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Op zondag 24 april, de vijfde zondag van Pasen, ook zondag Cantate genoemd, 
gaat Ds. Marieke den Hartog voor. Collega Den Hartog is predikant in de 
Protestantse gemeente te Sint Michielsgestel. In een volgend bericht introduceert 
Pieter Wapenaar haar voor u. 
Nadat we daarvan vorige week even afweken, zijn op deze zondag zijn de lezingen 
in principe weer uit het oecumenisch leesrooster. De lezing uit het Eerste Testament 
is Deuteronomium 6: 1-9. Hierbij horen de woorden "Luister Israël, de Heer onze 
God, de Heer is de enige! Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van 
al uw krachten" (Nieuwe Bijbelvertaling 2004), het zogenaamde "Sjema", "hoor" in 
het Hebreeuws. Dit vers wordt ook wel beschouwd als de geloofsbelijdenis van het 
jodendom. De Evangelielezing die gekozen is, Johannes 13: 31-35, sluit hier 
thematisch goed op aan, omdat Jezus daar tot zijn elf overgebleven leerlingen zegt: 
"Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie liefgehad heb, zo 
moeten jullie elkaar liefhebben". Ik wens u een goede viering toe en hoop u de week 
erna weer te ontmoeten. 
 
Erwin de Fouw 

 
Ds. Marieke den Hartog is komende zondag bij ons te gast als predikant. Zij is op dit 
moment predikant in St. Michielsgestel. Zij heeft een veelzijdige achtergrond. 
Marieke den Hartog is geboren in Amsterdam, opgegroeid in Vlaardingen en heeft 
gestudeerd in Utrecht (theologie) en in Jeruzalem (Judaica). 
Ze heeft gewerkt als wetenschappelijk assistent aan de Katholieke Theologische 
Universiteit Amsterdam, is nu freelance medewerker van de Folkertsma Stichting 
voor Talmudica (cursusontwikkeling en -uitvoering voor pastores, predikanten en 
andere belangstellenden). 
Voordat ze naar Sint-Michielsgestel kwam werkte Marieke bijna zestien jaar als 
beleidsmedewerker voor Kerk & Israël in dienst van de landelijke Ned Herv Kerk, 
later PKN. 
Ik ken Marieke vanuit haar Vlaardingse tijd, toen wij samen op het Groen van 
Prinstererlyceum zaten. Marieke ging theologie studeren in Utrecht en ik biologie in 
Amsterdam en zoals dat gaat met veel oud-klasgenoten: we verloren elkaar uit het 
oog. Tot ik als trouw lezer van het maandblad De Open Deur haar naam 
tegenkwam als gastauteur van dat blad, vanwege haar functie bij Kerk & Israël. 
Toen ik verantwoordelijk werd voor het maken van het preekrooster ging ik op zoek 
naar mensen die ooit iets met Vlaardingen te maken hebben gehad. Zo kwam ik bij 
Marieke uit. We hadden een leuk gesprek via de telefoon, waarbij zij zei graag te 
komen op 24 april. Helaas ben ik er zelf die zondag niet, omdat wij voor twee 
weken naar onze kleinzoon in Japan gaan. Ik ben dus erg benieuwd naar reacties 
van anderen. Ik wens een ieder op afstand een gezegende viering. 
 
Pieter Wapenaar 

 
1946-2016 
Op 16 april was het echtpaar Meeuse zeventig jaar gehuwd. In de viering van 17 
april, waarbij ook familieleden aanwezig waren, werd voor dit heugelijke en feestelijke 



feit gedankt en werd om Gods blijvende nabijheid gebeden. Het slotlied: 'k wil U, o 
God, mijn dank betalen', drukte de dankbaarheid van het paar en van ons allen uit. 
Na de dienst werd de jubilarissen de hand gedrukt en genoot de hele gemeente van 
een traktatie bij de koffie.  
Ook langs deze weg wensen wij mijnheer en mevrouw Meeuse van harte veel geluk 
toe. Moge hun zeventigjarige verbintenis van liefde en trouw ook voor andere stellen 
een inspiratie zijn! 
 
Erwin de Fouw 

 
 


