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Beste gemeenteleden,

Op de afgelopen gemeenteavond hebben wlj gesproken over de vesper.
Omdat een aantal van u niet zo bekend is met de vesper geef ik u hierbij
nog wat extra achtergrondinformatie over de geschiedenis en inhoud van
de vesper.

De Vesper

Af en toe houden wij in onze gemeente een vesper. De vesper; een
viering op een ge\'{one dag in de week. In de kloosters, maaÍ ook op
vele andere plaatsen is men gewend iedere werkdag af te sluiten met een
avondgebed. Dit gebruik vindt haar oorsprong in de tempel- en
synagogendienst, waaÍ men gewend was 2 of 3 keer per dag een
getijdendienst te houden. Dit was een praktijk die men ook thuis
onderhield, en ook in ons nieuwe dienstboek worden hiervoor
handreikingen gedaan.

V/e vinden in het oude Testament veel voorbeelden van het morgen- en
avondgebed. Bijvoorbeeld in Numeri28, I koningen 18, Psalm 55: 18,

Daniel 6: 1 1. In deze lijn komen ook de eerste christenen bijeen in de

tempel op de gebedstijden zoals we kunnen lezen in Handelingen 2-4.
Al vroeg bidden de eersten christenen het Onze Vader drie keer per dag.

In de protestantse kerken gebeurt dit niet iedere dag maar, op bijzondere
dagen in het kerkelijk jaar zoals op de biddag, of de oudejaarsdag, of op
bepaalde belangrijke perioden in het kerkelijk jaar, zoals bijvoorbeeld
de veertigdagentijd.
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Een avonddienst op een gewone werkdag nocmen we een vesper, het

Latijnse woord voor avond. Hoewel de grondstructuur van de vesper

dezelfde is, kent zij toch een bijzondere orde van dienst, waarin de

nadruk ligt op meditatie en gebed.

Het is belangrijk om de orde van dienst, of de viering op een gewone

dag te onderscheiden van de viering op de zondag, immers dan is het de

dag des Heren. De zondag is een speciale dag voor ons christenen, we

werken niet, en we vieren in de kerkdienst onze ontmoeting met de

Heer. Omdat de zondag een speciale feestelijke dag is, gebruiken we

daarvoor ook een heel speciale orde van dienst.

In de vesper is veel aandacht voor de psalmen, en voor het zelf
nadenken over de bijbeltekst. De nadruk ligt minder op de meditatie van

de voorganger. Daarom is er in de vesper altijd een stilte ingeruimd

waarin men zelfkan nadenken over het gelezene en zich kan

concentreren op het eigen innerlijk.

Liturgie die toeleidt naar Pasen:

De veertigdagentijd is een bijzondere tijd in de liturgie. Het is een tiitl
van inkeer en soberheid waarbij de kleur paars gebruikt wordt. JezelÍ'

leegrnaken en nadenken over je eigen rol in dit bestaan. Hoe ga je om

met je eigen wensen en verlangens en hoe verhouden deze zich tot.ie

leefomgeving en degenen met wie je het leven deelt? Hoe ga ie om met

de natuur? Hoe ga je om met je geloof? Welke invulling durfje daaraan

te geven in het dagelijks leven? Wie is Jezus voor ons en wat betekent

zljndood en opstanding? Vragen genoeg om even bij stil te staan. In de

veertigdagentijd komt dit ingetogen karakter ook terug in de liturgie. Er
is geen loflied na het kyriegebed en de toon en kleur van de dienst

benadrukken soberheid en ingetogenheid.

Zesde zondlag in de Veertigdagen: 28 maart. PaIm en Passiezondag.
Kleur: rood bij de intocht en later paars. Psaln 118. Lied van de
zondag i geza;ng 97 . Lezing: Lucas 19: 28-40. Jesaj a 53112-53, 13.

Lucas 22rl-23156.

Op deze zondag staan wrj op de drempel van de Stille Week. Deze
zondagbegint met een vreugdevolle intocht in Jeruzalem, de

Palmzondag. Maar tegelijkertijd loopt deze zondaguit op de Stille Week
met daarin het verraad van Judas. Na de vreugde kantelt de dienst naaÍ
paaÍs. Het lijden van de Knecht van de Eeuwige staat dan centraal
waarover we lezen in Jesaja 52 en 53. Vanouds klonk hier de Matteus
Passie, bijvoorbeeld die van Bach. De Johannespassie was voor de

Goede Vrijdag en op de tussenliggende dagen werd aandacht besteed

aan de Marcus- en Lucaspassie.
Op de drempel van de Stille Week (ook wel Goede Week genoemd) is

dood een sterker woord dan leven, vrees een sterker woord dan weugde,
haat sterker dan liefde. Dat God ons mag omkeren naar haar toe en ons

over de drempel helpt.
Wrj gaan van hier de stille Week in, gedenken zijn intocht en uittocht,
zijn leven en lijden met zegenende woorden die sterk maken en u
staande houden. . ..(Káti van Bergen)

Witte Donderdag. Feestelijk begin van de viering van Pasen. 1 april.
Lezing: Exodus l2rl-20. Psalm 81. Johannes 13rL-15. Lied van de

dag: gezung364. Kleur: wit.

Bevrijding begint met een haastige maaltijd om kracht op te doen voor
de tocht die nu pas gaat beginnen. Dit verhaal uit Exodus klinkt vandaag

in de viering. Daarnaast houden we ons bezig met Jezus als dienaar die
de voeten wast. We vieren vandaag de maaltijd als begin van bevrijding,
maar ook als een oefening tot dienstbaarheid en liefcle naar Zijn
voorbeeld. De kern van het gedenken is dat wij optrekken naar
bevrijding. Op sommige plaatsen eindigt de Witte Donderdag met de4

altaarontbloting.



De schalen, de bekers, de kleden, de stola van de voorganger, de Bijbel,
de kaarsen, de bloemen, alles wordt weggedragen waardoor een diep

besef van ontluistering ontstaat dat herinnert aan de manier waarop

Jezus zíjnkleed aflegde voor de voetwassing. Bovendien herinnert het

ons aan de kruisiging, Jezus door anderen aangedaan. Men verlaat in
stilte achter degenen die dragen aan de kerk. Alleen de brandende
Paaskaars blijft achter. ..Gethsemane, die nacht moest eenmaal

komen.

Door Hem die verloren ging
Zo kletn als Hij zich maakte
Zo diep als Hij zich bukte
Die ons de moed geeft zo te doen als Hij gedaan heeft

Toen Hij in de nacht van het verraad - dat is heden
Het brood nam en het brak en zei
Geef ons deze liefcle
Dat wij elkaar van dienst willen zijn, zoals Hij onze Meesterdienaar

Geef ons dit troostbrood
Voor vandaag en de dagen die komen. (herkomst onbekend)

Goede Vrijdag. Kruispasen. 2 aprrl. Lezingz Exodus 12r 21-28.
Psalm 22. Johannes 18, 1-19 , 42. Lied van de dag: Gezang 178.
Kleur: rood of paars.

Op deze dag laten we als christen evenals op Witte Donderdag de

teksten en liederen voor zich spreken. Op Goede Vrijdag lezenwij het

zogenaamde 'Beklag Gods', waarbij het onder meer gaat om de strijd
om trouw of ontrouw aan de bevrijdende God. We verwoorden hiermee

dat ik het ben die is weggelopen voor de opdracht of de uitrodiging van

God. Ik ben het Heer, die u dit heeft gedaan. Wij dienen eruoor te waken

dat het Beklag Gods niet als anti-joods kan worden uitgelegd. Wij allen

zijnbetrokken in het afivijzenvan Gods uitnodiging aan ons. Op de

Goede Vrijdag is er plaats in de liturgie voor de verering van het kruis.
6

Niet het kruis op zichzelf verheerlijken wij, Evenmin het lijden. Het
gaat ons om de doortocht van Christus als eerste van ons allen vanuit de
dood nirar het leven. Vandaar dat soms het kruis wel wordt afgebeeld als
de levensboom.

God, zoveel mensen lijden, omdat ze gevangen zitten, omdat ze niets
mogen zeggen over onrecht, omdat ze ziekzijn, omdat ze alleen en

verlaten zijn, omdat niemand van hen houdt, omdat ze geen thuis
hebben en zwerven, zij dragen allen hun kruis achter uw Zoon, Jezus

aan. (Káti van Bergen)

Paaswake. 3 april. Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Kleur:
wit. Lied: Gezang346.

In vele gemeenten wordt gewaakt in de Paasnacht en bij het krieken van
de ochtend de opstanding gevierd. Vaak ook gebeurt dit eerder op de

avond. In onze gemeente vieren wij het Paasfeest op de 1' Paasdag maar
ik wilde u hiermee toch de doorgaande lijn aangeven.
Ook in deze viering ligt de verkondiging voornamelijk in alles wat er in
lied, lezing en ritueel plaatsvindt. De hele schepping bloeit met Pasen

open, de hemel en de aarde; het hele wonder van het leven. In de liturgie
maken wij een keuze uit alle mogelijke lezingen. De doop hoort
traditioneel thuis in de Paasnacht, evenals de maaltijd van de Heer.
Daarnaast is er natuurlijk de lof van het licht, waarin de opstanding
verbeeld wordt. \Mij zullen daar vorm aangeven door het binnendragen
van de nieuwe Paaskaars. Het wonder van de opstanding is aan de orde.

In de kleurwisseling van Paars naar wit wordt duidelijk gemaakÍ dat er

een nieuwe tijd aanbreekt.

Eerste Paasdag. Eerste zondag van Pasen. 4 april. Lezing: Jesaja 51,

9-11. Psalm 118, 15-24. Kol. 3rl-4. Johannes 20, 1-18.

Samen zullen we het grote geheim van de opstanding verkennen en

vleren.



Op deze dag vieren we een nieuw begin. Donker en dood laten we
achter. Licht en leven nemen we mee. Want de Heer is opgestaan! De
Heer is waarlijk opgestaan!

Tweede zondagvan Pasen. Beloken Pasen. 11 april. Lezing: Genesis
28,10-22. Psalm 111. Lucas 24r 13-35. Lied van de zondag'. Gezang
203. Kleur: wit.

In beloken Pasen klinkt het woord luiken door. We sluiten volgens de

oude traditie de paasweek af. Het is vandazgdus nog volop Pasen. De
paasliederen mogen nog uitbundig klinken. Op de dag van de Heer
blijven wij de opstanding vieren. In het verhaal van de Emmatisgangers
wordt de mensenzoon herkend als de levende. In vele gemeenten wordt
op deze zondagvanwege deze lezing de Maaltijd van de Heer gevierd.

Derde zondag yan Pasen. 18 april.Lezing: Jeremia32r36-4L, Psalm
30. Lucas 24r 35-48. Lied van de zondag: Gezang 209. Kleur:wit.

Deze zondagwordt de zondag: miseracordias Domini genoemd.

Vandaag gmt het over de barmhartigheid van de Heer.Deze naam is
ontleend aan psalm 33, de intochtspsalm van
vandaag. Op deze zondag gaat het over Christus als lam en Christus als

herder.

Enkele jaren geleden heb ik de Klinisch Pastorale Vorming, een

opleiding voor predikanten en geestelijk verzorgers gedaan bij de

broeders van barmhartigheid in Vught. Daarvoor krvam ik12 weken
intern wonen in de gemeenschap samen met mrjn
medecollega's/studenten. Dit was een heel intensieve periode. We
mochten wel in het weekend naar huis. Ik heb hienran veel geleerd over
de praktijk van het predikanten/geestelijk verzorgerwerk, maar ook
vooral leerde ik van de Rooms Katholieke omgeving waarin ik mij
bevond. Een diepe spirituele levenshouding die mij voor altijd heeft

In de avond sloten wij vaak de dag af met de broeders en dan zong ik
met hen mee met het Salve Regina een lied ter ere van Maria. Vaak is
het goed en leerzaam letterlijk je grenzen te verleggen.
Uit Mattheus 25: 34-40.
Dan zal de Koning tot hen die aan zijnrechtenhand zijn, zeggen: Komt,
gij gezegenden mijns Vaders, beerft het Koninkrijk, dat u bereid is van
de grondlegging der wereld af. V/ant Ik heb honger geleden en grj hebt
W te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en grj hebt Mij te drinken
gegeven, Ik ben een vïeemdeling geweest en grj hebt Mij gehuisvest,
naakt en grj hebt Mij gekleed, zieken grj hebt Mij bezocht; Ik ben in de
gevangenis geweest en grj zijttotMij gekomen. Dan zullen de
rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, waïrneer hebben wij
U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U
te drinken gegeven? V/anneer hebben wtj U als weemdeling gezien en
hebben wlj U gehuisvest, of naakt, en hebben wij U gekleed? V/anneer
hebben wrj U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen?
En de Koning zalhenantwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in
zoveÍïe gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt
gij het aan Mrj gedaan.
Hoe meedogenloos kunnen mensen voor elkaar zijn. Hoe onbarmhrtig
oordelen we vaak over anderen. Ik moet helaas vaststellen dat dit ook
binnen de kerkelijke gemeente geldt.
Dat onbarmhartigheid en meedogenloosheid onmenselij ke vorÍnen
kunnen aannemen, kunnen we dagelijks in de media zienen horen. Blj
barmhartigheid gaat het juist om de tegengestelde beweging, waarin
ieder mens gezienwordt, waarin de macht van de liefde de ander recht
doet, waarin je de ander tot naaste maakt.
Met name deze laatste zin (vooffi/Íff Ikzegu, in zovetre gij dit aan een
van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan Mij
gedaan), zotr een inspiratie kunnen zijn voor mensen die zichwillen
bezighouden met de beweging van barmhartigheid.
In deze beweging gaat het om zien, bewogen worden en in beweging
komen. Barmhartigheid is een beweging. Een drieslag die telkens weer

geraakÍ. gebeurt.



De eerste stap is de ander echt zien in zijn kleinheid en naaktheid en in
zijn menselijke waarde en uniek zijn. De tweede stap is je door de ander
te laten raken. De ander doet je wat. Ielazthem of haar btj je binnen en

raken aan je eigen gevoelens, Íuur, je diepste ziel. De derde stap is in
beweging komen, oversteken naar de ander, tot je naaste maken. Een

voorbeeld van barmhartigheid kennen wij natuurlijk in het verhaal van
de barmhartige samaritaan. Hlj -ag de gewonde man langs de weg
liggen en liep er niet, zoals de priester en leviet, met een boog omheen.

Nee, hij werd er door geraakt, zozeer dat hij niet aan de man voorbij kon
en wilde rijden.
Barmhartigheid is wezenlijk voor het proces van mensrwording in ieder
van ons persoonlljk. En zonder barmhartigheid is een samenleving
waarin ieder mens tot zijn recht kornt en'waa.rin vrede is, onhaalbaar.
BarmhaÍtigheid is een kemwoord in ons christelijke geloof en in onze

spiritualiteit. Het is een woord van leven.
In het werk van de filosoof Levinas staat dit zien en bewogen worden
door de medemens centraal. Hij omschrijft het als volgt: Ik probeer niet
vanuit de wereld te denken, mffr vanuit de naakttreid van het gezicht dat

mij ontmoet. De ander toelaten in j e bestaan , in jezelf maakt ook j ou

lcrvetsbaar en heeft iets onvoorspelbÍBrs. Het is spannend, het is een

uitdaging om het met een modern woord te zeggen.
De weg van barmhartigheid gaan houdt een keuze in. Telkens weer

word je uitgedaagd te kiezen en op het signaal van de ander in te gaan of
niet. Je zietmensen die het erop wagen uit zicluelf te treden en naar de

ander over te steken en mensen die passief blijven of zelfs hardvochtig
worden.
Barmhartigheid is heel herkenbaar. Het gaat vaak om de kleine gebaren.

Een ann om iemand heen slaan, de hand tot verzoening uitsteken, het

uithouden en niet weg lopen, iemand veffassen, het opnemen voor
iemand, de ander het goede gunnen.
Eigenlijk betekent barmhartigheid altijd je nek uitsteken en je lcrvetsbaar

durven opstellen, de ander in het centnrm durven stellen in plaats van
jezeLf. Barmhanigheid doen geeft ook nieuwe kracht en inspiratie aan je

Zo beleefje je mens zijn ten diepste in de werkelijke ontmoeting met de

ander. Ieder die je onderweg tegenkomt kun je dan als broeder en zuster
tegemoet gaan.Ik kan me voorstellen dat de beweging van
barmhartigheid soms te hoge eisen iran een mens stelt. Toch ltjkt het me
waardevol om zelf eens met deze drieslag van zien, bewogen worden
en in beweging komen bewust bezig te zijn.In je eentje kun je de weg
van de barmhartigheid niet gaan. Je loopt de kans om moedeloos,
uitgeput of onverschillig te worden. Je hebt gelijkgezinden,
bondgenoten nodig om op deze weg te kunnen blijven, om elkaar te

enthousiasmeren en bemoedigen als het weer eens tegeruit Je moet
elkaar deelgenoot blijven maken van wat je gevonden hebt als je
barmhartigheid doet. Van het plezier dat mensen aan een bezoekje
beleven of aan een bloemetje van de kerkelijke gemeente, het goede

gesprek bij de koffie, de wijn die je voor elkaar inschenkt en het brood
dat je samen deelt. Door deze positieve ervaringen met elkaar te delen

kun je samen groeien in barmhartigheid geloof en spiritualiteit. Laten
we elkaar als gemeenteleden in de barmhartigheid opzoeken en samen

de schouders eronder zetten om op deze manier iets van het evangelie in
de wereld zichtbaar te maken. Jezus heeft ons de weg van
barmhartigheid voorgeleefcl. Hij was het die moest lijden doordat hij
voor zienen bewogen worden koos. En dan die verschrikkelijke avond

en nacht. Hij vecht voor zijn leven. Hij wil niet. Hij kan niet. En toch
gmthij de weg van het lijden. Eeruaamen alleen voelt hij zich in die

donkere nacht. De anderen zijn er wel, maar toch ook niet. En als het

erop aankomt is Hij alleen, verraden en vernederd. En Hij keert zich
tegen zijn Vader en roept Hem ter verantwoording. Waar bent U God?

Waarom hebt Grj mrj verlaten? Jezus sterft maar niet nadat hij opnieuw
barmhartig is en de misdadigers aan het kruis naast hem vergeeft en de

weg wijst naar die Ene die Eeuwig is. Hij doet voorspraak. Zo groot is
Jezus. Zo diep is de barmhartigheid in hem geworteld. Hij hoeft maar te

zienof komt al in beweging. Het heeft mij altijd diep ontroerd. En dan

die gedenlcrvaardige vroege ochtend. Maria die naar het graf gaat. Zii
vindt de windselen, de doeken waarïnee hij gekleed was en zij weent.

11eigen leven. 10



Dan ziet zij de tuinman en uiteindelijk herkent zij hem. Maria.
Hij spreekt haar aan met h:aar naam. Rabboeni, meester. Hier komt alles
sÍlmen. De liefde van Jezus, maar ook de eerbied van Maria. In dat ene
woord ontstaat herkenning en erkenning voor het geheim van de
opstanding voor ten diepste mens zïjn, sterfelijk zijn. Na iedere dood is
er opnieuw leven. Het is een wonder zoals er zovele waren in de tijd die
erÍuul vooraf ging. Barnard schrijft erover in zijn dagboeken. Dat hem
deze scene altijd zo diep heeft geroerd, elke keer opnieuw als hij de
woorden las. De Meester die zijn leerling liefheeft en aanspreekÍ en zíj
die zijn liefdevolle toewending herkent. God is daar en hij roeptje. V/at
een fantastisch gegeven. Barmhartighei d, zien en bewogen worden en
voor altijd tot leven gewekÍ. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja.

Ik wens u een heel Eezegend en vrolijk Pasen,

Met een hartelijke groet, ds. Annemiek Boonstra

I(ERKDIENSTEN

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande
diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer
kinderen in de dienst aanurezig zijn, ga.ain ze voor de preek naar
het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er
n.a.v. het verhaal een "werkje" worden gemaakt.

Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Info kerkdiensten:

Witte Donderdag. 1 april:
Op deze donderdagzal de dienst om 19.30 uur beginnen en in deze
dienst zullen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Goede Vriidas. 2 april:
Op deze vrijdag zal de leiding van de zondagsschool een korte dienst
verzorgen, deze dienst begint om 19.00 uur.

Pasen. 4 april:
Vooraf gaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het
Paasontbijt gaan gebruiken. Informatie hierover kunt u verderop in dit
kerkbla d lezen.

Zondae? mei:
Denkt u erom dat vanaf deze zondag de diensten weer om 09.30 uur
zullen beginnen.

Giften voor het kerkblad:
- mw.B. te N.P.
- fam. P. te N.P.
: rfrw. K. te K.
- O.U.V. te O-Z

€ 10,--
€,20,--
€,22,50
€ 50,--

1 april

2 april

4 april

I I april
18 april
25 april

2 mei
9 mei

16 mei
23 mei

19.30 uur

19.00 uur

10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

ds. A. Boonstra.
Witte donderd"g, Heilig Avondmaal.
Korte dienst onder leiding van de
zondagsschool. Goede Vrij dag.
ds. D.C. van Vliet te Veendam.
Pasen.
mw. T. Huizing te Veendam.
mw. E. van Overeem te Vlagtwedde.
pastor A. Schaper te Nieuwe Pekela.

ds. A. v.d. Zwaagte \Mildervank.
mw. M. van Vliet te Veendam.
mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
ds. A. Boonstra.
Pinksteren.

t2

Hartelijk dank voor uw gift.
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Mocht u ook een gift willen geven .b.v. het kerkblad en/of de
bloemengroet, o ; blz. 2 vz het ker blad staan de rekeningnu nmers
vermeld. Ook kunt u uw ;ift afgev n €nn iemand van de kerk.

Bedankies:
Mtjn hartelijke da voor de bloemen die ik mocht ontvangen bij mrjn
thuiskomst uit het ziekenhuis, tevens wil ik iedereen bedanke voor de
reacties en kaarten die ik heb gekregen, dit doet je goed.

Lineke Jager

Door ee misve Íand is it het vorig kerkblad het volgende bericht niet
vermeld.

Hartelijk dank voor de prachtige bL emen die wij mo;hten ontvangen ter
gelege eid van ons 50 jarighuwelijk.

Egbe en Lies Hofman.
Zieken:
- Mw. E.F. Jager, Zuidwending 151.
- Mw. H.T. Tepper-Koster, Zuidwending 64.
- Mw. .J. Groenwold, De Houtmanstraat 30 te Hoogezand.
- Dhr. J. Kuiper,Fazarftstraat 4.
- Dhr. B. Sprilq Zuidwending 48.
- Dhr. G. Groen,Zuidwending 329.
- DhÍ. A.O. Sillius, Sluisweg 56.
- Dhr. A.F. Postema,Zuidwending 133.
- Dhr. H. Kostwinder, Nie straat22.
- Dhr. J.D. Bosscher, Zuidwending72.
- Dhr. K. Hazenkamp, Korte Leegt 21.
- Mw. L. Banus, Ommelanderwijk 141/1.
- Dhr. A. Schaper, Iepenlaan 6 te Nieuwe Pekela.

Allen die getroffen zljn door ziel<te en/of zorg, wensen we Go s kracht
toe. Laten we om ien n rr elkaar!

t4

Huweliik:

Op 22 februari 2010 zijninhet huwelijk getreden Gerjan Gelderloos en

Angelique de Valk, Houtduifstraat 19.

Langs deze weg feliciteren wij het bruidspaar en hopen dat het een

onvergetetijke dag is geweest voor hen en hun familie en vrienden.

Gestorvenen in de afgelopen periode:

De gemeente gedenkt:

- Dh. A. Schrik, Ommelanderwijk 87.

- Dhr. H. Bakker, Sluisweg 6.

- Dhr. A.H. Kraan, 't Vondelhuys te V/inschoten.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.

En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Kerkenraad:

Gemeenteovond:

Op dinsdag I 6 maart jl. zijn we weer met een groot aantal
gemeenteleden bijeen gekomen in het Gebouw achter de kerk. Na de

opening zíjnde financiële cijfers van de kerk en de diaconie besproken

en hebben we even teruggeblikt op de restauratie werkzaamheden.
Dit is nog niet geheel klaar, maar de laatste loodjes zullen ook ditjaar
nog geklaard worden.
Na het officiële gedeelte praten we nog gezellígna onder het genot van

een hapje en een drankje.
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Beste lezers van het kerkblad,
Langs deze weg willen wrj u er op attenderen, dat de drukkosten van het
kerkblad de laatste tijd erg zijn gestegen. Daarom vragen wrj u om een
vrijwillige bijdrage in de onkosten, zodat we tot in lengte van jaren het
kerkblad huis aan huis op onze beide doqpen kunnen blijven bezorgen.
Iedere gift is welkom.
U kunt het overmaken op girorekening 84.12.6I o.v.v. gift kerkblad en
uiteraard kunt u het ook contant meegeven Ínn een kerkenraadslid.

Concert:
Op zaterdag 17 april a.s. z-aI er een concert in de Hervormde Kerk te
Ommelanderwijk - Zuidwending plaatsvinden van de "Enjoyables".
Dit concert zou in december hebben plaatsgevonden, maar door de
weersomstandigheden is het toen afgelast.
Ze zullen worden versterkt met o.a. Bert Suhlman (bariton), Gerie
Nijhof (sopraan), sa:<ofonist Rob Verharen en kunstfluiter Kor van Dijk.
De entree inclusief een kopje koffie of thee in de pavze bedraagt € 5,--.
Het concert begint om 20.00 uur.

Paasontbijt:
Ter afsluiting van het veertigdagenproject "Het Kan" nodigen wij t/jou
hartelijk uit om samen met ons een PAASONTBIJT te houden.
Dit ontbijtzal op Paaszonllag 4 april van 9.00 tot9.45 uur in het
gebouw plaatsvinden.

Iedereen is van harte welkom.

Het ontbijt zal het karakter hebben van ontmoeting en samen delen.
I.v.m. de organisatie willen we graag weten op hoeveel personen we
kunnen rekenen.Uljii kunt zichtot uiterlijk 1 april opgeven bij
mw. Tini Dubbis, J. Vegterweg 3.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer
16

Voor de kinderen Raamhanger: Kleur de hanger en knip
hem uit. Smeer de hanger

in met een doekje met
een klein beetje sla-

olie, en hij laat

t -- do^ke* groa"
z = lic;hl gwa^
I _ uiI
1-d
5 -- huiàstlur.
é = l;c,l^l bru',^
7 _--don[e. bruï n

dan ook licht
door.Succes.
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4 mei Dodenherdenking. In 1988 is het boekje "Wat ik u gra g no9 zÊggen wil" van
Majoor Alida M. Bosshardt verschenen.

Aan alle inwoners van Ommelanderwijk - Zuidwending. Hierin beschrijft zij haar leven.
U zult in het kerkblad regelmatig een stukje uit het boekje kunnen lezen.

De 4 meicommissie nodigt u/jou van harte uit tot het bijwonen van
de 4 mei herdenking op de Joodse Begraa$laats aan de Sluisweg. Zo begon het.
Het programma voor de herdenking luidt als volgt:

Mijn ouders zijn gehouwd in de grote en mooie St.Janskerk in Gouda

- verzamelen bij Meertens Meubelen' 
ilït"'ïi?.*f."fl',Siï;ïlilï[ii,H?;aÍr was, Rooms-Kathoriek -uit

- 19,40 verhek - in gepaste stilte lopend naar de Begraafplaats. overtuiging- en mijn moeder bleef in de Hervormde Kerk.
Ze leefden in een goede harmonie en waardeerden en respecteerden

- Een woord van welkom. elkaar.
In l93l kwam ik, achttien j aar oud, in openluchtsamenkomsten van het

- 20.00 uur - 2 minuten stilte. Leger des Heils en hoewel ik meedere malen in de kerk van mijn
moeder en in de kerk van mijn vader was ge\ eest, heeft toerl door

- 20.02 uur - een bijdrage door enkele leerlingen van de basisschool middel van die eenvoudige openluchtprediking de boodschap van
'de Ommewending'. God me echt geraakL

Het evangelie van Jezus, die gekomen is om ons allen te zoeken en te

- 20.15 uur - spreker dhr. Stefan van der Poel, bekend door zijn redden, ook mij !

werken over de Joodse geschiedenis in Groningen. Een vonk van Gods liefde sprong over, Hij verleende mij genade,

vergeving van zonden en gaf mij vrede.
- Afsluiting en het leggen van een steentje op het monument. Dat was het begin: bekering tot God.

Geleidelijk groeide ik in geestelijk opzicht.
Het is een Joodse gewoonte, dat tijdens de herdenking op het kerkhof de Ik raakte thuis in de Bijbel, kreeg een hechte band met God,
jongens en mannen een hoof<ldeksel dragen. Het gebed ging in mijn leven een belangrijke ptaats innemen.

De hemelse Vader gebruikte daarvoor de beweging
Wij willen deze gewoonte graag voortzetten en wagen hen tijdens de "Het Leger des Heils".
plechtigheid een hoofddeksel te dragen. Bij het verlaten van de En langzamerhand kwam het voor mii vast te staan dat Hij ook mij riep-
Begraafrlaats wordt door iedereen een steentje gelegd op het .om door middel van dit leger God en mensen te dienen. Zo is het
monument. Dit als teken van ons bezoek aan de BegraaSlaats, begonnen !

Namens de 4 meicommissie, Grietje W. Flik.
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Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging
..OMMELANDER\ilIJK - ZUÏD\ryENDING'' U.A. ?

Voor het jaar 2010 is de contributie€,42,50 voor leden van2l jaar en
ouder, voor leden van 16 tot 2I jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administrati eve zaken en informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van onze vereniging:

Aafien de Vries - Heemskerkstraat 10 -
Veendam - tel. 0598-63 0751,

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597 -64698 I, Uitvaartverzorging Anny Munneke.

Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKIIOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:

dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,
9644 ){.ÍI Veendam, tel. 0598 - 617379.

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DB REDACTIE/IGRKENRAAD !!!!

UITERLIJK: 2 mei 2010

OUD PAPIER - ELKE 3N ZATERDAG VAN DE MAAND!
17 april201,0
15 mei 2010
19 juni 2010

Oud papier ten bate van: voetbalclub DWZ, de school de
Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.


