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Wij vieren de Opstanding,
onze opstanding
van donker naar licht
van dood naar leven!
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Witte Donderdag
Avondmaal
Neem en eet,
neem deel
aan de gemeenschap
van oude, jonge,
vrolijke en bedroefde
mensen.
Ervaar zo wie je naaste is
en wat je voor haar en hem
kunt betekenen.
Neem en drink tot Mijn gedachtenis
om te leren:
te leren wie Jezus is;
te leren wat Jezus te vertellen heeft;
te leren wat het betekent
volgeling te zijn.

Wij bidden tot de Opgestane:
Eeuwige God,
hoor ons bidden,
open ons hart,
geef ons de kracht om op te staan,
liefde en creativiteit
uit te stralen,
zet ons in beweging,
op een weg waarvan
niet de dood het einde is
maar LEVEN! Amen
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Goede Vrijdag
Golgotha
Golgotha
loopt
als een rode draad
door het vlechtwerk
van de eeuwen.
Gods Golgotha
van elke plaats
van elke tijd.
God gekruisigd
keer op keer
waar mensen
haten,
strijden,
moorden.

Wij bidden tot de Opgestane:
Golgotha
de breuk
die eeuwig repeteert.
Golgotha
zolang de mens zal haten, doden
ben jij van elke plaats
ben jij van elke tijd.
God
vergeef ons
wereldwijd. Amen
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Stille Zaterdag
Uitzien
Nog is de stilte Gods
volkomen
en boven ons,
ontbladerd
staat
het vruchtbaar hout
de Boom der bomen
omhangen met een
dagenraad.

Wij bidden tot de Opgestane:
Waken
wachten
uitzien
naar de morgen
uit de dood
naar leven
van donker
naar licht
’t duurt zo lang
Heer,
waak met mij. Amen
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Paasmorgen
Overwinning
Uw trouw
staat om mij heen
gelijk een muur
waarin geen bres
te slaan valt.
Uw liefde
loopt onafgebroken wacht,
zo zal ik in U
meer dan
overwinnaar wezen
in U
die vandaag voorgoed
de dood ontkracht.

Wij bidden tot de Opgestane :
Wees als een echo
die in ons blijft klinken.
Vonk van God
geef ons de durf
het met sprankjes hoop te wagen
tot het groeit en bloeit in ons,
tot het groeit en bloeit door ons.
Vul ons o God met Uw echo,
van binnenuit. Amen
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Een teken van leven
Elke week maken we een bladzijde in een prachtig Veertigdagentijd-boek dat voor in de kerk ligt. Er zijn mooie platen op de beamer te zien en elke week een bloemschikking. Hieronder vast een
klein overzicht van de verhalen die elke week aan bod komen.
Mozes staat centraal in de Veertigdagentijd. Een teken van leven,
op weg naar een nieuw begin met het volk en met ons.
Zondag 5 april 2020 - Exodus 11:1-10
Wordt het nu anders?
Mozes is woedend op de Farao
die het volk maar niet wil laten
gaan. Mozes voorziet heel veel
verdriet maar kan het niet veranderen.

Pasen 12 april 2020 - Exodus 14:15 - 15:1a
Weg uit de dood.
In dit verhaal trekken de
Israëlieten door de zee naar
het beloofde land. Op weg
naar de toekomst. Een mooi
verhaal voor Paasmorgen,
Jezus trekt voor ons door de
dood op weg naar het nieuwe leven.
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OVERDENKING

STA OP

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen; het feest van
Jezus' opstanding uit de dood. Jezus riep: “Sta op!” tegen zieken
en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven.
En gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet
het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop.
We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt,
alles wat ons somber maakt. Zo luidt het thema van de
Veertigdagentijd dit jaar. Een toepasselijk thema waar je vele
kanten mee op kunt zowel vanuit je geloof als praktisch. Jezus
stond op uit de dood en wij met hem.
Maar wat te doen als het opstaan je moeilijk valt, letterlijk en figuurlijk. Door ouderdom, ziekte of door de wereld om ons heen:
oorlog, rampen en ziektes zoals het coronavirus.
Dat kan je verlammen, je levenslust ontnemen en je neerdrukken. Je kan twijfelen aan alles, komt het nog allemaal wel goed,
met mij, met de wereld. Geloofstwijfel, waar is God nu, heeft Hij
alles nog wel in handen? Laat Hij het gewoon niet uit zijn handen
glippen?
Dan kunnen die aloude woorden van Jesaja 60 ons troost geven;
Sta op en schitter! En als nuchtere Nederlander of Brabander is
je eerste reactie: Nou zeg: sta op en schitter! Mag het ook wat
minder? Dat zullen de Joden die deze woorden voor het eerst
hoorden misschien ook hebben gedacht. Zij waren net terug uit
ballingschap. Jeruzalem lag nog in puin. Daar stonden ze op de
puinhopen met hun idealen en dromen. Het valt allemaal behoorlijk tegen. Zo schitterend is het allemaal niet. En toch klinkt juist
dan en juist daar dit woord van God. Sta op en schitter, je licht is
gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de
Heer…. Het kan donker zijn. Alles kan tegenzitten. Het is inderdaad vaak een rommeltje, een bende, een puinhoop. En van Gods
nieuwe wereld zie je soms zo weinig. En ook in je eigen hart, in je
eigen leven kan het soms best donker zijn en somber.
Maar er is in die duisternis ook een lichtpunt. Het lichtpunt van
Gods aanwezigheid, dat door de opgestane Heer Jezus Christus
helderder is gaan stralen dan ooit tevoren.
En nu is de oproep om op te staan en in dat licht te staan.
Sta op en schitter. Dat is de actieve vorm.
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Je kunt het ook passief vertalen: Sta op en wordt verlicht.
In een donkere tijd en een duistere wereld zoekt God mensen die
op staan en in dat licht van Christus gaan staan om dat licht op te
vangen. In dat licht te leven en dat licht ook uit te stralen. Dat is
ook een troost voor ons, het hangt niet van ons af, wij zijn het
Licht niet, wij mogen staan in dat Licht.
Maar wij mensen zien het graag hier en nu gebeuren. Alles moet
haalbaar en maakbaar zijn en een beetje snel graag ook. In het
blad ‘oude paden’ las ik een treffend stukje over de Heidelbergse
Catechismus, zondag 10; Waartoe dient ons dat wij weten dat
God alles geschapen heeft en nog door zijn Voorzienigheid onderhoudt? Antwoord: Dat wij in alle tegenspoed geduldig en in alle
voorspoed dankbaar zijn.
Soms is er geen andere mogelijkheid dan geduldig af te wachten
wat er gaat komen, voor onszelf maar ook in de wereld om ons
heen. Niet passief of doemdenkend maar zoals in het lied van
Hanna Lam; Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. En je hoeft
ook niet alleen in het licht te staan en te gaan, maar samen, als
gelovigen, als christenen, als gemeenteleden.
Sta op en ga, gaan jullie mee?
Dieter Verbeek

Als je valt wat doe je dan?
Blijf je kreunend liggen?
Of sta je op?
Als je vriend valt, wat doe je dan?
Pak je zijn hand en zeg je:
kom sta op.
Jezus is de vriend die je helpt op te staan.
Jezus is ook opgestaan.
Dus kan jij het ook.
Ruben Vahrmeijer, 11 jaar
deelnemer gedichtenwedstrijd
(gedicht in Petrus PKN Veertigdagenkalender)
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ZONDAG 15 MAART

DE KERKEN GESLOTEN

Als gevolg van het coronavirus konden op 15 maart (en nog enkele zondagen daarna) de kerkdiensten niet doorgaan.
Ds. René de Reuver, scriba van de PKN, heeft op die zondag een
tv-meditatie geleid ter vervanging van de kerkdiensten.
Via deze thuisdienst ben je toch verbonden met elkaar.
Eén van de prachtige liederen die er gezongen werden was
lied 1005 Zoekend naar licht.
Zoekend naar licht, hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt Uw stem gehoord.
Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons Uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons Uw dienaars, leer ons te delen
totdat Uw rijk hier is.
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EEN GEBED VOOR DEZE TIJD
Ons toegezonden door Henk Spuijbroek

God,
we leven in een spannende tijd
vol verwarring en onzekerheid.
Wees met ons
als we bezorgd zijn of bang
voor onszelf of voor onze familie.
Geef ons alle kracht die nodig is
om vertrouwen te houden.
Wees met ons
als we ons teleurgesteld voelen
over iets wat niet door kan gaan.
Help ons om te accepteren dat
strenge maatregelen echt móéten.
Wees met ons
als we ons vertwijfeld afvragen
hoe dit toch opeens kan gebeuren.
Geef ons het lef om mens te zijn
in een wereld waar niet alles maakbaar is.
We bidden u in het bijzonder
voor alle zieken en hun familieleden.
Dat ze sterk genoeg zullen zijn
om het virus de baas te kunnen.
En voor allen in de gezondheidszorg
die klaar staan om anderen te helpen.
Geef ze de kracht om het vol te houden
en laat ze genoeg waardering krijgen.
AMEN
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DE JARIGE 75+ IN APRIL
6 april
10 april
15 april
27 april
29 april

Mevr. A. Brouwers-Vissers,
Mevr. P.J.J. Crezee-Kolff,
Mevr. J. Crielaard-Vos,
Dhr. W. Knoop,
Mevr. J.G. Veenstra-Glazema,

Namens de gemeente
hartelijk gefeliciteerd!!
Wij wensen dat Gods zegen met
u gaat in dit nieuwe levensjaar.
Fijne dag gewenst!!!!
De bloemen uit de kerk zijn als groet van de
gemeente gegaan naar: fam. Van Capellen,
mevr. De Jong-v.d. Hoven, mevr. Van der Spek-de Haan
MUTATIES
Mw. M. van Drongelen–Breure, is overgeschreven naar de Protestante Gemeente Waalwijk.
Verhuisd:
Mw. H.J. Baarslag-Molendijk van Goudvink 17 naar Fazant 15,
5161 SB Sprang-Capelle.

INLOOPOCHTEND KERK DE BRUG
Zoals jullie wel verwachten gaat de inloopochtend op
1 april niet door. Als alles in de goede zin verandert,
komen we op woensdag 15 april weer bij elkaar.
Maar… informeer dan even of het alweer mogelijk is.
Het koffieteam: Froukje, Ineke, Marian en Ellis.

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN
Om de gezondheidsredenen slaan we het zingen
een keer over. Hopelijk kan het weer op de donderdagen 16 en 30 april om 11.00 uur. We hopen dan weer uit volle borst te kunnen zingen.
Henk Hoogendoorn
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VANUIT JULIANALAAN 15
We zijn verzeild geraakt in een heftige periode. De verspreiding
van het coronavirus leidde tot maatregelen die we nog niet eerder
meemaakten.
Op 12 maart waren de uitgebrachte adviezen aanleiding voor de
vraag of de dienst van 15 maart wel zou kunnen doorgaan. Op
dat moment dacht een meerderheid van de kerkenraad dat we
een manier hadden gevonden om in ieder geval beneden honderd
bezoekers te blijven. De beperkingen werden beschreven in de
zondagsbrief. Vervolgens ontvingen we een brief van de classispredikant met het dringende verzoek om vanwege de dan nog
geldende risico’s de kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart niet
door te laten gaan.
Op zaterdag werd besloten dit advies op te volgen en geprobeerd
zoveel mogelijk kerkleden hiervan op de hoogte te stellen.
De door de overheid ingestelde maatregelen, die op zondag werden meegedeeld, betekenen dat er ook op 5 april geen kerkdienst
zal zijn. Naast de mogelijkheid om een dienst te volgen op de televisie onderzoeken we of we als Kerk De Brug diensten kunnen
organiseren (met een klein aantal aanwezigen), die te volgen zijn
via kerkomroep en kerktelefoon.
Hopelijk heeft u op het moment dat dit nummer van Kontakt uitkomt daarover bericht ontvangen.
Over de diensten:
In mijn bijdrage noem ik altijd de bijzondere diensten in de komende maand. Daarbij moet ik nu zeggen: onder voorbehoud.
Na 5 april (Palmzondag) hopen we dat de diensten in de week
voor Pasen en van Pasen kunnen plaatsvinden: Witte Donderdag
en Goede Vrijdag 19.30 uur, Stille Zaterdag (ook wel Paaswake
genoemd) 21.00 uur en Paasmorgen 10.00 uur, zo mogelijk met
medewerking van de cantorij.
In de dienst van 19 april wil Elsbeth Bonefaas-Hommel met
dwarsfluit medewerking verlenen.
Het voorbehoud geldt natuurlijk ook voor de gemeentevergadering van 15 april.
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Zieken:
Willie Verhoef-Witte, Ekster 60 5161 WR, verwacht dat haar dochter Gerdien binnenkort aan haar ernstige ziekte zal overlijden.
Mogen ons meeleven en onze gebeden hen tot steun zijn.
Op 16 maart hadden Jan de Gruijter en ik een ontmoeting met ds.
Jaap en Aline Bol in verband met hun 40-jarig ambtsjubileum. We
mochten gelukkig vaststellen dat er sprake is van een lichte vooruitgang in de gezondheidstoestand van onze predikant.
Hij is verheugd over de grote hoeveelheid kaarten die hij mocht
ontvangen en de daarin verwoorde waardering.
Tenslotte wil ik deze keer melding maken van het jarenlange werk
van de preekvoorziener.
Al meer dan vijftien jaar weet br. Rien Visser voorgangers te vinden voor de diensten die niet door onze eigen predikant worden
verzorgd. In de laatste jaren is dat een steeds uitgebreidere taak
geworden.
Henk Hoogendoorn
NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING
VAN MAANDAG 17 FEBRUARI 2020
Opening: De voorzitter, Henk Hoogendoorn, leest als opening van
de vergadering Matteüs 6: 24-34 en gaat voor in gebed.
Mededelingen vanuit het moderamen
- Ds. Jaap Bol zal op 16 maart veertig jaar predikant zijn. In dit
verband zal op 22 maart een gebedsdienst worden gehouden voor
alle zieken in de gemeente en overal ter wereld.
- De werkgroep Vorming & Toerusting van de PGML vraagt of we
open staan voor een bezoek van hun zijde. Afgesproken wordt
hen uit te nodigen voor de vergadering van 20 april.
- De classis Brabant-Limburg heeft positief gereageerd op de pioniersplek in Waalwijk.
Financiën
Op de meerjarenbegroting moet er rekening mee gehouden worden dat de bedragen voor de predikantskosten voor de jaren
2021-2023 hoger zullen zijn dan ‘0’. Want als ds. Jaap Bol zijn
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dienstverband beëindigt, zal er voor bijzondere opdrachten en/of
diensten een beroep gedaan moeten worden op predikanten van
elders.
Ook zou gedacht kunnen worden aan een kerkelijk of pastoraal
werker voor een aantal dagdelen.
Terugblik op en invulling van diensten
- Op Witte Donderdag en Pasen zou ds. Noordzij voorgaan, maar
vanwege ernstige ziekte van haar man heeft ze zich af moeten
melden. De preekvoorziener heeft ds. De Graaf bereid gevonden
op Witte Donderdag de dienst te leiden.
Dhr. Faviër komt met Pasen.
- Tijdens de Avondmaalsdienst van 16 januari deelde de predikant
het brood persoonlijk aan de ambtsdragers uit. Dat werd als heel
prettig ervaren. Het bedienen van het Avondmaal is voorbehouden aan een predikant, dit mag niet worden uitgevoerd door een
leek.
Voorbereiding toekomst
Op 28 november 2018 moest onze predikant zich ziekmelden. Na
het invullen van de benodigde formulieren en de al of niet geslaagde pogingen tot gesprekken is vorige week het bericht binnen gekomen dat Jaap vervroegd gekeurd kan worden door de
keuringsarts. Daarna is nog een keuring door de verzekering
noodzakelijk. Als de keuringen positief verlopen, kan vervroegd
emeritaat aangevraagd worden. Duidelijk is afgesproken dat losmaking zeker niet voor 16 maart zal worden opgestart.
Werkgroep Commissie Toekomst
De commissie kijkt in hoeverre samenwerking met Waalwijk mogelijk is. Opgemerkt wordt dat het zinvol is verder te kijken dan
Waalwijk. Binnen de PGML zijn er ook nog Waspik en ’s Gravenmoer. Punt is wel dat een gemeente verplicht een aantal ambtsdragers moet hebben: predikant, ouderling, diaken en kerkrentmeester. Er zijn gelukkig veel gemeenteleden die taken uitvoeren,
maar die willen geen ambtsdrager worden. Die willen wel meedenken met de commissie. Er wordt al een beroep gedaan op
oud-ambtsdragers, zoals bij het assisteren tijdens de Avondmaalsdienst. Misschien is het mogelijk om voor de invulling van
de diensten meer gebruik te maken van ‘eigen’ mensen. En als
het over beleid gaat samenwerking te zoeken met andere gemeente(n).
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Censura Morum De kerkenraadsleden kunnen de komende periode van harte samenwerken in de opbouw van de gemeente van
Jezus Christus.
12. Sluiting. Jenny Verhagen leest ter afsluiting van de vergadering een gedicht.
Matty Zoutewelle

UIT DE PASTORIE IN HOOGEVEEN
Als kind leerde ik dat de maand
maart ook wel de lentemaand
genoemd wordt. Logisch toch! Het
is de maand van het nieuwe leven: lammetjes, narcissen en de
eerste warme zonnestralen. De
klimatologische veranderingen
geven soms het idee dat de
maand februari de titel lentemaand over wil nemen. Maar voor
mij persoonlijk is dit jaar februari
al voluit de lentemaand.
Op 7 februari vertelt mijn behandelend hematoloog dat mijn lichaam kankervrij is. Dankbaar hoor ik haar aan en zie ik de bijbehorende plaatjes. Niet dat ik ineens beter ben. Er is nog een
heel traject van bestralingen en revalidatie te gaan. Maar het
kwaad dat mijn leven bedreigde is overwonnen. Nieuw leven lacht
mij toe. Na nog weer enkele onderzoeken vertelt mijn behandelend orthopeed op 21 februari dat hij niet hoeft te opereren.
Wonderlijk, zo zegt hij, hoe het genezingsproces verlopen is. Hij
waarschuwt ook wel: het bot is aangetast. En dat betekent geen
piekbelasting. Dus niet rennen, niet voetballen, niet schaatsen,
niet meedoen aan de Cascaderun… Op doktersadvies mag ik nu
eindelijk doen wat ik eigenlijk mijn hele leven al gedaan heb:
langs de kant staan.
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U begrijpt wel dat dit jaar voor mij de maand februari de echte
lentemaand geworden is. Nieuw leven. Ik zal nog hard moeten
oefenen om weer de baas te worden van mijn eigen spieren. Mijn
wagenpark is inmiddels uitgebreid met een rollator. En op dit
moment ben ik nog bezig met de bestralingen. Elke dag lig ik ongeveer een half uur op mijn rug. Op het plafond is een klein zwart
kruis zichtbaar, belangrijk in de belijning van het bestralingsapparaat. Terwijl de apparatuur zacht zoemend om mij heen draait en
de aangetaste plekken van mijn lichaam bestraalt, vestig ik mijn
blik op het kruis en zing ik zachtjes met lied 906: Streel mij met
uw stralen, God van licht en leven. Zo lijkt zelfs radiotherapie een
religieuze beleving te kunnen zijn. Maar wees gerust, als straks
de chemo voldoende mijn hoofd uit is en mijn conditie toeneemt,
zal ik met beide benen en een wandelstok weer stevig op de
grond staan.
Februari 2020: mijn lentemaand. In dankbaarheid voor alle goede
zorgen en grote deskundigheid van alle medisch personeel. In
dankbaarheid voor alle oprechte belangstelling en meeleven. In
dankbaarheid aan de Eeuwige die mij draagt. Nieuw leven lacht
mij toe.
Ds. Cees J. ’t Lam

OVER GELUK GESPROKEN
Zondag 23 februari jl. verkeren wij in gezegende omstandigheden. De overvloed aan hemelwater veroorzaakt welhaast een
zondvloed. Mijn vrouw en ik zien af van een zondagse kerkgang.
Een houtduif strijkt neer op de voedertafel.
Deze dag houdt vast een belofte in.
Op NPO 2 trekken op deze dag des Heren drie vrouwen mijn aandacht: Annemiek Schrijver met ‘De verwondering’, Marleen Stelling met ‘Zie je zondag’ en Jacobine Geel met ‘Jacobine op Zondag’. Laatstgenoemde zoekt vandaag samen met ds. Ad van
Nieuwpoort en Bas Heijne of er iets van bezieling te ontdekken
valt in de puinhoop waarin vooral onze westerse wereld zich bevindt.
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De Berlijnse muur was gesloopt, het Sovjetrijk ingestort en daarmee de perestrojka ingetreden, het internet zou ons met elkaar
gaan verbinden, onze westerse liberale democratie beloofde wonderen. Maar we slagen er alsmaar niet in om elkaar te vinden,
laat staan om te bezielen. Daarentegen trekken we ons terug in
onze eigen bubbel en van daaruit zoeken wij driftig naar zondebokken en slaan elkaar daarbij met onze leuzen en met nepnieuws om de oren.
De schrijver/filosoof Bas Heijne heeft over vorenstaande problematiek een prachtig essay geschreven met als titel Mens/Onmens.
Daarover spreken zij: Jacobine, de dominee en de filosoof.
Langs welke wegen kunnen we elkaar terugvinden? Is echte bezieling nog wel mogelijk?
De ongelovige agnost Heijne komt tot zijn eigen verbazing uit bij
Jezus wanneer die in zijn Bergrede (Mt.5 1t/m10) spreekt over
de ware medemenselijkheid.
In de Volkskrant zegt Heijne: “Jezus' oproep is een zinnige oproep, zeker in onze tijd waarin we gewend zijn terug te meppen
als we een klap krijgen. Ga een dagje op Twitter kijken, zie je
daar iemand ooit de andere wang toekeren? Jezus betoog is een
radicaal pleidooi voor nederigheid, voor het niet altijd maar kiezen
voor je eigen comfortabele leventje.”
Het is tien uur.
In ‘De Brug’ is de preek nu vast
begonnen. Wonderwel beland ik,
de gebarende Leo Feijen mijdend,
op de V.R.T. (Canvas). En wel in
een Mariakapel in Heverlee waar
de kleine protestantse gemeente
uit Leuven onderdak heeft gevonden. Daar spreekt ds. Ernst Veen
over de oudtestamentische profeet Micha die ons laat weten “dat
God niet zit te wachten op een
overdaad aan liturgie, aan gebeden, wierook en offers, maar op
niets anders dan dat er recht gedaan wordt”.
Micha zegt:
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“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je
wil: niets anders dan recht te doen....”
Daarna spreekt de predikant met een zachtmoedige overtuiging
net als de bevlogen filosoof Heijne over Jezus' receptuur voor geluk. Hij verwijst in zijn preek ook naar een andere (Franse) filosoof Frédéric Lenoir (*1962) die de zaligsprekingen uit Jezus'
Bergrede “de regels van de nieuwe gerechtigheid” noemt.
Dominee Ernst Veen die gezegend is met een prachtig taalgebruik
raakt en ontroert mij. Mijn vrouw heeft haar iPad dichtgeklapt en
komt naast mij zitten op de bank. Ook haar koffie wordt koud.
Ik citeer voor u, lieve lezer, uit een gedeelte van de preek dat
handelt over de eerste drie zaligsprekingen:
Gelukkig wie arm en nederig van hart zijn, want voor hen is het
Koninkrijk van de hemel.
Maar onze tijdgeest schrijft voor: Gelukkig die rijk zijn en die zich
superieur verheffen boven anderen, want zij bezitten de halve
wereld.
Van Jezus hoorden we vanmorgen:
Gelukkig die treuren. Gelukkig de gebrokenen en gebrekkigen.
Gelukkig de gekwetste mens, de depressieve, de falende, de ontgoochelde mens.....
Nu, op het eerste gezicht klinkt dat vreemd. Tot je beseft dat onze maatschappij op de gebroken en falende mens neerkijkt, deze
marginaliseert en zelfs het omgekeerde dicteert: -Gelukkig de
mensen die altijd gezond zijn en vrolijk zijn en stralend, want zij
zijn het ideaalbeeld-.
Dat zien we bv. al aan de dagelijkse dosis reclame die overvloedig
en ongevraagd over ons wordt uitgestrooid. Met als onderliggende
boodschap dat onze neoliberale economie van de vrije markt,
treurenden en depressieven kan missen als nutteloze kiespijn.
Wie het niet lukt om aan het maatschappelijk ideaalbeeld te voldoen, heet al snel een 'loser'.
Falen wordt daarbij losgekoppeld van de maatschappelijke context en vooral voorgesteld als een individueel probleem, zozeer
zelfs dat ook zij die falen dit zelf zien als een hoogstpersoonlijke
nederlaag. Dat het hen niet lukt om mee te doen aan de wedren
van het recht van de sterkste, de slimste, vitaalste, gelukkigste,
de succesrijkste...
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Jezus echter, plaatst met zijn zaligsprekingen de treurende, falende, gedeukte en geblutste mens weer in het centrum van de
samenleving.
En Hij hamert er nog meer in:
Gelukkig de zachtmoedigen, de kromgebogenen, en ja ook de
barmhartigen...
Maar ook hier weer hetzelfde liedje: onze samenleving leert ons
eerder het omgekeerde: Gelukkig degenen die hard geworden
zijn, die zich gepansterd hebben met eelt op hun ziel, want zij zijn
de realisten, zij blijven overeind en kunnen zich staande houden.
En bijna aan het slot zegt de predikant: “Het Bijbelse begrip naastenliefde is daarom in moderne taal het beste weer te geven met
het begrip medemenselijkheid. De strekking van de opdracht tot
naastenliefde is immers niet dat we anderen lief of sympathiek
zouden moeten vinden, maar dat we onderling verbonden zijn.”
We blijven even zitten na afloop van de dienst, samen met de
filosoof en de predikant. Een mager zonnetje laat zich zien. Ook
de duif die zijn verendek opschudt.
Albert Megens

Vakantie vieren via Vakantiebureau.nl?
In maart was er een collecte voor de stichting die de vakantie van de
PGML organiseert in het vakantiehotel: Nieuw Hydepark in Doorn. Dit
is een heel mooi gebouw op het Landgoed Hydepark. Maar het vakantiebureau (dat ook in dit gebouw gevestigd is) organiseert meer:
van 15 febr. t/m 4 jan. 2021 zijn er op 6 andere locaties en de boot
Willem Alexander ook vakantieweken. Voor senioren met of zonder
zorg; mensen met een meervoudige beperking; met een licht verstandelijke beperking; voor mantelzorgers en thuiswonende partners
met dementie; een combinatieweek voor mensen met een visuele
beperking en senioren met/zonder zorg.
Heeft u zin in een tweede week vakantie of kunt u niet met de PGMLweek mee, dan kunt u een folder “Vakanties met aandacht” meenemen, die na 2 april in de hal/voorportaal van De Brug liggen. Daar
liggen ook folders voor degenen, die als vrijwilligers meewillen! Mijn
man Hans en ondergetekende gaan in week 34 (15 t/m 22 aug.)
Het zijn altijd zeer gezellige weken!!
Pauline Schouten
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ZANGDIENST MET LIEDEREN EN TEKSTEN VAN
DE IONA COMMUNITY
Vol verwachting ging ik zondagavond 1 maart naar De Brug.
Fijn samen zingen met ondersteuning van de cantorij.
We worden verwelkomd door Willie Verhoef. Zij vertelt dat in deze
zangdienst gekozen is voor liederen en teksten uit het liedboek
die ontstaan zijn in de Iona Community en daar veel gebruikt
worden.
Het lied waarmee we beginnen is een lied dat Willie erg mooi
vindt. Toen ze drie jaar geleden voor het eerst hier in de kerk
was, werd dat lied 223 gezongen. Zij voelde zich meteen thuis.
Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans, en dauw daal neer en geef
het leven glans.
Willie Verhoef vertelt steeds kort iets over de Iona Community,
waarbij zij sinds 2008 actief betrokken is en kiest dan een daarbij
passende tekst of lied.
De Abbey, het vroegere klooster op Iona, is de plaats waar de
Community haar gasten ontvangt. Vanuit de hele wereld komen
er mensen voor één of twee weken naar Iona en iedere dag begint men dan samen de dag met inspirerende woorden en liederen. Ook wij gaan staan en zingen lied 975: Jezus roept hier mensen samen.
Als je zingt, moet je dat enthousiast en uit volle borst doen, aldus
John Bell, de dichter van veel van deze liederen. Begeleiding is
lang niet altijd nodig. En Willie leert ons om driestemmig te zingen. Het lukt en klinkt erg mooi.
Dan gaan we met de cantorij zingen. Zij zingen een regel voor en
wij zingen de regel na. Maar de cantorij zingt alweer verder voor
wij klaar zijn. Het is lied 406c; Holy, holy, holy, Lord, God of power and might. Een groepje cantorijleden zingt met ons mee en
daardoor werd het een prachtig klinkend lied.
Willie vertelt ook hoe deze Community, deze oecumenische gemeenschap, is ontstaan in een heel arm deel van Glasgow. De
predikant daar wilde iets voor deze mensen gaan betekenen.
Werkloze scheepsarbeiders en theologiestudenten gingen samen
de abdij restaureren. Ze leerden elkaar kennen, accepteren en
verstaan.
“Maar,” zei Willie, “genoeg gepraat we gaan zingen! Lied 833
Neem mij aan zoals ik ben ”
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Zo verloopt dit zanguur. Samen spreken we een geloofsbelijdenis
uit, luisteren naar de cantorij en een bijzondere vertaling van het
Onze Vader, passend in de sfeer van de Community.
Indrukwekkend was de zegenbede over Stilte. Te lezen op pagina
1415 van het Liedboek.
Stilte en rust… daarover gaan we samen
zingen, afwisselend
met de cantorij.
Lied 932;
Rust nu mijn ziel.
Laat ze maar roepen,
dringen om ruimte die
God toebehoort.
In canon zingen we
elkaar toe:
Vrede wens ik je!

God, luisterende God,
we danken U
voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Amen

Hierna spreken we met elkaar de zegen uit:

In ons hart en in ons huis,
de zegen van God.
In ons komen in ons gaan,
de vrede van God.
In ons leven,
op onze zoektocht,
de liefde van God.
Bij het einde, nieuw begin,
de armen van God
om ons te ontvangen,
thuis te brengen.
AMEN

We eindigen de dienst met een
lied uit Afrika: lied 872: Ma-si-thi
Amen, si-ya-ku-du-mi-sa, Amen
Ba-wo.
Het betekent: Zing amen. Wij
prijzen God.
De cantorij zingt het enkele keren
voor en helpt ons het te kunnen
zingen.
We zingen het steeds opnieuw
terwijl we de kerk verlaten. We
blijven zingen tot de laatste persoon uit de kerk is en in de hal
zingen we nog steeds door.

Het is een zeer fijne zangdienst geweest met liederen die je blij
en dankbaar maken. Willie Verhoef….. een hééééél groot compliment. Cantorij …..bedankt!!!!!!
Riny Visser
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Donky, het vriendelijke ezeltje
Donky stond een beetje voor zich uit te staren. Hij had net vers
hooi gekregen van zijn baasje. Zijn baasje zorgde goed voor hem;
elke dag vers hooi. En hij had een mooie stal voor hem gebouwd.
De zon scheen. Het werd vast weer een mooie dag.
Maar hé, er kwam bezoek aan. Er kwamen 2 vreemde mannen
naar zijn stal. Hé, wat gebeurde er nu. Ze maken het touw los.
Hé, ze willen dat ik meega! Maar dat gaat zomaar niet. Gelukkig
komt daar mijn baasje aan:
- Hé, wat doen jullie daar, laat mijn
ezel met rust.
- De Meester heeft hem nodig,
maar zal hem weer snel terugbrengen, zeggen de mannen.
- Oh, dan is het goed.
Donky snapte er niks van. Hoezo is
het dan goed? Wie zijn deze mensen? En waar brengen ze mij naar
toe? Ze zijn wel heel vriendelijk,
dat moet Donky toegeven. Nou ja,
als het dan goed is, laat ik dan
maar meelopen, dacht Donky bij
zichzelf.
En ze kwamen bij een huis. De twee mannen legden hun mantels
over Donky heen. En toen kwam daar een hele groep mensen
aan. En één van hen ging op Donky zitten. Dat was Donky niet
gewend. Er had nog nooit iemand op zijn rug gezeten. Hij snapte
er niks van. Maar ook deze man was heel vriendelijk. Hij gaf
Donky een aai over zijn bol en zei heel vriendelijk:
- Kom vriend, we gaan naar de stad. Ik ben blij dat je er bent.
Loop maar rustig aan. En daar ging Donky, met de man op zijn
rug en de 12 vrienden van de man. Maar wat was dat? Daar in de
verte was het wel heel erg druk. En hoe dichterbij hij kwam, des
te meer mensen naar hem toekwamen. En ze juichten, zwaaiden
met grote palmtakken, legden hun mantels op straat en riepen:
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“Hosanna, Hosanna in den hoge!” Maar wacht eens even, alleen
als de koning komt roepen ze dat. En alleen een koning wordt
toegezwaaid met palmtakken. En niemand ander dan een koning
mag over de mantels van de mensen lopen. Maar wie is dat dan,
die op mijn rug zit? En waarom zit Hij niet hoog op een mooi
paard, maar op mij. Ik ben toch maar een eenvoudig ezeltje. En
Donky hoorde de mensen roepen: “Dit is de profeet Jezus uit Nazaret!” Die naam had Donky eerder gehoord. Zijn baasje had veel
over Jezus gehoord van andere mensen. Hoe Hij de blinde Bartimeüs had genezen. En Jezus had ook duizenden mensen te eten
gegeven met maar 5 broodjes. Zelfs de zee en de storm luisterden naar Hem toen zijn vrienden midden op het meer dreigden te
verdrinken. Geen wonder, dacht Donky, dat de mensen Jezus als
een echte koning toejuichen. En wat was Donky trots dat hij het
was die met Jezus mee mocht lopen. Jezus gaf Donky nog maar
eens een aai over zijn bol en zei:
- Dank je dat je Mij gedragen hebt. Ik zal straks heel wat meer te
dragen hebben… Donky begreep niet wat Jezus bedoelde. Later
begreep hij het wel toen hij Jezus met een zwaar kruis zag lopen
door de straten van Jeruzalem. Toen begreep Donky er helemaal
niets meer van …
Uit: “Jezus kan niet voetballen” van Rob Mutsaerts

Jezus ziet hem zitten!
Als mensen iets te moeilijk vinden, lopen ze er nogal eens voor weg.
Je kunt vluchten in andere bezigheden, of je verschuilen achter een
bepaalde houding. Er is lef voor nodig om niet te vluchten en de confrontatie aan te gaan. En het kan schelen als iemand je een zetje
geeft. Dat gebeurt in dit Bijbelverhaal. Zacheüs is ervan overtuigd
dat hij er toch niet bij hoort. Hij verschuilt zich in een boom. Maar
Jezus ziet hem, in de boom én als mens.
Zie ik wéér niets, denkt Zacheüs. Nou ja, alleen maar ruggen van al
die mensen. Balen dat ik zo klein ben. Ik kan natuurlijk met mijn
ellebogen gaan werken. Maar de mensen zullen me toch nooit voor-
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aan laten staan. Ze moeten me niet. Ze kijken me met de nek aan.
Dat is mijn eigen schuld. Ik wilde een goede baan en rijk worden. Ik
moest zo nodig belastingambtenaar worden. De Romeinen vragen
steeds meer belastinggeld. Ik heb het bedrag nog wat verhoogd om
in mijn eigen portemonnee te stoppen. Ik moet toch ook ergens van
leven?
Even denkt Zacheüs erover om maar naar huis te gaan. Dat is de
makkelijkste weg. Maar vandaag komt Jezus naar Jericho. Die kans
krijgt hij niet nog een keer. Hij moet en wil die man zien. Opeens
weet hij wat hij kan doen. Snel loopt hij naar het plein verderop.
Hij zoekt een geschikte boom en klimt erin. Zo, hier zit hij goed. Prima uitzicht op de weg. De takken van de vijgenboom beschermen
hem. Dat voelt goed. De mensen zien hem niet en hij zit toch eersterangs. Zo hoort hij erbij en toch ook weer niet helemaal.
Langzaam beweegt de massa zich in de richting van het plein. Pratend met de mensen om hem heen komt Jezus steeds dichter bij.
Zacheüs spitst zijn horen, hij probeert te horen wat Jezus zegt. En
dan, als ze bij de boom komen waar Zacheüs in zit, blijft Jezus opeens staan. Zacheüs krijgt het er warm van. Jezus kijkt omhoog en
hem recht aan. Ook de hoofden van al die mensen om hem heen
gaan omhoog. Zacheüs zou wel door de grond willen zakken. Maar hij
kan geen kant op. Hij weet zich er geen raad mee. Jezus, die bijzondere leraar ziet hem, Zacheüs de belastingambtenaar, zitten!
‘Zacheüs,’ zegt Jezus, ‘kom vlug uit die boom. Vandaag wil ik jouw
gast zijn.’ Zacheüs weet niet wat hij hoort. Supersnel springt hij uit
de boom en staat hij naast Jezus op de grond.
En de mensen? Die spreken er schande van. ‘Heb je het al gehoord?’
zeggen ze tegen elkaar. ‘Die Jezus is bij Zacheüs thuis. Die belastingambtenaar, die ons allemaal afzet. Dat kan toch helemaal niet? Die
man is schatrijk geworden van onze zuurverdiende centen. Hij trekt
zich niets van de wet aan en heeft ons uitgebuit. ‘
Wat er binnen in het huis gebeurt, horen de mensen niet. ‘De helft
van mijn bezit zal ik aan de armen geven,’ zegt Zacheüs. ‘En als ik
iemand heb afgeperst, geef ik er vier keer zo veel voor terug.’ Jezus
zegt: ‘Vanaf vandaag hoor je er weer helemaal bij Zacheüs. Bij God
en bij mensen.’
Zacheüs heeft zich in lange tijd niet zo gelukkig gevoeld.
JS (Uit Zinbox.nuXplore)
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Hoi allemaal,
Door het Coronavirus ligt ook al het jeugdwerk stil en kunnen geplande activiteiten niet doorgaan. Zowel lokaal als regionaal
jeugdwerk heeft de beslissing genomen om tijdelijk te stoppen.
De kerken zijn dicht en ook het Veerdagenprojectboek ligt te
wachten tot het weer open mag. Gaat het nog wel open?
Friends draait even niet, de activiteit van PGML doet! is afgelast;
heel jammer want we hebben al veel werk in de voorbereiding
gestoken maar kunnen er nu geen leuke activiteit van maken.
We hebben geen idee wanneer we weer groen licht krijgen om
alles weer langzaam op te gaan starten, dus we kunnen ook niets
beloven. Wij gaan niet van alles digitaal ondernemen. We wachten af tot we weer wat kunnen doen, maar het seizoen loopt al op
z’n eind.
Zodra we meer duidelijkheid hebben en wat kunnen plannen nemen we via app of mail weer contact met jullie op.
Maak er iets positiefs van! Geniet van het mooie weer als je daar
de gelegenheid voor hebt en zoek naar creatieve oplossingen voor
je dagelijkse activiteiten.
We spreken jullie hopelijk snel.
Groetjes van de Jeugdraad
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Storm
Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk ‘De Brug’. Was u ook
in de kerk op die zondag dat het zo stormde? Ik zie u vragend kijken. Welke zondag? Want we hebben nogal wat
stormachtige zondagen gehad. Ja en Tolleke bedoelt echt
stormen, buiten de kerk. Tegenwoordig zijn er bijna geen
stormen meer binnen de kerk. Dat is van lang geleden.
Terug naar ons veranderend klimaat: een paar zondagen
achter elkaar een flinke storm. Je kon niet thuis blijven, je
stormde gewoon naar de kerk toe. En dat deed die dominee
uit Oudenbosch ook. Met een westerstorm was hij in ‘De
Brug’ terechtgekomen. Tolleke is er nooit zeker van waar zo’n predikant nu over gaat preken. Houdt hij zich aan het Bijbelrooster? Of
pakt hij zijn beste preek uit de boekenkast? Tolleke zou het wel weten: natuurlijk een topper uit de boekenkast. Maar die dominee uit
Oudenbosch doet het toch
nog even anders. ’s Morgens onder het scheren
hoort hij de storm langs het
badkamerraam loeien. In
gedachten is hij natuurlijk
al in Sprang-Capelle. Hij
heeft opgegeven dat het in
de preek over de zaligsprekingen zal gaan uit Mattheus 5. Tolleke heeft dat ook in de Zondagsbrief gelezen. Maar eenmaal
op de preekstoel horen we dat het vandaag toch ergens anders over
zal gaan. De dominee verontschuldigt zich voor het verkeerde Bijbelgedeelte. Hij doet wel een bekentenis. Door de storm die om z’n huis
loeide, is hij van onderwerp veranderd. Natuurlijk moet het vandaag
over de storm op het meer gaan. Niet Mattheus 5 maar Mattheus 8
moet gelezen worden. En het wordt een bemoedigende preek over
kleingelovigen en vertrouwen. Tolleke heeft er helemaal vrede mee.
Maar thuis aan de koffie begin ik met piekeren. Hoe is het mogelijk
dat zo kort voor de kerkdienst in eens het Bijbelgedeelte kan veranderen. Tolleke vindt het knap, je preek aanpassen aan het weer. Een
dominee is niet alleen een gymnasiast, maar hij is ook zo lenig als
een gymnast.
Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast
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“GEDENKT UW VOORGANGERS” (24)
Ds. G.H. de Jonge (1922-1924)
Geert Hendrik de Jonge werd op 7 juni 1875 in de pastorie in
Driesum (Fr.) geboren. Zijn vader was daar christelijk gereformeerd predikant. Geert groeide op in Enkhuizen, bezocht in Dordrecht het gymnasium en ging in Kampen theologie studeren. “Hij
was een statige rijzige jongeman met een donkere rechtopstaande kuif, een open gelaat, een vriendelijk oog, een prettige schalkse lach, een frisse humor en een oprecht karakter.” Hij was wat
wij noemen een ‘getapte’ student. Op 5 oktober 1902 werd hij
predikant in het Zuidhollandse Langerak. Daarna diende hij de
gemeentes van Zonnemaire, Dwingelo, Scharnegoutum, Wapenveld, Naarden, Sprang-Capelle, Lutjegast en Tzum. Dus in alle
provincies, uitgezonderd Limburg, heeft hij als predikant gediend
en dat alles in 30 jaar. Hij verklaarde over zichzelf “zeemansbloed
in de aderen te hebben”, waardoor hij nooit lang in dezelfde
plaats kon blijven. Vanuit Naarden
kwam hij naar onze gemeente waar
hij zowel de kerk van Sprang als Vrijhoeve-Capelle diende. Op 3 september 1922 werd hij ’s morgens bevestigd door ds. De Vries in de gereformeerde kerk van Sprang en ’s middags preekte hij zijn intrede in de
kerk van Vrijhoeve. Over de twee jaar
dat hij hier predikant was is niet veel
bekend gebleven. Hij had geen sterk
gestel en moest zich soms laten vervangen, zoals op het kinderkerstfeest
in 1923 waarbij zijn vader, toen predikant in ’s Gravenmoer, voor
hem waarnam.
We lezen in de ‘Echo van het Zuiden’: ‘Hij (vader de Jonge) verhaalde een kerstvertelling en stelde de kinderen enige vragen die
zij uitstekend beantwoorden konden, dit tot groot genoegen van
de rest van het gezelschap, daarna zongen de kinderen kerstliederen en droegen gedichten voor terwijl er ook versnaperingen
rondgingen en een ieder kreeg een boekje. Dat deze middag mede door de hoge opkomst goed geslaagd was behoeft geen verder
betoog.’ “Ds. de Jonge was een vriendelijke open man. Zijn kracht
lag niet in grote welsprekendheid en bijzondere kanselgaven,
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maar in een prediking van het Woord Gods naar de eis der gereformeerde belijdenis, waarin Jezus Christus het centraal punt was.
Door zijn prediking hebben wij het Verbond Gods met Zijn volk
leren verstaan. En de vrucht daarvan werd ingeoogst in volgende
jaren” aldus een broeder uit de gemeente. Op 17 september 1924
nam hij een beroep aan naar Lutjegast en op 18 oktober 1924
preekte hij hier zijn afscheidsdienst.
De gezondheid van ds. De Jonge ging steeds verder achteruit. In
Lutjegast is hij ook verscheidene keren ziek geweest, zodat hij
zijn werk niet kon doen. Zelf vroeg hij de kerkenraad of hij een
deel van zijn werk aan de raad mocht overlaten, zoals regelmatig
huisbezoek, waarmee de raad overigens instemde. De geneesheer
constateerde namelijk hartzwakte en maande tot voorzichtigheid.
In 1928 vertrok hij naar Tzum. Daar, zo lezen wij; ‘nam eerst de
ziekte van zijn vrouw (Antje Sluis) zoo toe, dat meermalen het
ergste gevreesd werd. En in die tijd wierp de Heere ook hém op
het ziekbed.’ Het ging niet meer en op 57-jarige leeftijd moest hij
in 1932 zijn emeritaat aanvragen. Hij verhuisde samen met zijn
vrouw naar Heerde waar door een rustig leven beider gezondheid
toch wat verbeterde.
Na nog een tijdje in IJsselstein te hebben gewoond, verhuisden ze
naar Ulft waar hun enige dochter woonde.
“Op de 18de juli 1938, toen hij op zijn bed nog de postman zag
aankomen en aan zijn vrouw vroeg hem aanstonds iets voor te
lezen uit een blad dat hem nog altijd interesseerde, zakte zijn
hoofd neer, nog een paar zuchten en hij was niet meer.” Hij stierf
op 63-jarige leeftijd. Ds. De Jonge werd in Renkum begraven. Zijn
zwager ds. Hoek uit Enkhuizen leidde de begrafenis en schreef in
het memoriam: ‘Op het kerkhof werd naar zijn wensch belijdenis
gedaan van ons allerheiligste geloof en baden wij het gebed der
Herders en na ook na God eere te hebben toegebracht in gezang
keerden wij weer. Zalig zijn de dooden die in den Heere sterven.’
- wordt vervolgd –
Dieter Verbeek
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ZOALS WATER HET GEZICHT WEERSPIEGELT,
ZO WEERSPIEGELT HET HART DE MENS
Kleine dingen in het leven zijn belangrijk
Soms belangrijker dan grote dingen
Een compliment dat je van iemand krijgt
Een schouderklopje, of een excuus
Waarom zijn die dingen nou zo belangrijk?
Ik denk dat die dingen heel waardevol zijn
Iedereen heeft behoefte aan aandacht
Dat hoeft niet per se veel te zijn
Een lach, een knipoog, of een traan
Die dingen zullen je altijd bij blijven
Dat zijn dingen om dankbaar voor te zijn
Ook als mensen niet meer in je leven zijn
Misschien doe ik het wel te weinig
Zeggen dat ik van iemand hou
Iemand bedanken voor zijn hulp
Iemand zeggen dat zij er leuk uit ziet
Vanaf nu ga ik dat vaker doen
Tegen mijn ouders, vrienden
Maar ook tegen onbekenden
De caissière in de supermarkt
De buschauffeur of de zwerver bij de AH
Dat lijkt me een goed plan
Kleine dingen geven
En een goed gevoel ontvangen
Uit: Wat je weggeeft, verlies je niet, Bezinningsboekje
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Actie Kerkbalans 2020
Beste “Kontakt” lezer,
Bij de uitgave van “Kontakt” treft u een brief
aan betreffende de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB).
Om Kerk te zijn, is geld nodig om alle reguliere kosten te kunnen
betalen. Als kleine gemeente vraagt dat een extra inspanning van
ons!
Op de site van Kerkbalans.nl lezen we:
”We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap
die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te
blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad
bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus
wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans.”
Om de financiële huishouding van onze kerk in evenwicht te houden, vragen we weer uw toezegging voor ondersteuning van de
bestaande diensten. Hiervoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk.
Wat zou de bijdrage van een ieder moeten zijn?
In de christelijke kerkgemeenschap ‘De Brug’ zou moeten gelden:
de sterkste schouders dragen het meest!
Maar om ieder een richtlijn te geven: 1% van uw jaarinkomen, of
de helft van het geld wat u besteedt aan uw vakantie(s) of 20%
meer dan u vorig jaar hebt gegeven.
Als de kerk voor iedereen echt veel waard is, verwacht ik voor
2020 een beduidend hogere opbrengst dan in 2019. Zonder uw
(extra) bijdrage zijn we genoodzaakt onze reserves aan te spreken.
U kunt de brief met uw toezegging in de betreffende bus in de
kerk doen, maar u kunt ook uw toezegging mailen naar
penningmeester@pkndebrug.nl
Graag vraag ik namens de Kerk daar aandacht voor!
Bij voorbaat danken we u van harte voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Johan de Bont penningmeester PKN de Brug

31

Beste mensen,
Is de orchidee bij jullie ook al uitgebloeid? Hebben jullie ook zo’n
kale plek waar eerder een prachtige plant stond? Nou, niet getreurd, daar kunnen we iets aan doen. Er komen weer nieuwe
orchideeën aan!
Op zondag 10 mei is het Moederdag en kunnen we er ook moeders heel blij mee maken. De orchideeën zijn deze keer alleen
verkrijgbaar op bestelling en af te halen op 2 tijdstippen in de
kerk. In april komen de vertrouwde lijsten in de kerk te liggen en
kun je aantal en voorkeur invullen.
Op vrijdag 8 mei en zaterdag 9 mei komt er een ophaalmoment. Ik weet nu nog niet precies hoe laat, maar dat laten we
weten via de Zondagsbrief.
De opbrengst van de orchideeën is voor onze jeugd zodat we leuke dingen kunnen doen zoals een paaslunch, kinderkerstfeest,
nieuwe stiften voor de kindernevendienst, kerstboekjes etc.
We hopen dat jullie weer gul de lijsten invullen. Bedankt alvast
voor de support.
Namens de Jeugdraad
Brenda

VORMING &TOERUSTING

De werkgroep Vorming en Toerusting van de
PGML biedt u in april de volgende gespreksavond aan:
ONTWAPENEND GELOOF
In 2019 is bekend geworden dat vier jaar daarvoor, door een Nederlands gevechtsvliegtuig,
een bombardement is uitgevoerd op Hawija in
Irak. Hierbij vielen zeker 70 doden. Vanuit kerken en christelijke organisaties is hierop merkwaardig weinig gereageerd.
Op deze avond gaan we kijken hoe in de bijbel gesproken wordt
over gewelddadigheid. Zowel naar het Oude Testament als naar
wat Jezus heeft gezegd over het gebruik van geweld.

Wanneer:

dinsdag 21 april van 20.00 – 21.30 uur

Waar:
De Haven, Leefdaalhof 11 Waalwijk
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl
tel. 0416 332326
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KONINGSDAG
27 APRIL
DE VERJAARDAG
VAN ONZE KONING

Wij feliciteren zijne majesteit
Koning Willem Alexander
met zijn 53ste verjaardag.
Onze gelukwens gaat ook uit
naar koningin Maxima en de prinsessen.
Wij wensen de koning, zowel voor zijn gezin
als voor ons vaderland,
nog vele gezonde, gelukkige jaren toe.
Moge Gods nabijheid hem de kracht geven
die nodig is om zijn taak als koning
te kunnen vervullen.

