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Epifanie... 
Op zondag 8 januari vierden we Epifanie, het feest van de verschijning van de Heer 
aan de drie wijzen uit het Oosten. We keken samen met de kinderen naar een 
schilderij dat ons gemeentelid Harris van der Drift had gemaakt naar het voorbeeld 
van een werk van de Chinese schilder He Qi. De familie van der Drift heeft het onze 
gemeente cadeau gedaan. Ook op de zondagen na Epifanie zal het in de kerk te 
zien blijven. We spraken over de geschenken en hun betekenis en waarom de wijzen 
tot koningen waren geworden in de christelijke fantasie. Ook in de preek werd daarop 
doorgegaan. Maar de kern van Epifanie is toch dat in Jezus alles in vlees en bloed 
verschijnt waar God voor staat: vrede en gerechtigheid, genade en liefde, de macht 
van wat zwak en weerloos schijnt. De medewerking van muziekgroep Jun maakte de 
dienst extra feestelijk. Hun muziek, met een veelal Keltische inslag, voegde een 
westerse noot toe aan deze viering waarin we erbij stilstonden wat het betekent, dat 
de wijzen uit het Oosten kwamen! 
 
en daarna 
Nu breekt de tijd na Epifanie aan. Een tijd waarin de feestelijkheid van Kerstmis nog 
na-echoot. Dat is goed te merken aan deze tweede zondag na Epifanie, 15 januari ( 
de eerste zondag na Epifanie hebben we immers gevierd als Epifanie), waarop we 
lezen over de bruiloft te Kana, uit Johannes 2: 1 - 11. Daarbij lezen we als 
profetenlezing Jesaja 62: 1 – 5. De lezing uit de brieven, 2 Korinthe 5: 17 – 21. heb ik 
overgenomen uit het materiaal van de Raad van kerken voor deze zondag waarmee 
de week van gebed voor de eenheid van de christenen begint. Daarmee komt het 
thema ‘verzoening’ op tafel, in samenhang met de herdenking van 500 jaar 
Reformatie. De Reformatie betekende een breuk in de Westerse Kerk. Maar gelukkig 
gebeurt er tegenwoordig op wereldniveau veel in de Oecumene tussen Rooms-
katholieken en protestanten. Paus Franciscus is op 31 oktober van dit jaar in de 
lutherse kathedraal van de Zweedse stad Lund samen met de Lutherse 
aartsbisschop van Zweden mede voorgegaan in een gebedsdienst waarin de 
betekenis van de Reformatie werd herdacht. (Voor wie meer wil lezen over de 
gezamenlijke verklaring over de rechtvaardiging: www.lutheranworld.org.) Op deze 
Kanazondag vieren wij het Heilig Avondmaal. Dat is de maaltijd waarmee de 
verzoening tussen God en mens een sacramentele en dus tastbare plaats krijgt in 
het christelijke leven. Wie nooit het Heilig Avondmaal viert, mist de troostende 
ervaring van het sacrament dat ook vergeving in zich draagt. Maar ik hoop van harte, 
dat we de maaltijd van de Heer in onze gemeente kunnen ervaren als een vrolijke 
viering van Gods liefde en als een maaltijd die het hart versterkt en ons motiveert tot 
diaconaal handelen. Wij gedenken niet alleen de dood van Jezus, we vieren de 
blijvende relatie met de opgestane Christus.  
Erwin de Fouw 
 
Week van gebed voor de eenheid van de christenen 
Van 15 januari tot en met 22 januari is er de internationale week van gebed voor de 
eenheid van de christenen. Helaas is het dit jaar niet gelukt om de dienst samen met 
de buren uit de Pax Christikerk te vieren, maar er zijn wel andere oecumenische 
gebeds- en ontmoetingsbijeenkomsten in het verschiet 
Erwin de Fouw 
 

http://www.lutheranworld.org/


Koffie drinken na afloop: een kleine aanpassing en een verzoek… 
Het is fijn om na afloop van de dienst elkaar nog te ontmoeten onder het genot van 
een lekker kopje koffie of thee. Voor veel van ons is het halen van een kopje koffie of 
thee aan de balie geen probleem, maar wel voor degenen onder ons die wat minder 
vast op de benen staan! 
Daarom gaan we vanaf aanstaande zondag op de tafels alvast kopjes klaar zetten. 
Bent u minder ter been? Neemt u dan direct plaats aan de tafel en vervolgens zal er 
iemand langskomen om voor u een kopje koffie of thee in te schenken. Dan hoeft u 
dus niet meer te lopen met een vol kopje. Melk en suiker en natuurlijk koekjes staan 
al op tafel. 
Daarnaast kan zich bij de balie nogal een opstopping vormen. Wilt u daarom, 
wanneer u een kopje koffie of thee hebt gekregen, weglopen bij de balie, zodat 
anderen er ook bij kunnen? 
Op deze manier hopen we voor iedereen een plezierige ontmoeting te creëren. 
André Betsema 
 
Dank voor uw steun 
Na een zoektocht van bijna een half jaar is er eindelijk duidelijkheid gekomen over 
mijn gezondheidsklachten en is er een diagnose gesteld. De afgelopen maanden 
hebben wij in deze onzekere tijd veel steun van u mogen ontvangen. Via deze weg 
willen Franz en ik iedereen bedanken die ons tot steun is geweest, in welke vorm dan 
ook. Wij hebben mogen ervaren hoe waardevol het is om gemeentelid te zijn en hoe 
fijn het is omgeven te zijn door mensen, die ieder op hun eigen wijze, er telkens weer 
voor ons waren. Uw steun heeft een grote bijdrage geleverd om bij ons de moed er in 
te houden. 
Het traject van behandelen gaat nu starten. Er is zeker nog een lange weg te gaan. 
Maar wij zijn positief over een goede afloop. 
Nelleke Jansen 
 
In Memoriam  
Op 1 januari overleed ons gemeentelid Kornelis - Kees – van der Velden, in de 
leeftijd van 67 jaar. Zijn dood kwam na een tijd van snelle verslechtering in zijn sinds 
jaren zwakke gezondheid. Toch is hij als een gelukkig mens gestorven en keek hij 
terug op een vervuld leven, samen met zijn vrouw Ina en kinderen Corianne en 
Johannes. Kees werd geboren op 6 juni 1949, in ene kerkelijk betrokken en muzikaal 
gezin. Zo leerde hij uiteindelijk Ina ook kennen: door hun gezamenlijke passie voor 
de koorzang. In hun 31-jarig huwelijk bleef dat een belangrijk bindend element. Ze 
waren samen lid van de Holy-Cantorij. Het was dan ook bijzonder dat de Holy-
Cantorij haar medewerking verleende aan de herinneringsdienst in ons Kerkcentrum 
Holy, op zaterdag 7 januari. Na de dienst is Kees begraven op begraafplaats Holy. 
Wij gedenken hem met eerbied en wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe en 
de kracht van God, nu zij hem moeten missen. 
Erwin de Fouw 
 


