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         30 mei 2020 

Onderstaand lied werd recent door Dr A.F Troost geschreven:  

God zal zorgen  

Je jubelt: God zal voor mij zorgen 
wanneer ik hulp van Hem verwacht! 
Toch kun je bang zijn,  
bang voor morgen: 
één lange, eindeloze nacht. 
Geloof wat vast en zeker is: 
licht overwint de duisternis! 

Je dacht dat God  
zijn schapen leidde, 
het hele leven één groot feest, 
tot aan de einder groene weiden - 
maar dan: een wond  
die niet geneest! 
Al zal de Herder bij je zijn, 
soms ga je door een diep ravijn. 
  
Je meende: Christus is zo machtig, 
één woord - het onweer zwijgt al stil. 
Je dacht: mijn Vader is almachtig, 
de wind gaat liggen als Hij wil. 
Maar dan opnieuw: een donderslag, 
chaos die niemand eerder zag. 

Je fluistert toch dat God zal zorgen 
ook als geen zon je tegenlacht? 
Houd dat dan vast,  
want Hij zal morgen 
doen wat geen mens  
meer had verwacht: 
dan zal de aarde hemel zijn, 
dan zal het eeuwig Pasen zijn! 
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 Zichtbaar onzichtbaar 

Als gemeente zijn we op zondagmorgen samen. Zichtbaar in de kerk met zoals 
voorgeschreven allen die nodig zijn om voor de dienst. Het kan dank zij de techniek maar 
vooral ook omdat wij een beroep kunnen doen op mensen die camera en geluid bedienen. 
Dat geldt ook voor de woensdagavond. De lofprijzingsgroep staat er en houdt samen met 
ons de lofzang gaande. 

Iedere week weer is er een zondagsbrief met de liturgie, opgesteld , geprint en 
vermenigvuldigd en bij een aantal mensen thuisbezorgd, wordt geplaatst op de 
facebookpagina. Het werk van de kindernevendienst gaat door en voor catechese en jeugd- 
en jongerenwerk wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden van internet. 
De gebouwen worden minder intensief gebruikt dat laat onverlet dat het onderhoud en de 
schoonmaak doorgaat. Pastoraat en diaconaat krijgen vooral vorm door de telefoon en 
internetverbindingen, niet alleen door de ouderlingen en diaken maar ook door 
gemeenteleden onderling. Soms georganiseerd maar het gebeurt ook spontaan. Het werk 
van kerkrentmeesters gaat door.  

We verlangen naar meer, naar een dienst in de kerk, naar persoonlijke ontmoeting, naar een 
gesprek en een gemeenschappelijke activiteit. Hopelijk kunnen de deuren binnenkort weer 
wagenwijd open. Tot die tijd zijn we als gemeente zichtbaar onzichtbaar. Dank aan al die 
mensen die daaraan meewerken. 

Komende diensten 

Zondag 31 mei 2020 1e Pinksterdag 10.15 uur voorganger ds. Meertens 

Woensdag 3 juni  2020  20.00 uur 

De meditatie op woensdagavond wordt verzorgd door ds. Jumelet.  

Woensdag 3 juni 2020 20.30 uur 

Aansluitend aan de meditatie verzorgt de muziekgroep een optreden. U kunt een 

lied aanvragen via Froukje van Haut:  froukjebrouwer82@hotmail.com 

Ook in de maand juni zijn erg geen avonddiensten. 

Voorbereiding diensten vanaf 1 juli 
Enkele mensen van Bethel en onze wijkgemeente starten volgende week met de opstelling 
van een gebruiksplan voor de periode na 1 juli, waarin we met 100 mensen mogen 
samenkomen. Zoals gemeld, verzorgen wij ’s morgens in ieder geval tot en met augustus  
een “live-dienst” en wijkgemeente Bethel om 16.30 uur. 
Landelijk zijn richtlijnen vastgesteld. Vorige week noemde we al het verplichte 
reserveringssysteem. Dat houdt in dat er een procedure moet komen, waarbij 
gemeenteleden zich kunnen aanmelden voor een dienst en dan vervolgens afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen voor de dienst, worden uitgenodigd.  
Er komen looproutes in de kerk en we zullen meerdere uitgangen gaan gebruiken. De 
garderobe zal niet en de toiletruimte zeer beperkt gebruikt mogen worden. Na afloop van 
een (streamings)dienst moet de kerkzaal worden gereinigd. Uiteraard moet de 1½ meter 
afstand steeds bewaard worden! 
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Kindernevendienst en oppas 
Zo mogelijk zullen per 1 juli ook nevendienst en oppas weer starten. De jeugdambtsdragers 
denken samen met de leiding van nevendienst en oppas na over een verantwoorde manier 
van samenkomen.  
 
Vacatures 

De afgelopen weken hebben we hulp gevraagd voor het geluidsteam in de kerk. Gelukkig 

hebben we enkele aanmeldingen gekregen. We kunnen nog wel meer hulp gebruiken! 

Schroom dus niet  om u/je op te geven! Het is dankbaar en noodzakelijk werk om de 
streamingsdiensten uit te kunnen zenden!  

Er heeft zich een gemeentelid gemeld dat mogelijk het kosterteam gaat versterken. Maar 
ook hier geldt dat versterking welkom is.  

 

Kerkenraadsleden die u kunt benaderen 

Ouderlingen voor het ouderenpastoraat 

Jorine Verburg( jorineverburg@gmail.com) tel: 0317 356770 en Gerry Lodder (gerry-

lodder@hotmail.com) tel: 0317 616600 

Jeugdambtsdragers 

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

wimvanblijderveen@hotmail.com  

Wijkouderlingen 

Via Gerda van Beek  gerdavbeek@hotmail.com 

Diakenen 

Via Joke ten Seldam j.t.seldam@gmail.com  

 

Wij wensen u en jullie goede Pinksterdagen, 

Mineke Hardeman, voorzitter (mhardeman@planet.nl) 

Ds. J. Meertens, predikant: (dsjanmeertens@gmail.com ) 

Adrie Stoker, scriba (adstoker@casema.nl)  
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