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We hebben een bijzondere Stille Week en Pasen beleefd. Alles was anders en toch blijft 

de boodschap dezelfde: De Heer is waarlijk opgestaan.  

Wij zijn dankbaar dat we dankzij de ons ter beschikking staande media inmiddels al vier 

zondagen op afstand bij elkaar mochten komen. Daarnaast heeft de meditatie van de 

woensdagavond een vaste plaats in het gemeenteleven gekregen. 

Als kerkenraad proberen we allerlei vormen te vinden om zoveel mogelijk contact te 

onderhouden. Dat doen we via deze uitgebreide mail en in de zondagsbrief, door 

telefonische contacten en via de whatsappgroep. 

Toch weten we dat er mogelijk vragen of situaties zijn die we niet of onvoldoende 

kennen. We doen een beroep op u: trek ons aan de jas. Hoe? Via de telefoon of email, 

rechtstreeks of via iemand anders. Onderaan dit bericht vindt u de namen van voorzitter 

en scriba met hun gegevens. 

Voortaan zullen wij de op woensdagavond uitgesproken meditaties opnemen in onze 

informatie te beginnen met de meditatie van afgelopen woensdag.  

 

 

Meditatie van dominee Juffer. 

Schriftlezing: Rom.8:22-26 
 
22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23En dat 

niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in 

onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van 

ons sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien 

waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 
25Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan 

volharden. 26De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons 

gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze 

zuchten. 

 

Gemeente van Christus, 
 

Het is Goede Vrijdag geweest en Pasen. We hebben met alle beperkingen van dien het 

evangelie gehoord, de blijde boodschap van de overwinning op zonde en dood. Op de 

machten van het kwaad. Ja, en toen? zegt u misschien met een diepe zucht. Die harde 

confrontatie met de kwetsbaarheid van ons leven. Die voortdurende dreiging van dat 

virus dat rondwaart. Wat wordt er intussen niet geleden! En dan wereldwijd! Jezus is 

Heer! Het staat zo haaks op de werkelijkheid.  

 

Met die zucht verkeer je in goed gezelschap. Paulus die grote getuige van Jezus, hij 

noemt in die paar verzen dat woord wel drie keer. Wij, zegt de apostel, wij die de Geest 
hebben ontvangen, zuchten in onszelf. En ook bij hem komt het omdat het evangelie zo 

haaks staat op de werkelijkheid. Op het lijden, zegt hij. Het evangelie proclameert de 

overwinning op de dood. Maar waaraan is het te merken? Waaraan is het te zien? 

 

En dan heeft hij het over ons lijf, over de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid waarmee 

we nu geconfronteerd worden. Pastor Paulus komt naast je zitten, mens als wij. Hij weet 

hoe die blijde boodschap, dat God ons liefheeft, dat wij in zijn genade geborgen zijn…, 

dat ons vertrouwen daarop zo aangevochten kan zijn, zeker in deze crisistijden. Wij 

zuchten in onszelf, zegt hij.  

En dat zuchten roept die Paasboodschap juist op. Dat missen wat het evangelie belooft. 

Belofte van leven. Van hoop. Juist als je die toelaat, serieus neemt, probeert om daarop 
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te vertrouwen, - een diepe zucht. Maar dat doet de Geest ook! Daarin zoekt de Geest 

gemeenschap met ons. Die is eigenlijk de grote pastor. De Trooster.  

 

Paulus trekt de kring wijd. Het schepsel zucht, zegt hij. Het ziet er met reikhalzend 

verlangen naar uit dat Gods belofte, dat het evangelie werkelijkheid wordt. Zij kreunt, zo 

noemt hij het. Wat een passend woord! In die werkelijkheid is de Geest bezig, zoals eens 

in den beginne toen de aarde een donkere chaos was.  

 Zo is de schepping in slavernij geraakt, in de macht van de dood, van de 

vergankelijkheid meegetrokken. Als een slaaf, bezit van een harde meester die haar 

uitbuit en uitput. Een vernederend, meedogenloos regiem. Onder die slavendienst kreunt 

het schepsel. Is het geen sprekend beeld voor wat wij deze dagen meemaken?  

 

Dat kruis, dat open graf, ze horen wel bij die werkelijkheid. Onze werkelijkheid. Daarin is 

het volbracht. Daarin is de dood overwonnen. 

Daarom spreekt Paulus niet van doodsnood als hij het over het lijden heeft. Hij zegt: het 
schepsel zucht als in barensnood. Barensnood. Geen doodsnood. Dat is een hemelsbreed 

verschil!  

Als het doodsnood was, was inderdaad alles uiteindelijk vruchteloos. Gedoemd om teloor 

te gaan, hoe hard je ook knokt. Maar barensnood, dat belooft een nieuw begin, nieuw 

leven.  

Geen doodsnood, maar barensnood, want het is Goede Vrijdag geweest en Pasen. 

Barensnood. Daar hoort dat zuchten bij. Bij de weeën. Zo helpt de Geest ons in onze 

zwakheid, als was Hij de vroedvrouw. Hij zucht mee. Ook als wij geen woorden weten. En 

daarom is de laatste zucht een zucht van opluchting.  

Amen. 

 

Komende week 

Zondag 19 april hoopt ds. Juffer voor te gaan. Opnieuw zullen enkele leden van de 

gemeente aanwezig zijn om de lofzang gaande te houden. Aan de eerdere oproep van ds. 

Meertens heeft een aantal van u gehoor gegeven. Per dienst worden enkele leden 

benaderd om mee te zingen. (De rubriek “Kerkdiensten” in kerkblad Onderweg zou de 

indruk kunnen wekken dat er weer “gewone” kerkdiensten worden gehouden. U begrijpt 

dat dat niet zo is).  

Woensdagavond 20.00 uur  hoopt ds. Jumelet weer de meditatie te verzorgen.  

 

Geluid en beeld 

De diensten worden rechtstreeks met beeld uitgezonden. De meditaties worden zoveel 

mogelijk tevoren opgenomen en worden zonder beeld uitgezonden.  Het is belangrijk om 

te weten dat er van alles aan gedaan is om de ontvangst zo goed mogelijk te laten zijn. 

Het kan echter steeds zijn dat zich hier of daar een probleem voordoet, dat ligt niet altijd 

aan de installatie van de kerk.  

Op Paasmorgen hebben  223 huiskamers verbinding gemaakt met de  rechtstreekse 

uitzending van de eredienst. Dat betekent dat veel gemeenteleden de dienst hebben 

meebeleefd.   

 

Lofprijzingsgroep 

Het lijkt erop dat alle maatregelen voorlopig nog zullen gelden. Ook in de gemeente is 

het zoeken naar alternatieven om toch verbonden met elkaar te blijven. Er zijn veel 

mensen die juist in deze tijd troost en kracht halen uit muziek en liederen. Daarom is het 

idee ontstaan om woensdagavond na het meditatiemoment een aantal liederen te laten 

horen door leden van de lofprijzingsgroep. 

Gemeenteleden kunnen liederen doorgeven die zij graag willen horen. Dat kan aan: 

Froukje van  Haut. Email: froukjebrouwer82@hotmail.com of via de scriba (zie onderaan 

deze informatie). 
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Vanuit het jeugdwerk 

Paaschallenge  "wees niet bang",  was een succes! 10 gezinnen speelden onder 

begeleiding van 2 teamleiders de challenge.   

De twee winnaars die de eeuwige roem van deze challenge hebben gewonnen zijn de  

familie Donken en de familie Daane. Foto's kunt u vinden op de website van de kerk.  

 

Paasgroetenactie 
De paasgroetenactie was een succes, de jongeren zijn 120! adressen langs geweest. Het 

was een grote klus, maar ze hebben het geklaard en heel veel fijne contactmomentjes 

met de ouderen gehad, ook al waren deze maar kort.  

 

Kerkvriend(in) 
Ben jij kerkvriend van een jongere? We willen je uitdagen om juist in deze periode het 

lijntje met je jongere vast te houden.  

 

Kindernevendienst 
De kindernevendienst verzorgd op zondag tijdens het kindermoment een bijdrage. Naast 

een korte vertelling wordt ook iedere zondag een doeboekje voor de jongste kinderen 

van de nevendienst gemaakt. Ook maakt de dominee regelmatig een vragenlijst voor 

tieners bij de preek Ze zijn te vinden op de website van de kerk.  

 

Contact gewenst? 
Het is waarschijnlijk dar er gezinnen, kinderen of jongeren zijn waar het in deze periode 

(extra) moeilijk loopt. Is dit bij u/jou het geval,  schroom dan niet om contact met ons op 

te nemen, misschien hebben we niet altijd een oplossing maar meedenken willen we 

zeker. Benader ons ook gerust als u/jij iemand anders ziet waar u/jij zorgen over heeft.  

 

Wie doet er examen? 
We zijn op zoek naar jongeren die dit jaar examen voortgezet onderwijs zouden doen. 

We hebben al een lijstje maar willen deze graag compleet hebben. Ben jij 

examenkandidaat of weet je iemand? Geef het dan even aan ons door.  

 

Jongerenwerker 
Anne Marieke spreekt samen met een aantal andere jeugdleiders uit de gemeente iedere 

doordeweekse avond de jongeren op 

Instagram  https://instagram.com/together_fearless?igshid=18eo8al4qdoti of in 

houseparty. 

Ze is ook bezig met het schrijven van trainingen voor jeugdleiders zodat die klaar liggen 

als we weer samen mogen komen. Ook is ze bezig met een onderzoek naar jongeren die 

afhaken en denkt en helpt ze mee in alle actuele jeugdzaken in het jeugdwerk.  

 

Hartelijke groeten, Anne-Marieke, Wim, Rene en Marrit  

 

rstoker@atagbenelux.com of  marrit.debree@kpnmail.nl  

 

 

17 april 2020 

Mineke Hardeman, voorzitter  Email: mhardeman@planet.nl.  

Tel 0317- 357670 

 

Adrie Stoker, scriba Email: adstoker@casema.nl 

Tel. 06 406 82 744  
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