
en zo kan er dus ook geen bedevaartsoord  
van gemaakt worden.  
De wildste verhalen doen overigens de ronde.  
Volgens sommigen zou Mozes nooit gestorven zijn, anderen 
menen dat hij is vermoord en in India begraven!  
De schrijver vermeldt alleen dat God zelf zijn dienaar in het 
land Moab begroef.  
Israël moet verder met zijn opvolger Jozua.  
Met hem moet het volk zich richten op Gods belofte en het 
beloofde land binnen trekken. 

bron: BEAM Jongerenbijbel 

 
 
 

God, laat ons staan als Mozes hier, 
hoog in Uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier, 
zal scheiding voor ons zijn. 

 

NLB 753 vers 6 
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Woensdag 21 maart:  2 Samuel 21: 10 t/m 14 
(Rispa waakt over dode lichamen.) 

 
De Zaaier: 10.00-11.30 uur  Koffiedrinken 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rispa, een vrouw van Saul,  

ging naar de heuvel toe en legde haar rouwkleren daar neer.  
Van het begin tot het eind van de oogst bleef ze daar,  

dag en nacht.  
Ze zorgde ervoor dat de lichamen  

niet opgegeten werden door gieren of wilde dieren. 

bron: www.debijbel.nl 
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Donderdag 22 maart:  Lucas 7: 11 t/m 17 
(Jezus’ zorg voorbij het einde.) 

 

Johan van den Berg 

 
 
Vrijdag 23 maart:  Johannes 11: 32 t/m 44 

(Nog eens: Jezus’ zorg voorbij het einde.) 

bron: internet 
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Zaterdag 24 maart:  Johannes 19: 38 t/m 42 
(Lijkverzorging door Josef van Arimatea en Nikodemus.) 

 
 

bron: internet 



56 

 

VAN UW DIACONIE 
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda 
 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving,  
maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar.  
Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de orthodoxe Kerk,  
wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in 
gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is  
geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. 
Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld.  
Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun 
man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in 
hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting 
over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en 
versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen zich 
door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, 
kerk en dorp. 

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk  
van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.inspiringinterns.com 

 
Spaartip:  

Tel alle boeken in huis. Per boek € 0,10 

http://www.inspiringinterns.com/
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Zondag 25 maart:  Marcus 14: 3 t/m 9 
 (‘Met het oog op mijn begrafenis.’) 
Palmzondag 
Liudgerkerk: 09.30 uur  Eredienst 
GKV Enumatil: 19.30 uur Power for life  
 

 

Lied 178: 3 

 
 
 
 
 
 
VANDAAG BIJ DE KINDERNEVENDIENST  
PALMPASENOPTOCHT! 
Jezus wordt toegejuicht  
wanneer hij rijdend op een ezel  
Jeruzalem binnen gaat. 
Jezus laat zien dat God  
voor mensen zorgt,  
door heel dicht  
bij mensen te komen.  

Niet hoog op een paard, maar op een ezel.  
Hij komt naar ons toe en daar mogen we vrolijk van worden!  
Op deze Palmzondag maken we in de kindernevendienst  
Palmpasenstokken, waarmee we in een vrolijke optocht  
door de kerk lopen. 

bron: internet 
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Nieuwe Liedboek 555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www..funnycoloring.com 

http://kids.aciweb.nl/
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WEEKTHEMA: ONVOORWAARDELIJKE – LOSLATEN? 
(‘Stille Week’) 
Dit is de laatste week naar Pasen toe, ook wel ‘Stille Week’ genoemd. 
In het lijdensverhaal van Jezus vallen grote beslissingen, van de kant 
van Jezus zelf, van God en van mensen. We concentreren ons in deze 
week op een woord dat tegenwoordig vaak gebruikt wordt: loslaten. 
Je moet dingen -en uiteindelijk het leven zelf- loslaten. Loslaten kost 
soms moeite en strijd, maar het kan ook een daad en een teken van 
liefde zijn. Ook de Bijbel weet van loslaten en van overgave. 
Tegen het einde van het leven van Jezus wordt dit pijnlijk duidelijk. 
Maar ook bevrijdend. Want verlies kan in zekere zin ook winst zijn. 
Is het niet voor jezelf, dan wel voor anderen.  
Dit is ook wat Jezus na de opstanding tegen Maria zegt: ‘Houd me 
niet vast.’ (lezing op Paaszondag) 
 
Maandag 26 maart:  Genesis 13: 2 t/m 9 

(Het is beter om uit elkaar te gaan.) 
Ichthuskerk: 19.00 uur  Gebedskring (info pagina 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Lief Leven 
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Dinsdag 27 maart:  1 Samuel 1: 10 en 11, 21 t/m 28 
(Een geschenk aan God.) 

 
 
 

De Zaaier 15.00-16.30 uur Samen zingen in de Stille Week 
    (info pagina 12) 

 
 
De Zaaier 18.00 uur  Sobere maaltijd 
    (info pagina 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Luther King 
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Woensdag 28 maart:  2 Koningen 2: 1 t/m 13 
(Elisa moet Elia loslaten.) 

 
 

De Zaaier: 10.00-11.30 uur  Koffiedrinken 
Ichthuskerk: 18.45 uur  Stiltewandeling 
    (info pagina 13) 

 
 
 

 

Elia wordt ten hemel opgenomen 

kunstenaar onbekend 

www.bijbelin1000seconden.be 
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Donderdag 29 maart:  Lucas 22: 14 t/m 20 
(De laatste maaltijd.) 

 
Witte Donderdag 
Liudgerkerk: 19.30 uur   Heilig Avondmaal  
 

 

 

http://kids.aciweb.nl 

http://kids.aciweb.nl/
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Vrijdag 30 maart:  Johannes 19: 25 t/m 30 
 (Jezus geeft mensen aan elkaar en laat het leven los.) 
 
Goede Vrijdag 
Ichthuskerk: 19.30 uur  Eredienst 

 

 

 

 

 

 
R. Boerema 

ons  gemeentelid 
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BOODSCHAP 
 

…………………………….Hij is ongetrouwd, gelovig en heeft geen 
kinderen. Al eerder had hij mij verteld dat hij een zakenman 
was met een relatief succesvol bedrijf. Sinds een jaar of twee 
is hij gepensioneerd. Hij vertelt een rijk sociaal netwerk te 
hebben. 

 
Op de laatste poliklinische afspraak, nadat alle onderzoeken verricht 
zijn, spreken we uiteindelijk over de diagnose: longkanker met uit-
zaaiingen in longen, longvliezen en ook in botten. Als hij vraagt wat 
de prognose is, vertel ik dat deze in maanden uit te drukken is. Ik peil 
zijn reactie, maar hij blijft onbewogen. “Dat had ik al verwacht.” 
Omdat we met chemotherapie willen beginnen, breng ik het gesprek 
op zijn sociale situatie, ik moet weten wie hem direct steunt in deze 
moeilijke tijd en hem opvangt als er bijwerkingen komen.  
De reactie verwondert me. “Ik heb sinds kort een vriend.  
Een jeugdvriend”.  
 
Godzijdank reageert de ziekte op de behandeling en in de 
16 maanden die zijn leven nog zal duren, luister ik met plezier naar 
de prachtige verhalen over zijn liefde en de enorme winst in  
geestelijke vrijheid en rijkdom.  
Zijn laatste dagen brengt hij op uitdrukkelijk verzoek door op onze 
verpleegafdeling. “Hier voel ik me veilig.” Als het snel achteruit gaat, 
kom ik een laatste keer bij hem om afscheid te nemen.  
Eindelijk ontmoet ik zijn vriend. De oudere man, een vitale zeventiger 
zit alleen in de kamer, naast het bed.  

 
Ik glimlach als ik zie dat hun handen dan al ineengeslagen zijn.  
Als ik vertel over mijn vermoeden van de snel aanstormende dood, 
wordt het stil.  
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Ze kijken elkaar aan, glimlachen, maar zeggen niets.  
Wat kan stille aanwezigheid toch zo veel krachtiger zijn dan een  
miljoen lege woorden. Als we afscheid nemen, komt hij terug op de 
laatste anderhalf jaar. Dat geluk op tijd was. Dat de liefde alsnog 
kwam. Wat een bevrijding dat was. 
 
Vlak voor ik vertrek, vertedert hij mij tot op het bot.  
De man in zijn sterfbed buigt een beetje voorover en legt zijn arm om 
de schouder van zijn geliefde. Het dankwoord dat hij aan hem richt is 
precies zo luid uitgesproken dat ik het hoor, maar vooral zo mooi dat 
ik het me herinner.  
“Nu ik ga sterven, vertel ik graag dat ik sterf met de wetenschap dat 
jouw leven het allermooiste stukje van mijn leven was.” 
 
Ooit vertelde een vrijwilliger uit het hospice dat zij het altijd zo mooi 
vond dat in de laatste levensdagen niemand praat over werk,  
successen of wat bereikt is. Maar vooral praten ze over de liefde.  
Over de liefde die op zoveel manieren mogelijk is. Wat stervenden 
ons leren, is een krachtige boodschap aan de levenden.  
 

…………………………….Hij leerde mij dat het lef kost om geluk in 
het leven toe te staan en dat zich dat allemaal terugbetaalt. 
Een levensles. 

ingekort uit  
blog Sander de Hosson  

http://www.agora.nl 
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Zaterdag 31 maart:  Filippenzen 2: 5 t/m 11 
 (Jezus hield niet vast aan zijn gelijkheid aan God.) 

Stille Zaterdag 
Liudgerkerk: 21.30 uur   Paaswake 
 

 
Uw woord omvat mijn leven 
en tilt mij aan het licht. 
 
Hebt Gij zo door uw spreken 
niet alles opgericht? 
Uw woord zet mij op vaste grond. 
 
En vult met louter leven 
de woorden in mijn mond. 
 
God laat mij nooit verliezen 
de vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen. 
 
Ja, dat ik leven mag! 

 
Sytze de Vries 

 
 
 
 
 
 
 
 

bron: internet 
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Zondag 1 april:   Johannes 20: 1 t/m 18 
   (‘Houd me niet vast.’) 

Eerste Paasdag 
Ichthuskerk: 10.00 uur  Eredienst 

 
VANDAAG BIJ DE KINDERNEVENDIENST 
Maria is bij het graf van Jezus en is heel erg verdrietig. 
Dan ontdekt ze dat het graf leeg is. Ineens gebeurt er 
iets heel bijzonders. Iemand noemt Maria bij haar naam 
en plotseling herkent ze Jezus. Hij is opgestaan, hij 
leeft! Maria wil hem vasthouden, maar Jezus zegt 
“Houd me niet vast.  
Ik leef wel, maar het is anders. Ik leef verder bij God in 
de hemel. Maar jij blijft hier op aarde en mag iedereen 
vertellen dat ik leef!” Maria moet Jezus loslaten en het 
blijde nieuws aan iedereen gaan vertellen. God zorgt 
voor ons door ons een toekomst te geven.  
De zon laat het elke dag opnieuw zien: God maakt een 
einde aan de nacht, hoe donker het ook kan worden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.adveniat.nl 
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https://www.adveniat.nl/
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LICHTEN 
 
 
Als de lichten 
van de mensen uitgaan 
en het lawaai 
van de wereld stilvalt, 
dan komen de sterren 
en hoor je weer de stilte. 
 
Er zijn “sterren” in de nacht 
die we nooit gezien hebben! 
Misschien als het nog donkerder wordt 
zullen we ze zien 
en zullen ze ons iets zeggen 
over de uitdrukkelijke doorbraak 
en de definitieve zege van het Licht! 
 
Dan is er hoop, 
dan is er uitkomst 
omdat je weer naar boven kunt kijken. 
 
 

Phil Bosmans 
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Het woord heeft 12 letters. 
Je mag elke letter maar 1 keer gebruiken. 

We kunnen het elkaar wensen, in deze periode. 
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FILIPENZEN 2:  7b – 11 
7b Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. 

Hij werd helemaal mens. 
8 En als mens heeft Hij Zichzelf vernederd door God 

gehoorzaam te zijn tot de dood. 
Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. 
9 Daarom heeft God Hem ook de hoogste eer 

en de allergrootste macht gegeven. 
Hij heeft Hem belangrijker 
en machtiger gemaakt dan wie dan ook. 
10 Want God wil dat iedereen in de hemel, 

op de aarde en onder de aarde de knieën 
zal buigen voor Jezus. 
11 Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven 

dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader!  
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Nelly Maaskant 
Dichter bij elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

bron: internet 

https://icons8.com/icon/6861/mirror
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WANDELEND MUZIEKTHEATER “HANNA” 
Maandag 2 april 

 
Tweede Paasdag 2018 wordt er voor de derde keer een wandelend 
muziektheater georganiseerd in de stijl van “The Passion”. 
De eerste keer werden de dagen na de passietijd verteld door de 
oude Maria Magdalena. Zij nam ons mee tot en met het Paasverhaal. 
(The Passion, the days after)  
 
De tweede keer vertelde de oude Petrus hoe hij als jongeman samen 
met zijn broer Andreas kennis maakte met Jezus en hoe ze met een 
vriendengroep deze periode beleefden. Het verhaal werd verteld tot 
en met het Pinksterevangelie (Petrus: ”Als Pasen en Pinksteren…”). 
 
Deze keer neemt profetes Hanna ons mee in haar herinneringen 
over toen Jezus als baby bij haar gebracht werd in de tempel door 
zijn ouders. 
Zij vertelt over het leven van Jezus, toen hij als volwassene door  
het land trok om het goede woord vanuit zijn hart te verspreiden  
tot en met de ontmoeting met zijn vrienden na de opstanding.  
 
Een aantal malen, vanaf 12.00 uur, vindt er een voorstelling plaats 
die ongeveer 1 uur zal duren. De verzamelplek is in het dorpshuis  
'De Rotonde' in Niekerk en mocht de theatergroep net onderweg  
zijn met het publiek dan kunt u daar rustig een hapje en/of drankje  
nemen en een praatje maken. 
Zodra de theatergroep terug is zal de volgende ronde direct  
aanvangen en kunt u mee wandelen door het dorp. 
 
U bent van harte welkom om dit wandelend muziektheater bij te 
wonen. Alvast veel kijk- en luisterplezier toegewenst.  
Er wordt geen entree gevraagd, maar er is wel een collecte. 

 


