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Aanstaande zondag, 12 juni, is onze voorganger pastor Mieke Zoutendijk, geestelijk 
verzorger in het Zonnehuis. Op deze 3e zondag na Trinitatis staan de lezingen uit Numeri 
(13: 1-2,21-14, 9) en Lucas (7: 36-8,3) op het rooster.  
In het Zonnehuis gaat om 10.15 uur voor ds. A.P.J.W. van der Wal en wordt het Heilig 
Avondmaal gevierd. Goede viering toegewenst. [PGK] 

 
Bij de viering van 12 juni 
Aanstaande zondag lezen we verder volgens het alternatieve rooster. Numeri 13 vertelt over 
de verkenning van Kanaän, het land van melk en honing. Het is een verhaal over de strijd 
tussen vertrouwen en angst. Van er bijna zijn en dan toch niet durven. We kennen het 
vervolg van het verhaal: door het gebrek aan vertrouwen moet het volk nog veertig jaar 
langer in de woestijn blijven.  
Wat voor mij vooral de vraag is, hoe je van angst tot vertrouwen komt. Wat moet er gebeuren 
wil je kunnen vertrouwen, zodat je het beloofde land kunt binnengaan? 
En dan is er nog de vraag wat het verband is met de lezing uit het nieuwe testament over de 
vrouw die met kostbare olie Jezus’ voeten zalft.  
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er dus al wel de vragen, naar de antwoorden ga ik deze 
week op zoek. Zondag hoop ik u meer te vertellen over die zoektocht. 
Ik kijk er naar uit weer een keer voor te gaan in het Kerkcentrum en hoop voor ons allemaal 
op een inspirerende viering. 
 
Mieke Zoutendijk 

 
Zomerexpositie 
Tot 26 september is er weer de jaarlijkse zomerexpositie. Kijk, als u uit de kerk komt, eens 
naar het verschillende werk wat er dit keer weer hangt. De expositie is geopend op maandag 
en woensdag van 09.00-12.00 uur en van 19.00-22.00 uur en op dinsdagavond van 19.00-
22.00 uur. 
 
Riet van der Borden 

 
De spanning stijgt…. voor wie volgende week te horen krijgt of hij/zij wel of niet geslaagd is 
voor het eindexamen. Voor iedereen die in spanning wacht en nu niets meer kan doen: 
sterkte! 

 
Wij gedenken Dirk Sloot ( 90 jaar, Holysingel 81). Hij overleed op 28 mei na een periode 
van ruim 2 jaar ziek zijn. Geboren in het oosten van het land, bouwde hij met zijn vrouw 
Janny een fijn bestaan op in het westen. Een vriendelijke, zachtaardige en bescheiden man 
met veel interesses en belangstelling voor mensen. Intelligent, meegaand, creatief en 
muzikaal was hij. Zijn geloof was van grote waarde, hij vond het belangrijk om ermee bezig te 
zijn. Tijdens de afscheidsdienst op 2 juni in de aula op Holy klonk o.a. de trouwtekst: 
woorden uit Hebreeën 13: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. God ging 
met hem mee, zijn leven lang, ook toen het moeilijk werd op het laatst. Zijn vrouw Janny 
achterlaten viel hem zwaar. Voor haar is nu een moeilijke tijd aangebroken van leegte en 
stilte. Dat zij zich gedragen mag weten door de woorden die op de dag van hun huwelijk 
klonken en dat zij steun mag ervaren van de mensen om haar heen.  
 
Petra Nijboer 


