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Viering	van	de	maalEjd	van	de	Heer	op	7	maart	a.s.	
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Sinds	begin	vorig	 jaar	hebben	we	als	gemeente	niet	meer	de	MaalEjd	van	de	Heer	kunnen	
vieren.	Nu	de	corona-beperkingen	nog	steeds	bestaan,	is	er	in	diaconie,	commissie	eredienst	
en	moderamen	intensief	gesproken	over	de	mogelijkheid	om	een	online-viering	te	houden,	
waarbij	u	als	gemeentelid	thuis	de	maalEjd	van	de	Heer	kan	meevieren.	Er	kwam	ook	vraag	
naar	uit	de	gemeente.	De	uitkomst	 van	de	besprekingen	 is,	 dat	wij	 dit	op	 zondag	7	maart	
willen	doen.	Hierbij	willen	we	u	graag	meenemen	in	de	gevolgde	gedachtewisseling,	aan	de	
hand	van	een	arEkel	op	de	website	diaconaalsteunpunt.nl.	

“Als	 ergens	 het	 hart	 van	 het	 gemeente-zijn	 klopt,	 is	 het	 wel	 in	 de	 viering	 van	 het	 heilig	
avondmaal.	Alle	lijnen	van	het	evangelie	komen	op	de	meest	veelzeggende	wijze	samen	waar	
de	gemeente	van	Christus	aan	de	avondmaalstafel	brood	en	wijn	deelt.	 ‘Het	brood	dat	wij	
breken	is	de	gemeenschap	met	het	lichaam	van	Christus…’,	 ‘de	drinkbeker	der	dankzegging,	
die	 wij	 dankzeggend	 zegenen,	 is	 de	 gemeenschap	met	 het	 bloed	 van	 Christus….’	 Bewuste	
deelname	 aan	 het	 avondmaal	 kan	 als	 weinig	 anders	 geloof,	 hoop	 en	 liefde	 voeden	 en	
versterken.	

Juist	in	een	Djd	waarin	we	meer	dan	anders	bepaald	worden	bij	het	lijden	in	deze	wereld,	het	
lijden	van	kwetsbare	mensen,	van	geliefden	en	van	broers	en	zussen	in	de	Heer,	is	deelname	
aan	 het	 heilig	 avondmaal	 een	 diepe	 bemoediging	 en	 troost:	 “Hij	was	 het	 die	 onze	 ziekten	
droeg,	die	ons	lijden	op	zich	nam.”(Jesaja	53:4a)	

Deze	insteek	pleit	ervoor	de	viering	van	het	heilig	avondmaal	zo	mogelijk	door	te	laten	gaan,	
ook	al	vormen	we	een	onlinegemeenschap.	Maar	die	vorm	van	gemeenschap	is	 in	deze	Djd	
niet	 minder	 echt	 en	 reëel	 dan	 wanneer	 we	 samenzijn	 in	 een	 ruimte.	 De	 onderlinge	 band	
wordt	thuis	weliswaar	anders,	maar	niet	minder	sterk	beleefd	dan	in	het	kerkgebouw.	

Maar	wordt	op	deze	manier	niet	miskend	dat	we	in	een	crisisDjd	leven?	Is	het	niet	gepaster	
om	 ook	 op	 liturgische	 wijze	 uitdrukking	 te	 geven	 aan	 de	 nood	 van	 de	 Djd,	 de	 pijn	 en	 de	
gebrokenheid	daarvan	nog	meer	 te	doorleven	en	wel	door	af	 te	zien	van	de	viering	van	de	
MaalDjd	van	de	Heer?	

Het	 is	 goed	 en	 zelfs	 gewenst	 om	 in	 deze	 Djd	 te	 vasten,	 daar	 zijn	 vele	 redenen	 voor,	maar	
uitgerekend	niet	van	avondmaalsbrood	en	-wijn.	De	MaalDjd	van	de	Heer	is	verworteld	in	de	
PesachmaalDjd,	een	maalDjd	waarvan	het	hele	karakter	van	a	tot	z	gestempeld	wordt	door	
noDes	van	het	oordeel,	de	crisis	die	over	Egypte	gaat.	De	PesachmaalDjd	is	te	midden	van	die	
crisis	een	beloUe	van	houvast	en	toekomst	van	de	Heer.		

Ook	het	laatste	avondmaal	dat	Jezus	met	zijn	leerlingen	hield,	vond	in	een	crisissfeer	plaats.		

Bijzondere	 omstandigheden	 vragen	 soms	 om	 ongebruikelijk	 keuzes.	 Te	 denken	 valt	
bijvoorbeeld	aan	de	doop	van	de	Ethiopische	eunuch	door	Filippus	op	de	weg	van	Jeruzalem	
naar	 Gaza.	 Leerzaam	 is	 ook	 hetgeen	 de	 Didache	 (het	 oudste	 ons	 bekende	 kerkelijke	
leerboekje)	 over	 de	wijze	 van	dopen	 leert:	 die	 heeU	 in	 levend	 (=stromend)	water	 plaats	 te	
vinden.	 Indien	dat	er	niet	 is,	dient	de	doop	in	ander	water	plaats	te	vinden.	 Indien	mogelijk	
dient	 dat	 water	 koud	 te	 zijn,	 en	 anders	 warm.	 En	 als	 er	 koud	 noch	 warm	water	 is,	 dient	
driemaal	water	uitgegoten	te	worden	over	het	hoofd	‘in	de	Naam	van	de	Vader	en	de	Zoon	
en	de	Heilige	Geest’.	Hieraan	kan	een	argument	ontleend	worden	om	de	bediening	van	het	
sacrament	doorgang	te	laten	vinden,	ook	onder	sub-opDmale	omstandigheden.	
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Conclusie	

Hoewel	 er	 zeker	 een	 diepere	 betekenis	 valt	 te	 geven	 aan	 het	 opschorten	 van	 de	
avondmaalsviering	 –	 en	 er	 ligt	 zeker	 een	 zegen	 in	 	 –,	 zijn	 er	 goede	 redenen	 voor	 om	 het	
breken	van	het	brood	en	het	uitschenken	van	de	wijn	doorgang	te	 laten	vinden,	ook	via	de	
kerktelefoon	of	livestream.”	

						bron:	hOps://diaconaalsteunpunt.nl/avondmaal-in-coronaEjd-2	

	

Hoe	kunt	u	dit	nu	thuis	vorm	geven?	Allereerst:	deelname	aan	de	MaalEjd	 is	 in	geen	enkel	
opzicht	 een	 (morele)	 verplichEng.	 Wie	 gezien	 de	 ongebruikelijke	 seTng,	 of	 gezien	 de	
maatschappelijke	context,	moeite	heeV	om	deel	te	nemen,	mag	zich	geheel	vrij	voelen	om	
daarvan	af	te	zien.	Van	het	besef	dat	in	de	kerk	de	viering	ondanks	alles	doorgaat,	kan	ook	
zegen	uitgaan.	

Wie	het	fijn	vindt	om	mee	te	doen:	realiseer	je	dat	de	beleving	anders	is	dan	we	gewoon	zijn,	
anders	 dan	 het	 gezamenlijk	 vieren	 in	 de	 kring	 van	 onze	 kerk.	 Het	 is	 goed	 om	 dat	 te	
benoemen.	Waarbij	gezegd	moet	worden,	dat	‘anders’	niet	per	definiEe	‘minder’	is.		

Voor	wie	het	onpreTg	vindt	om	het	alleen	 te	vieren,	misschien	 is	er	een	mogelijkheid	om	
samen	met	een	ander	(iemand	uit	je	aandachtskring?)	de	viering	te	beleven.		

Zorg	ervoor	dat	je	een	goede,	zorgvuldige	vormgeving	vindt.	Leg	alles	van	tevoren	klaar.	Een	
mooie	 plek	 op	 een	 tafel,	 waar	 de	 laptop	 of	 computer	 nog	 naast	 kan	 staan.	 Leg	 bijbel,	
liedboek	en	 liturgie	klaar.	Koop	van	 tevoren	brood	en	wijn	of	druivensap.	 “Pak	een	glas	of	
een	beker	uit	 je	kast,	vergeet	dat	 ie	van	zilver	moet	zijn.	Vul	de	beker	tot	over	de	rand.	Kijk	
naar	 de	 digitale	 dienst	 waar	 de	 predikant	 het	 brood	 breekt	 en	 de	 beker	 aanbiedt	 aan	 de	
aanwezige	medewerkers	in	de	kerk,	en	digitaal	ook	aan	u.	Weet	je	in	geloof	verbonden	met	je	
broers	en	zussen	in	Christus.	Laat	de	handen	van	de	Heer	je	zo	raken	in	je	ziel	en	het	sociale	
isolement	opheffen.	Want	in	Christus	bestaat	het	niet.”	

Ds.	Evelyn	Noltus	
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P.S.	 Laat	 ons,	 commissie	 eredienst/predikant/moderamen	 gerust	 weten,	 hoe	 je	 deze	
viering	hebt	beleefd.		

Pastoraat	

Nog	steeds	gelden	de	coronamaatregelen	van	maximaal	1	persoon	per	dag	thuis	te	mogen	
ontvangen.	 Dit	 beperkt	 de	mogelijkheden	 voor	 pastoraal	 bezoek.	 Het	 is	 echter	 zeker	 niet	
onmogelijk!	Wie	graag	bezoek	wil	van	ouderling,	predikant	of	bezoekmaatje,	laat	dat	gerust	
weten.	 We	 gaan	 ervan	 uit,	 dat	 we	 allemaal	 de	 zorgvuldigheid	 in	 acht	 nemen	 om	 niet	 te	
bezoeken	of	bezoek	te	ontvangen,	als	er	gezondheidsklachten	zijn	of	als	iemand	het	gewoon	
niet	aandurV.	We	willen	elkaar	en	onszelf	niet	onnodig	in	gevaar	brengen,	anderzijds	willen	
we	ook	niet	te	angsEg	leven.		

Bij	 de	 aanslagen	 in	 New	 York	 op	 11	 september	 2001	 zat	 onze	 dochter	 in	 groep	 1/2,	 de	
kleutergroep.	De	juf	vertelde	de	ouders,	dat	ze	haar	klas	een	liedje	had	geleerd.	Het	maakte	
toen	 diepe	 indruk	 op	 de	 ouders:	 dat	 je	 als	 juf	 zo	 je	 kinderen	 voorgaat	 in	 vertrouwen.	 Dit	
liedje	staat	nu	in	ons	Liedboek,	nr.	935.	Ik	geef	het	u	graag	door.	

	
Je	hoeU	niet	bang	te	zijn,	al	gaat	de	storm	te	keer.	
Leg	maar	gewoon	je	hand	in	die	van	onze	Heer.	
Je	hoeU	niet	bang	te	zijn,	als	oorlog	komt	of	pijn.	
De	Heer	zal	als	een	muur	rondom	je	leven	zijn.	
Je	hoeU	niet	bang	te	zijn,	al	gaan	de	lichten	uit.	
God	is	er	en	Hij	blijU,	als	jij	je	ogen	sluit.	

Ds.	Evelyn	Noltus	

Diaconie	

Collectes	zondag	28	februari.		

1e	collecte:	Missionair	werk	

In	Nederland	gaan	steeds	minder	mensen	naar	de	kerk.	Maar	dat	betekent	niet	dat	er	geen	
behoeVe	 is	 aan	 zingeving.	 Kerken	 spelen	 hierop	 in	met	 alternaEeve	 vormen	 van	 kerk	 zijn.	
Pioniersplekken	vormen	een	nieuwe	christelijke	geloofsgemeenschap	waarbij	de	boodschap	
van	het	Evangelie	niet	losgelaten,	maar	op	een	andere	manier	gedeeld	wordt.	De	afgelopen	
jaren	zijn	meer	dan	150	pioniersplekken	door	heel	Nederland	ontstaan.	Zoals	Seinpost	Slinge	
in	RoOerdam:	 een	open	en	betrokken	 community	 rondom	het	 christelijk	 geloof,	waar	 veel	
mensen	 komen	 met	 gebroken	 levens,	 kwetsbaar	 en	 in	 moeilijke	 omstandigheden.	 Met	
verschillende	 acEviteiten,	 zondags	 en	 doordeweeks,	 zet	 Seinpost	 Slinge	 zich	 in	 voor	 het	
welzijn	 in	de	wijken	Pendrecht	en	Zuidwijk	 in	RoOerdam.	Met	uw	bijdrage	aan	de	 collecte	
steunt	de	Protestantse	Kerk	pioniersplekken	en	nieuwe	vormen	van	kerk-zijn.	
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2e	collecte:	S<ch<ng	Timon	

Wij	hebben	gekozen	om	voor	de	1e	helV	van	dit	jaar	de	opbrengst	van	de	2e	collecte	voor	de	
ons	bekende	SEchEng	Timon	te	bestemmen.	Voorheen	was	de	2e	collecte	voor	Timon	in	de	
diensten	 waar	 we	 avondmaal	 vierden,	 maar	 dat	 is	 in	 de	 coronaEjd	 allemaal	 anders	
geworden.		

Bezoek	ook	eens	hun	website	:	hOps://www.Emon.nl				

Graag	uw	giVen	overmaken	naar	het	onderstaande	banknummer.	

Het	banknummer	van	onze	diaconie	(graag	datum	en	doel	vermelden):	
NL85	RABO	0373	7093	58	

Chauffeurs	gezocht	

Deze	 week	 bereikte	 mij	 de	 vraag	 of	 er	 misschien	 ook	 uit	 de	 gemeente	 wat	 mensen	
beschikbaar	zouden	zijn	om	bij	gelegenheid	een	keer	mee	te	rijden	naar	een	ziekenhuis.	

Als	 je	 alEjd	 amankelijk	 bent	 van	 anderen,	 is	 het	 wel	 eens	moeilijk	 om	 steeds	 dezelfde	 te	
vragen.	

Dus	 dan	 is	 het	makkelijk	 als	 er	 een	 lijstje	 bestaat	 van	mensen	 die	 dat	 af	 en	 toe	wel	 eens	
zouden	willen	doen.	

Uiteraard	met	vergoeding	van	kosten.	

Houd	er	rekening	mee,	dat	dit	ook	wel	eens	wat	verder	weg	kan	zijn,	Nieuwegein	of	zo.	

Natuurlijk	bent	u	niet	verplicht	om	overal	ja	op	te	zeggen,	als	u	eenmaal	op	dat	lijstje	staat.	

Als	u	af	en	toe	wel	eens	ingeschakeld	wilt	worden,	kunt	u	zich	opgeven	bij	ondergetekende.	

In	afwachEng	van	uw	reacEes,	

Joke	Stahlie.	
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Een	onderscheiding…..	

Na	 de	 viering	 van	 afgelopen	 zondag	 hebben	 we	 Hans	 SEjn	 de	 onderscheiding	 kunnen	
overhandigen	voor	zijn	langdurig	kosterschap	in	onze	kerk.	Meer	dan	50	jaar….!!		

Ds.	Evelyn	Noltus	sprak	hem	toe	en	memoreerde	zijn	enorme	betrokkenheid	bij	ons	kerkelijk	
leven	en	zijn	inzet	al	vanaf	1966	bij	de	bouw	van	de	Johanneskerk	en	vanaf	1970	als	koster.	
En	 nog	 steeds	 staat	 hij	 regelmaEg	 op	 het	 dak	 om	 te	 vegen	 en	 zorgt	 hij	 voor	 de	 zondagse	
diensten	enz.	enz.		

Gefeliciteerd,	Hans,	en	welverdiend!	We	hopen,	dat	je	nog	‘even’	doorgaat!	Vanwege	corona	
liet	 Evelyn	 het	 opspelden	 over	 aan	 zijn	 vrouw	 Lucy,	 die	 natuurlijk	 ook	 meedeelt	 in	 onze	
dankbaarheid	en	een	bos	bloemen	kreeg	overhandigd.	

Onderstaand	enkele	foto’s,	gemaakt	door	Hans	Neecke:	

	
Op	het	scherm:	de	onderscheiding.	

En	ook	nog	een	oorkonde	vanuit	de	PKN	
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Nog	even	controleren…..	

Liturgische	tafel	VeerEgdagenEjd-op-weg-naar-Pasen		

	

Als	 u	 via	 de	 stream	 naar	 de	 viering	 van	 afgelopen	 zondag	 hebt	 gekeken	 dan	 viel	 u	
waarschijnlijk	 de	 versiering	 van	 de	 liturgische	 tafel	 op.	 Deze	 versiering	 is	 door	 de	
Bloemengroep	gemaakt	op	verzoek	van	de	makers	van	het	boekje	“Op	weg	naar	Pasen,	SElle	
Week	 2021”	 en	 is	 bedoeld	 om	 te	 worden	 afgedrukt	 als	 foto	 op	 de	 omslag.	 Die	 foto	 is	
inmiddels	gemaakt.	Elke	zondag	in	de	VeerEgdagenEjd	maken	we	een	subEele	symbolische	
aanpassing	 in	de	schikking	met	de	bedoeling	u	thuis	 te	bepalen	bij	deze	bijzondere	veerEg	
dagen	op	weg	naar	Pasen.		

Namens	de	Bloemengroep,	

Geja	Smit	

Zingend	volhouden	

De	eerste	samenzangmiddag	op	afstand	was	een	succes,	de	repeEEe	is	via	‘kerkdienstgemist’	
meer	dan	40	keer	bekeken.	A.s.	zaterdagmiddag,	27	februari	kunt	u	weer	van	14.00	tot	15.00	
meezingen.	Als	het	op	dat	EjdsEp	niet	 lukt,	 is	het	mogelijk	om	via	kerkdienstgemist.nl	 later	
de	 repeEEe	 te	 bekijken	 om	mee	 te	 zingen.	 De	muziek	 en	melodie	mp3	 bestanden	 kunt	 u	
opvragen	door	een	bericht	naar	cantorijjohanneskerk@pknleersum.nl	te	sturen.	Geef	hierbij	
aan	of	u	de	sopraan,	alt,	tenor	of	basparEj	wilt	ontvangen.	

Hans	Neecke	
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Boekje	“Op	weg	naar	Pasen”	

De	voorbereiding	voor	de	uitgave	van	het	boekje	voor	de	SElle	Week	2021	is	in	volle	gang.		

Naast	het	boekje	dat	de	kerkenraad	u	aanbiedt,	is	het	mogelijk	om	extra	boekjes	te	bestellen.	

Voor	 de	 producEe	 is	 het	 belangrijk	 om	 Ejdig	 te	 weten	 hoeveel	 exemplaren	 er	 gedrukt	
moeten	worden.		

U	 kunt	 uw	 bestelling	 voor	 extra	 boekjes	 vóór	 29	 februari	 doorgeven	 aan	 Hans	 Neecke	
(hans@neecke.eu).	De	prijs	bedraagt	€2,00	per	boekje.	

Namens	de	samenstellers,	

Hans	Neecke	

	

We	zijn	begonnen	aan	de	VeerEgdagenEjd.	U	ook?	

Doet	u	mee	om	bewust	naar	Pasen	toe	te	leven?	

Kijkt	u	dan	iedere	week	even	welke	Eps	de	VeerEgdagenkaart	voor	u	heeV.	

Namens	de	diaconie	van	de	Johanneskerk,	

Truus	Visser	

Veer$gdagenkaart	Kerk	in	Ac$e	2021	
Week	2	
28	februari	 kaartje	versturen	aan	iemand	die		dat	goed	kan	gebruiken!	

AcEviteiten	Groene	Genade	
Dinsdag	2	maart	‘Met	de	boom	des	levens’		19.30	uur	

De	 kruisboom	 is,	 in	 de	 geloofstradiEe,	 de	 boom	 waarom	 het	 in	 het	 geloven	 draait.	 Deze	
kruisboom	 werd	 in	 de	 tradiEe	 verbonden	 met	 de	 levensboom	 uit	 het	 paradijs.	 Ds.	 Teun	
Kruijswijk	 Jansen	van	de	Maartenskerk	 in	Doorn	gaat	met	verschillende	ateeldingen	graag	

Op weg naar Pasen 2021
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wat	 verder	 en	 dieper	 in	 op	 de	 betekenis	 van	 de	 levens-	 en	 kruisboom.	 Dit	 uur	 wordt	
vervolgens	afgesloten	met	een	klankbeeld	van	een	moderne	‘Kruisweg’,	die	van	Aad	de	Haas	
in	het	kerkje	van	Wahlwiller	in	Limburg.		

Deze	avond	is	uitsluitend	via	zoom	te	volgen;	ons	zoomteam	zit	klaar	om	desgewenst	hulp	te	
verlenen.	 Aanmelding	 dient	 te	 geschieden	 via	 het	 formulier	 hOps://bit.ly/3bAlvCp	 	 op	 de	
website	van	de	Maartenskerk:	hOps://www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma.	

Namens	Ontmoeten&Verdiepen,	

Hilje	Logtenberg	van	der	Grient	

Bestellen	huis-paaskaarsen	2021		
Elk	jaar	bent	u	van	ons	(cie.	Eredienst)	gewend	dat	er	op	een	aantal	zondagen	een	bestellijst	
achter	in	de	kerk	ligt	om	een	huis-paaskaars	te	bestellen.	Dat	gaat	nu	helaas	niet.	Om	u	toch	
in	de	gelegenheid	te	stellen	zo'n	kaars	ook	dit	jaar	te	bestellen	volgen	hier	ateeldingen	van	
de	 6	 soorten	 huis-paaskaarsen	 en	 informaEe	 over	 de	 prijzen	 die	 bij	 de	 verschillende	
afmeEngen	horen.			

Ter	info:	alle	kaarsen	van	25	cm	lengte	kosten	20,50	euro,	van	30	cm	27,00	euro,	van	40	cm	
33,75	euro	en	van	60	cm	65,00	euro.		

Maak	aan	de	hand	van	onderstaande	ateeldingen	uw	keuze	en	geef	uw	bestelling	door	via	
het	volgende	mail-adres:	 	esmitgjkramer@ziggo.nl	of	bel	naar	45	62	73.	U	vermeldt	daarbij	
uw	naam	en	adres	en	uw	keuze,	bijvoorbeeld	C40.	Doe	dit	a.u.b.	vóór	dinsdag	9	maart.	De	
kaars	van	uw	keuze	wordt	dan	ruim	voor	Pasen	bij	u	thuis	bezorgd.		

Epko	Smit		

	
v.l.n.r.:	A	30,	40,	60	en	B	60,	40	en	30	
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v.l.n.r.:	C	60,	40,	30,	25	en	D	25,	30,	40	en	60	

	
v.l.n.r:	E	60,	40,	30,	25	en	F	25,	30,	40	en	60	
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KUNST	IN	DE	JOHANNESKERK	(KIJK)	

Afgelopen	 zondag	 is	 de	 exposiEe	 “Pelgrim	met	 pijn”	 Ejdens	 de	 online	 kerkdienst	 geopend	
door	onze	predikant	ds.	Evelyn	Noltus	en	de	kunstenares	Marleen	B.Berg.		

Zoals	aangekondigd,	 zullen	we	de	komende	weken	 tot	Pasen	 steeds	4	nieuwe	 fotobeelden	
tonen	met	daarbij	passende	teksten.	

Hierbij	de	beelden	(5	t/m	8)	van	deze	week:	

5.	het	wringt	
de	weg	is	duidelijk	

maar	

de	trap	is	steil	

alles	draait	

wringt	

het	licht	vreemd	 	 	 	

donker	

leidt	af	

vreemde	kleuren	

lijnen	vlakken	vormen	

vervormen	

wat	is	echt?	

																			

6.	fel	golvend	licht	
licht	

	

felle	lichtgolven	werpen	

versperringen	op	mijn	weg	

onder	en	boven	diep	stekend	naar	binnen	 	 	

in	mijn	ogen	verblindend	verlammend	

sDlgezet	ben	ik	

nergens	
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ben	ik	

ben	jij	

licht	

flits	van	aanwezigheid	

van	zij?	

7.	dansend	licht	
dan	

opeens	

bloeien	bloemen	

licht	danst	over	het	veld	

warmte	en	kleuren	versterken	mij	 	 	 	

komen	binnen	

misschien	kan	ik	maar	

een	paar	passen	

voor	me	uit	zien	

maar	ik	zie	

voel	het	tot	diep	binnen	in	mij	

8.	schemer	
kleuren	worden	donker	

	

ik	kan	

steeds	

minder	

ver	

kijken	

	 	 	 	 	 	 	

loop	van	

grasspriet	
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naar	grasspriet	

trek	

me	

vooruit	

als	ik	verder	kijk	

zie	ik	alleen	maar	vlekken	

Binnengekomen	reacEes	op	de	exposiEe	“Pelgrim	met	pijn”	
Elke	week	wordt	een	aantal	gemeenteleden	benaderd	om	een	korte	reacEe	te	geven	op	de	
exposiEe	van	Marleen	B.	Berg.	

• Hoe	vind	je	de	fotobeelden,	spreken	ze	je	aan?	Waarom?	
• Wat	vind	je	van	de	bijpassende	teksten?	
• Wat	zou	je	Marleen	willen	vragen?	

Als	 je	niet	 gevraagd	bent	om	een	 reacEe	 te	 geven	en	 je	wilt	 toch	 je	mening	 laten	weten?	
Schroom	niet,	gewoon	doen!	Marleen	vindt	jouw	mening	belangrijk,	juist	nu	in	deze	Ejd	van	
corona.	Stuur	je	reacEe	naar	KIJK:		hvschaik48@gmail.com	
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P.S.	

Het	fotoboek	met	de	21	fotobeelden		van	Marleen	Berg	ligt	in	de	consistorie	ter	inzage!		

“Wat	zijn	we	bevoorrecht	met	steeds	weer	een	kunstexposiEe	in	de	kerk	Ejdens	kerkelijke	
hoogEjdagen.	En	nu	in	deze	40-dagenEjd	Pelgrim	met	Pijn,	met	fotobeelden,	een	techniek	
die	voor	mij	onbekend	was.	Toen	ik	de	website	bezocht	van	Marleen	Berg	was	ik	onder	de	
indruk	 van	 haar	 veelzijdigheid,	 diverse	 materialen	 en	 technieken,	 kan	 het	 iedereen	
aanraden	om	dit	ook	te	doen.	
Wat	lieten	de	beelden	mij	zien:		

- het	 eerste	 beeld	 liet	 heel	 veel	 pijn	 zien,	 chaos,	 een	weg	 zoekend	 naar	 beneden,	
waar	het	rusEger	is,	een	plek	om	op	adem	te	komen	

- het	tweede	beeld	laat	de	golven	zien	waar	je	door	overspoeld	kunt	raken,	donkere	
wolken,	maar	aan	het	einde	is	een	raam,	daar	is	het	licht	

- het	 derde	 beeld,	weer	 een	 trap	 die	 je	moet	 afdalen,	 er	 staat	 een	 boom,	waar	 je	
twee	 menselijke	 figuren	 kunt	 ontwaren,	 reisgenoten	 en	 er	 is	 houvast	 aan	 de	
trapleuning	

- het	 vierde	 beeld	 vond	 ik	 moeilijk	 totdat	 ik	 de	 tekst	 van	 Marleen	 las,	 door	
zandstormen	heen,	je	hebt	geen	zicht	meer	en	er	is	geen	weg	terug,	je	weg	vooruit	
zien	te	vinden,	zonder	te	weten	waar	je	uitkomt.	

- We	kunnen	de	komende	weken	nog	van	deze	prachEge	beelden	genieten”	
Wil	Rijks	

“Mijn	 gedachten	 bij	 het	 kunstgebeuren:	 God	 lof	 en	 dank	 voor	 zoveel	 inspiraEe	 om	
gedachten	te	verbeelden!”	
Vraag	 van	 Heidi	 aan	 Marleen:	 GEBEURT	 HET	 WEL	 EENS	 DAT	 JE	 EEN	 WERKSTUK	 HEBT	
VOLTOOID	EN	DAN	DENKT:	“NEE,	ZO	BEDOEL	IK	HET	NIET….”?	
Heidi	Kiel	

“In	de	kunstwerken	van	Marleen	B.Berg	ervaar	ik	de	verbondenheid	met	de	natuur;	rust	en	
schoonheid.	 Na	 de	 donkere,	 sombere	 winter,	 het	 verlangen	 naar	 het	 ontluiken	 van	 de	
lente.	De	onrust	en	het	geweld	van	een	herfststorm.	Een	mooie	trektocht	door	de	natuur.	
Ik	word	getroffen	door	het	kleurgebruik.	Mooie	tentoonstelling!”	
Vraag	van	Hanneke	aan	Marleen:		HOE	IS	JE	WERKWIJZE?	
Hanneke	Monster	

De	 eerste	 vier	 fotobeelden	 van	Marleen	 uit	Pelgrim	met	 pijn,	 vertolken	 betekenisvol	 en	
intensief	de	eigen	pelgrimage,	waarin	haar	migraine	als	begeleider	het	sluimerende	venijn	
laat	 zien.	 Ook	 zonder	 de	 teksten	 spreken	 de	 fotobeelden	 en	 tonen	 mooie	 indrukken	
vergezeld	van	de	eigen	strijd.		
De	 beelden	 geven	 perspecEef,	 door	 het	 licht	 uit	 alle	 hoeken,	 de	 zachte	 kleuren,	 de	
openingen	bij	de	deuren	en	bewegingen.	Een	passende	persoonlijke	serie	in	deze	corona-	
Ejd,	waarbij	het	perspecEef	soms	te	zoeken		is.	
Vraag	 van	MarDn	 aan	Marleen:	 “WAT	 GEEFT	 HET	 KUNSTMAKEN/CREATIEF	 ZIJN,	 JOU	 IN	
RELATIE	TOT	JOUW	MIGRAINE?”	
Mar$n	Beekelaar	
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Ochtendgebed	online	op	woensdagen	in	de	veerEgdagenEjd	

In	de	veerEgdagenEjd	zal	er	wekelijks	op	woensdagochtend	een	kort	ochtendgebed	worden	
gehouden.	 Een	 klein	 half	 uur	 van	 gebed	 voor	 de	wereld,	 onze	 plek	 hier,	 de	 kerk	 en	 onze	
gemeente.		

Wie	 geen	 corona-gerelateerde	 klachten	 heeV	 en	 graag	 een	 keer	 fysiek	 het	 ochtendgebed	
mee	wil	maken	in	de	kerk,	kan	zich	een	dag	van	tevoren	aanmelden	bij	Evelyn	Noltus.		Er	zal	
een	 zeer	 beperkt	 aantal	 mensen	 worden	 toegelaten,	 met	 een	 maximum	 van	 het	 aantal	
(medewerkers	en	ambtsdragers)	dat	ook	zondagochtend	in	de	kerk	aanwezig	is.		

Woensdag	3	maart	a.s.	kunt	u	het	ochtendgebed	volgen	via	kerkdienstgemist.nl	of	na	opgave	
live	in	de	kerk.	

Als	u	gebedspunten	wilt	inbrengen,	dan	kan	dat	bij	de	predikant.		

Ds.	Evelyn	Noltus	

P.S.	Voor	de	liturgie:	zie	blz.14	

Voorgangers	de	komende	weken	
	
28	februari:		ds.	GeerEen	Morsink,	Odijk										

		7	maart:		ds.	Evelyn	Noltus	

14	maart:		ds.	Hans	Breunese	 	 	

21	maart:		ds.	Arend	Altena	

28	maart:		ds.	Evelyn	Noltus	

Hierna	de	paascyclus:	

WiOe	Donderdag,	Goede	Vrijdag,	SElle	Zaterdag	en	Paaszondag	

De	voorganger	is	steeds	onze	eigen	predikant	ds.	Evelyn	Noltus	

Het	adressenboekje	

Zoals	 eerder	 aangekondigd,	 gaan	we	binnenkort	 beginnen	met	het	maken	 van	het	nieuwe	
adressenboekje	 van	 de	 Johanneskerk.	 Daarbij	 is	 het	 van	 groot	 belang	 te	 starten	 met	 de	
meest	 actuele	e-mail-adressen	en	 vooral	 de	 telefoonnummers.	Vaste	 lijn	 veranderd	 in	 een	
mobiel	nummer?	Nieuw	06-nummer?	

Graag	 de	 meest	 actuele	 informaEe	 doorgeven	 aan	 Corrie	 Neecke:	 corrie@neecke.eu	 of	
telefoon	45	43	96.	
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Teus	Stahie	

Ik	heb	vanaf	nu	de	legergrooge	van	de	Nieuwsbrief	wat	kleiner	gemaakt.	Fijn,	dat	er	zoveel	
kopij	wordt	aangedragen,	maar	dat	betekent	bij	gebruik	van	een	groter	 legertype	flink	wat	
papier	 om	 af	 te	 drukken	 (verschillende	 mensen	 ontvangen	 de	 Nieuwsbrief	 op	 papier).	
Vandaar!	
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Ochtendgebed	in	de	Veer<gdagen<jd	2021		

Woensdagochtend	9.30	-	10.00	uur	Johanneskerk,		

op	3-3,	10-3,	17-3,	24-3,	31-3	

Online	via	www.kerkdienstgemist.nl	

Voorganger:		 Heer,	open	mijn	lippen	

Allen:		 	 Mijn	mond	zal	zingen	van	uw	eer.	

Voorganger:	 	 God,	kom	mij	te	hulp.	

Allen:	 	 	 Heer,	haast	u	mij	te	helpen.		

Lied/muziek	

Psalmlezing	

Lezing	uit	de	Bijbel	of	een	andere	tekst	of	gedicht,	afgesloten	door:	

Voorganger:		Laat	uw	woord	in	ons	leven,	trouwe	God,	

Allen:	 	 		dag	aan	dag,	nacht	na	nacht,	

	 	 		in	ons	denken,		

	 	 		in	ons	doen,	

	 	 		in	ons	spreken,	

	 	 		in	ons	geloven.	

Moment	van	inkeer	en	versElling	

Lied/muziek	

Gebeden	en	Onze	Vader	

Zegen	voor	deze	dag	

Allen:	 	 God	boven	ons,	God	onder	ons,	

God	achter	ons,	God	voor	ons,	

God	in	de	s<lte,	God	in	het	gevaar,	

God	in	het	hart	van	vriend	en	vreemde.		

Amen.	
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Liturgie	viering	28	februari		
2e	zondag	in	de	40-dagen<jd	

Voorganger:	ds.	Geer<en	Morsink,	Odijk	

Organist:	Ton	Blom	

Zanggroep:	Joke	Stahlie,	Jan	Keuter	en	Nico	de	Jong	

Ambtsdragers:	Hilje	Logtenberg	en	Jan	Keuter	

Welkom	en	lector:	Teun	Monster	

Beeld:	Sjaak	Rodenburg	

De	klokken	luiden	-	orgelspel	-	de	kaarsen	branden		

Welkom	en	ayondigingen	

Moment	van	sDlte		

Drempelgebed	bij	de	paaskaars	

We	gaan	staan	

BegroeEng		

	 vg:		De	Eeuwige	zij	met	u!		

	 		a:		Zijn	Geest	in	ons	midden!		

Bemoediging	
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We	gaan	zigen		

Psalm	van	de	zondag		NLB	25c		Naar	U	gaat	mijn	verlangen			

Kyriegebed		-			NLB		301k	

Rondom	de	SchriVen		

Kinderen				

Gebed	van	de	zondag	

Evangelielezing	-	Marcus	9,	2-10	

NLB	543:	1	Gij	zijt	in	glans	verschenen	

Uitleg	en	verkondiging	

Credo		NLB	344		Wij	geloven	één	voor	één	

Gebeden	en	gaven	

Voorbeden		-	respons	NLB	367k		

	 Hoor	ons	bidden,	God,	en	luister	-	wees	nabij	in	licht	en	duister	

Mededeling	van	de	Diaconie		

Heenzending	en	Zegen	

We	gaan	staan		

Slotlied	NLB	500:	1,	3	en	5	

Zegen		
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a:	Amen	(gezongen)		
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