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Zondag 5 maart
De veertigdagentijd begint met Aswoensdag, dit jaar op 1 maart. De eerste zondag
van de veertigdagentijd, op 5 maart, draagt de naam Invocavit, wat betekent: “roept
hij mij aan." Die naam komt uit de antifoon (psalm 91, vers 15) bij de introïtuspsalm
van deze zondag: psalm 91: “Roept hij Mij, ik antwoord, in zijn nood ben Ik nabij”
(versie Liedboek 2013). Goed om dat te horen aan het begin van deze periode van
bezinning en, voor wie dat wil, vasten. Ook de andere zondagen in de
veertigdagentijd hebben een naam die afgeleid is van de antifoon. Bij de
intochtspsalm.
Op deze zondag staan we met Jezus in de woestijn. Hij zal er veertig dagen en
nachten vasten en op de proef worden gesteld. We lezen het in het
Mattheüsevangelie (4: 1 - 11). Ook wij zullen ons in de komende tijd bezinnen op de
weg van Jezus, de weg van het geloof; een weg door de woestijn. De woestijn is in
de Bijbel de plek voor bezinning op de dingen waarom het werkelijk gaat, tussen
mens(en) en God, tussen mensen samen. De woestijn is ook kaal en
onherbergzaam. Misschien dat we dat aspect in deze tijd wel extra ervaren. Er is veel
wat ons terugwerpt op belangrijke vragen: wat willen we met ons leven en met ons
samenleven en in de politiek? Wie is God en hoe richten we ons tot hem? Waar zijn
we bang voor en wat zijn vragen en antwoorden die ons verder helpen? Welke
manieren van geloof spreken ons daarbij aan en welke niet? De veertigdagentijd
2017 staat niet geïsoleerd, maar verloopt (zoals natuurlijk altijd) tegen de
achtergrond van wat er in de wereld en in ons land allemaal aan de hand is.
Verder lezen we op deze zondag Jesaja 58: 1 - 9, over het vasten dat God verkiest
en dat te maken moet hebben met je bekommeren om je medemens. We vieren in
deze dienst het Heilig Avondmaal en de Vredescantorij onder leiding van Jaap van
Toor zal zijn medewerking verlenen. Vanaf deze zondag vervalt overigens het Gloria,
ten teken dat de liturgie tot aan de paasnacht Pasen steeds meer tot inkeer en
versobering oproept.
Erwin de Fouw
Gesprek over het Heilig Avondmaal op 5 maart
Na de eredienst op zondag 5 maart, zal er een gesprek worden gehouden over het
Heilig Avondmaal. Eerder spraken wij hier al kort over, op de gemeentezondag van 2
oktober 2016, toen het over de sacramenten ging. Toen spraken we vooral over de
Doop. Daarom willen we graag verder praten over de beleving, vormgeving en
frequentie van de viering van het Heilig Avondmaal. Uitleg over de zaal en het
startmoment krijgt u zondag.
Namens de commissie Eredienst,
Erwin de Fouw
11+ groep
Zondag 5 maart a.s. komen we weer samen. We gaan het hebben over “vasten”.
Wat is dat eigenlijk, hoe doe je dat en zouden wij het als 11plussers ook kunnen?
Maar we gaan natuurlijk niet alleen praten, we gaan er ook wat mee doen!!!
En Jan Teijgeler komt ons enthousiast maken voor het komende kamp.
Komen dus, aanstaande zondag! Tot dan!
Peter Schlebaum

Zonnehuis en Drieën-huysen
Deze zondag zijn er ook vieringen in Het Zonnehuis en in Drieën-Huysen. In Het
Zonnehuis zal Mw. Mieke Zoutendijk voorgaan. Aanvang van de dienst is 10:15 uur.
In Drieën-Huysen is Ds. Peterjan van der Wal de voorganger. Ook in deze dienst zal
het Heilig Avondmaal worden gevierd. Aanvang van deze dienst is 10:00 uur.
André Betsema
Project 40-dagentijd
‘Sterk & Dapper. Deel als Jezus’ is het thema van de 40-dagentijdcampagne van
Kerk in Actie in 2017 waar we als regionale oecumenische werkgroep MOV/ZWO dit
jaar hebben aangesloten. Een thema dat ons vraagt te delen zoals Hij deelt. We
hopen dat u dit gaat ook doen.
Wij willen tijdens deze 40-dagentijdcampagne aandacht besteden aan zes
voorbeeldprojecten van Kerk in Actie waarvan één (Pauluskerk Rotterdam) gelijk ook
het regionale project dichtbij is. Ik wil u daarbij graag attenderen op het geplande
bezoek naar de Pauluskerk op 18 maart. Wanneer u daarin geïnteresseerd bent,
kunt u zich hiervoor voor 15 maart opgeven. In de katern van Onderweg van deze
week kunt u meer informatie over deze campagne en het bezoek lezen.
Komende zondag wil ik u met behulp van beeld en geluid meer vertellen over het
eerste voorbeeldproject van deze campagne: Gezinshuizen voor pleegkinderen in De
Glind.
De 40-dagentijd/vastentijd is een tijd van bezinning en soberder leven. Het zou heel
mooi zijn wanneer u het geld dat u overhoudt door dit soberder leven doneert aan de
campagne van de oecumenische werkgroep MOV/ZWO in deze 40dagentijd. Na
afloop van de dienst staan de kinderen van de kindernevendienst met busjes klaar
om uw bijdrage te verzamelen.
Deze zondag gaan de kinderen van de kindernevendienst zelfgebakken lekkernijen
verkopen. De opbrengst hiervan is bestemd voor deze campagne. Het zou daarom
fijn zijn dat u er voor zorg dat er zondag geen lekkernijen overblijven. U hoeft zich
hiervoor niet in te houden: op zondagen wordt volgens de traditie immers niet sober
geleefd. Ik wil de kinderen, hun ouders en de leiding van de kindernevendienst alvast
voor hun werkzaamheden bedanken.
Franz Jansen, werelddiaken
Kindernevendienstproject: “Geloof in het leven”
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen die we
lezen gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere
mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven
is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand
ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het
licht van Pasen zal gaan schijnen.
Elke zondag zal er een kort weerbericht in de kerk te horen en te zien zijn. De
projectverbeelding van deze periode is een afbeelding van een opkomende zon. De
zon is een teken van leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon zal altijd weer
opnieuw gaan schijnen.
We zullen a.s. zondag ook allerlei lekkere dingen verkopen bij de koffie om ons
steentje bij te dragen aan de deurcollecte van Kerk in Actie! We hopen dat jullie er
allemaal zijn bij de start van het project!
Namens de kindernevendienst,
Henriëtte den Dekker-Hoeve

Terugblik
Afgelopen zondag liet ik u tijdens de preek twee fragmenten zien van De Wereld
Draait Door.
Een aantal van u vroeg mij om de naam van de dame die deze DWDD Talk voor
haar rekening had genomen. Het betreft Barbara Baarsma en het was de uitzending
van donderdag 16 februari. Als u googelt op ‘DWDD Talk Barbara Baarsma’, dan
komt er u er vanzelf bij uit.
Pastoraal assistent Jan Zegwaard
Afgelopen zondag hebben we Jan Zegwaard in de bloemetjes gezet, want hij is
gestopt als pastoraal assistent. Dit betekent dat Jan niet meer benaderd kan worden
voor pastoraat of uitvaarten. Hij houdt nog wel zijn bestaande contacten en we
nemen natuurlijk niet echt afscheid van hem, want hij en zijn vrouw blijven betrokken
bij onze gemeente. Jan vindt het welletjes geweest, wil nu wat rustiger aan gaan
doen en dat begrijpt iedereen. Jan, ook vanaf deze plaats: ontzettend bedankt voor
je jarenlange inzet en liefde voor zoveel mensen!
Petra Nijboer
[FOTO]
Aswoensdag en avondgebeden in de veertigdagentijd
De veertigdagentijd begint op Aswoensdag 1 maart. Ook onze gemeente is dan van
harte welkom in de Pax Christikerk, de kerk van onze Rooms-katholieke buren. Om
19.30 uur wordt daar een korte viering gehouden, waarbij we een askruisje
ontvangen, om ons aan te sporen tot bezinning. Daarbij worden de volgende
woorden uitgesproken: 'Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren'. De
as is afkomstig van verbrande palmtakjes van het vorige jaar.
Op alle donderdagen in de veertigdagen tijd, met ingang van 9 maart zullen
oecumenische avondgebeden worden gehouden in de Pax Christikerk. Ze zijn
voorbereid door een werkgroep uit onze gemeente, de Pax Christikerk en de Kerk
van de Nazarener. Leden uit deze drie gemeenschappen zullen voorgaan. Ook deze
donderdagavondgebeden beginnen om 19.30 uur.
Donderdag 9 maart is het avondgebed voorbereid door Anneke v Dorp met muzikale
begeleiding van Piet George Klootwijk.
Erwin de Fouw
Klussers zijn hard bezig!
U heeft wellicht al gezien dat er veel klusmannen en klusvrouwen bezig zijn om van
de jeugdruimte een frisse, fijne en warme plek te maken! Er is gesloopt, getimmerd,
geverfd en een nieuw plafond geplaatst. Er zitten al vele uurtjes in en het eind komt
in zicht. Vanaf deze plaats willen we de klussers alvast enorm bedanken!
We zijn nog op zoek naar spullen die we in de jeugdruimte kunnen plaatsen, zoals
een bankstel of een hoekbank. Hebt u misschien iets staan dat zou passen in de
jeugdruimte? We horen het graag! U kunt hiervoor contact met ons opnemen en
wellicht een foto sturen naar het volgende e-mailadres: kndholy@gmail.com.
Namens de kindernevendienst,
Henriëtte den Dekker-Hoeve

Mededelingen Roemenië-Werkgroep
A.s. zaterdag, 4 maart, staan de containers weer klaar op de stoep van het
Kerkcentrum. Papier en karton kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur
Opbrengst: in de maand januari was de opbrengst € 443,94 over 6,04 ton (73,50 per
ton).
Giften: we ontvingen in de maand januari 2x een bedrag van € 5,00 aan giften.
Beide bedragen bestemd voor Algemene Zaken. Onze hartelijke dank hiervoor.
De Roemenië-Werkgroep
70-plus kring
Op woensdag 8 maart komt de gesprekskring 70-plussers in onze gemeente weer
bijeen van 15 uur tot 16:30 uur in één van de zalen van het Kerkcentrum Holy onder
het genot van een kopje koffie of thee. We bespreken dan een thema uit de Open
Deur. Maar ook is er aandacht voor de vrouwen in de Bijbel, in het kader van
Internationale Vrouwendag.
Ook als u nog niet eerder geweest bent, bent u van harte welkom om mee te praten!
Maarten van Ree
Derde Avond: ‘Tijd en tijd’ - Over het kerkelijk jaar
De schrijver Willem Jan Otten noemde het kerkelijk jaar ‘het grootste, meest
uitgebreide en sowieso langdurigste kunstwerk dat de westerse cultuur heeft
voortgebracht. Het is een oneindig gedicht waarvan per mis of dienst een strofe
wordt voorgelezen.’
De derde avond over veertigdagentijd en Pasen is verplaatst naar donderdag 9
maart! Tijd: van 20.00-22.00 uur in de Bethelkerk
Graag opgeven bij: Ds. Erwin de Fouw, tel. 7860003, e-mail: erwindefouw@telfort.nl
of bij Ds. Guus A.V. Fröberg, tel. 4348433, e-mail: predikant@ambachtoost.nl
Paaskaarsen
U kunt nog steeds een huispaaskaars bij ons bestellen. Er zijn 4 reliëfs en even
zoveel maten (en prijzen). Ook is het mogelijk om een bijpassende kandelaar te
bestellen. In de hal van het Kerkcentrum ligt een intekenlijst. U kunt nog tot 12 maart
uw bestelling door geven. Informatie over de betaling volgt later.
André Betsema
Overleden
Op 22 februari is overleden Adriana Maria Poot-Bel. Ze woonde in de Meerpaalflat en
werd 93 jaar. Volgende week staan we op deze plek langer stil bij haar overlijden.
Petra Nijboer

