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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 6 februari 2021 65e jaargang, nr. 2 

 
KERKDIENSTEN 
 

 
 
 
Zondag 7 februari  
10.00 uur ds. J. de Jong, Waarder 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk        
 
Zondag 14 februari 1e lijdenszondag 
10.00 uur ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht 
Collecten : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk        
 
Zondag 21 februari 2e lijdenszondag 
10.00 uur kand. L. van Aalst, Amsterdam 
Collecten  : 1e Zending; 2e Kerk 
 
Zondag 28 februari 3e lijdenszondag  
10.00 uur ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk        
  
Zondag 7 maart 4e lijdenszondag 
10.00 uur dhr. T.C. Kraan, Utrecht 
Collecten  : 1e 40 dagentijd Campagne; 2e Kerk        
19.00 uur ds. G. van Meijeren, ‘s-Graveland 
Collecte  : Kerk 

 
Diensten zijn mee te luisteren  

en te bekijken via “Kerkdienstgemist.nl”. 
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MEDITATIE 
 

Laten we overvaren naar de overkant 
“En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten we 

overvaren naar de overkant”. Markus 4: 35 
 

De dag kan mooi geweest zijn, maar vroeg of laat komt de avond, waarop de 
dag ten einde loopt. Zo is het ook in het leven. We leven allemaal de dag van 
ons leven. Maar vroeg of laat komt de avond van het leven. En in de avond komt 
Jezus bij Zijn discipelen en zegt: ‘Laten wij overvaren naar de overkant.’ Het is 
nota bene Jezus Zelf die ons dat zegt en dat kunnen we als een confrontatie 
ervaren. 
 
Ook in ons leven komt dat moment dat Jezus ons roept om over te varen naar de 
overkant van het leven. Daarmee bedoelt Hij de nieuwe wereld van God, Gods 
wereld, Zijn Koninkrijk, het leven na de dood. Maar om daar te komen, moeten 
we de doodsrivier oversteken. Door de dood heen naar de overkant. Daar krijgen 
we allemaal mee te maken. Laten we het daarom niet wegstoppen, maar onder 
ogen zien. En op voorhand mogen we weten, dat we daarin niet alleen zijn: Hij 
gaat mee. ‘Laten wíj…́’ zegt Hij. Hij wil meegaan. 
 
‘En ze lieten de menigte achter…’ Het confronteert ons met achterlaten en 
afscheid nemen. Maar het is juist goed om dat te doen, daar bewust mee bezig 
te zijn. Laat het anderen niet overkomen, maar neem afscheid, laat los en laat 
achter. 
 
‘En er waren nog andere scheepjes bij Hem.’ We zijn ook niet de enigen. Er zijn 
lotgenoten, mensen die voor hetzelfde staan. Het kan goed zijn om dat met 
elkaar te bespreken. Hoe ga jij daar mee om? 
 
En dan steekt er een hevige stormwind op. De realiteit van de dood, het 
naderende sterven kan dreigend zijn. Dat kunnen we niet aan, dat is ons te 
groot, te heftig. We worden geconfronteerd met machten die ons te machtig zijn. 
Daar kun je tegenop zien, dat kan je van je stuk brengen. We komen om! Maar 
Jezus is erbij. Maar Hij slaapt. Er zijn van die momenten dat we denken: Wat heb 
ik nu aan mijn geloof? Waar is God nu, juist nu ik Hem zo nodig heb? Hij kan zo 
afwezig lijken. 
 
De discipelen wekken Hem. Dat mag dus. We mogen tot Hem roepen, Hem 
wakker roepen, we mogen met onze vragen en met de nood van ons leven naar 
Hem toegaan. Heer, sta toch op, word wakker, grijp in, doe iets, help mij, 
ontferm U over mij, Kyrie-eleison. ‘Bekommert U zich er niet om dat wij 
vergaan?’ De dood bepaalt ons bij de ervaring dat we vergaan, omkomen, 
verloren gaan… We lijken er alleen voor te staan. Het lijkt allemaal voor niets te 
zijn geweest. Die ervaringen kunnen wij hebben. Dat is niet vreemd. Daarmee 
bevinden wij ons in bekend gezelschap, namelijk dat van de discipelen van Jezus. 
Laat die angst dan ook toe. 
 
Want daar wordt Jezus wakker, bestraft de wind en de zee: Zwijg, wees stil. En 
er kwam een grote stilte. De wind en de zee gehoorzamen Hem. Wat een 
bevrijding. Hij neemt voor Zijn discipelen de dreiging weg en geeft vrede en rust 
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daarvoor in de plaats. Zo helpt Hij naar de overkant, naar de nieuwe wereld van 
God. Zo helpt Hij ons over de doodsrivier heen. 
 
Maar Hij zegt er wel iets bij. Hij stelt ze een vraag. Een verwijtende vraag: 
‘Waarom bent u zo angstig? Hebt U dan geen geloof?’ Wij denken dat de beste 
remedie tegen angst is dat de oorzaken van die angst worden weggenomen. De 
stormen en golven in ons leven. De moeilijkheden en dreigingen. De komende 
dood. Maar Jezus leert ons hier dat de beste remedie tegen angst is: het 
vertrouwen op Hem. Dat Hij erbij is. Dat Hij alles in de hand heeft. Dat Hij ons 
nabij blijft en ons aan de overkant brengt. Waar dat vertrouwen is, daar komt 
vrede en rust. Zelfs al stormt het. Want Hij heeft de dood verslagen en de weg 
naar de overkant gebaand voor ons. De weg naar de nieuwe wereld van God. 
 
Het ergste is niet dat de dood er is, en dat we die niet aankunnen, maar het 
ergste is, dat we niet vertrouwen op Hem, want dan is er geen weg naar de 
overkant. Hij nodigt ons uit om te groeien in vertrouwen op Hem als de 
Opgestane uit de dood. Zelfs de dood kan ons niet scheiden van Hem. 
 

            Peter Nagel vdm, Loenen aan de Vecht 
 
 
 

 
   RONDOM DE DIENSTEN 

 
Inmiddels ligt de eerste maand van het jaar achter ons met diensten die we via 
de livestreams kunnen meevieren. We mogen dankbaar zijn dat naast heel veel 
inzet van enkele gemeenteleden die dat mogelijk maken, de gastvoorgangers 
ook bereid zijn om op deze manier de kerkdiensten te houden.  

Op dit moment weten we nog niet hoe lang we op deze manier de diensten 
zullen gaan organiseren. Laten we bidden dat het weer spoedig mogelijk 
wordt om bij elkaar te komen om samen te zingen, te bidden, te danken 
en te luisteren naar Gods Woord.   

 
Komende zondag gaat ds. de Jong uit Waarder voor. Aanvankelijk was het de 
bedoeling om dan het Heilig Avondmaal te vieren, maar dat vervalt. De overige 
zondagen gaan ook voor ons bekende voorgangers voor.  

We wensen elkaar, ondanks dat we niet bij elkaar komen,  
gezegende en opbouwende diensten toe. 

 

VANUIT DE GEMEENTE 
 

We wensen de gemeenteleden die zich eenzaam voelen of zorgen hebben in 
verschillende opzichten, sterkte toe. 

In Psalm 31:8 staat: “Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, 
want U hebt mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend”. 
 

U/jij kunt altijd terecht bij een van de ouderlingen en/of Willem Hagen (onze 
pastoraal werker) voor een gesprek of een luisterend oor.  

Neem gerust contact op. 
 



 4 

   VAN DE KERKENRAAD 
 
Gemeenteavond 
De gemeenteavond die 25 januari gehouden zou worden, is komen te vervallen. 
We proberen om deze later in het jaar nog te houden. Indien u het op prijs stelt 
om de financiële jaarstukken te ontvangen, dan kunt u deze komende zondag 
afhalen na de dienst onder de toren, of door een mail te sturen naar 
info@kerknigtevecht.nl waarna u de stukken per mail toegezonden krijgt.  
 

                                    Kort verslag kerkenraadsvergadering  
                                                               dd 14 januari 2021 

De vergadering wordt geopend met het lezen van Genesis 6. Noach was 
ongeveer 10 maanden in quarantaine nadat God de deur had gesloten van de 
Ark. Wij zijn ook deels in quarantaine door de lockdown. De vergelijking wordt 
besproken en een woord van bemoediging van ds. Marco Batenburg wordt 
voorgelezen. 

 De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en 
vastgesteld. 

 De beroepingscommissie heeft geen ander nieuws dan vermeld in het 
Contactblad van zaterdag 9 januari jl.  

 Er worden opties besproken hoe we, onder de huidige coronabeperkingen, 
de gemeenteavond in kunnen vullen. De gemeenteavond staat gepland 
voor 25 januari a.s. De gemeente zal worden geïnformeerd via de 
mededelingen voorafgaand aan de kerkdienst en per email. 

 We kijken met tevredenheid terug op een mooie Kerst(nacht)dienst en 
Oudjaarsdienst. Er was veel aandacht besteed aan de liturgie, de 
kaarsjes en de verlichting van de kerk. Hulde aan allen die hieraan hebben 
meegewerkt om dit voor elkaar te krijgen! 

 Met instemming van de kerkenraadsleden zal de huidige tekst op de 
website iets worden aangepast.  

 We spreken onze zorg uit over de teruglopende collecte gelden. Het 
college van kerkrentmeesters zal zich hierover buigen en de gemeente via 
het Contactblad informeren over het gebruik van een QR code. 

 Met een blik op de toekomst bespreken we de mogelijkheden om de 
diensten te blijven streamen en de kwaliteit hiervan te verbeteren.  

 Het college geeft aan dat de pastorie weer is verhuurd. 
De vergadering wordt afgesloten met gebed. 
 
  Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Jacobien Kalule 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen giften via de bank 
2020:    26/12    € 25,-  
2021:      1/1     € 10,- ;  10/1    € 50,- 
Ontvangen collecten via de bank 
2020:     29/12   € 20,00 ;  9/1   € 25,-  maand december 2020 
2021:   3/1   € 25,- ;  16/1   € 50,- ;  17/1  € 10,- ; 17/1  € 40,-        
          18/1   € 15,- ;  22/1   € 20,- ;  28/1  € 50,-        
 

Met vriendelijke groet, namens de kerkrentmeesters, Ina Boshuizen 
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Kerk TV  
Beste gemeenteleden, 
 
Zoals u waarschijnlijk gezien heeft zijn we  
deze week overgeschakeld op 
kerk TV via Kerkdienstgemist.nl. 
Waarom deze stap? De uitzending via You Tube was nogal 
wisselend van kwaliteit. Soms best goed, maar met name 
het geluid van tv en zang waren vaak onvoldoende, ondanks 
de grote inzet van Jacco die de diensten met zijn laptop 
filmde en van Mark die vanaf de kerst het geluid heeft 
weten te verbeteren. Maar “geef een timmerman een botte 
zaag en beitel en er komt nooit een mooie kast”.  
Wat is er nu aangeschaft? Een goede camera die je op afstand kan bedienen en 
20x kan inzoomen en een tablet voor de bediening. De camera hangt bij het 
orgel en kan van daaruit alle posities in de kerk filmen. Nu bedient één persoon 
de camera en Jacco, Rutger of iemand anders kunnen daarbij nog filmpjes of 
muziek via de tv in de kerk uitzenden en dat wordt dan weer vanaf de tv gefilmd.  
Ik heb ook al de vraag gehad of we de geluidsinstallatie vervangen hebben. Hier 
is niets aan veranderd, het geluid voor kerkTV wordt nu gelijk uit de installatie 
gehaald en daarom is het veel beter. We zijn gestart met een basis uitvoeging, 
die we eventueel uit kunnen breiden.  

 Mocht u thuis niet beschikken over een computer, dan is 
er een mogelijkheid om een speciaal kastje op uw tv aan te sluiten. Er 
moet dan wel internet in huis zijn en een tv met HDMI-aansluiting.  

 Heeft U vragen of opmerkingen, stel ze gerust. 
 
Namens het college van kerkrentmeesters, 

Hijmen van Lindenberg 

DIACONIE 
 
Collectes 

 7 en 14 en 28 februari  
De collectes zijn voor plaatselijk bijzonder kerkwerk.  
Uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer  
NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp 

Doordat er minimaal geld binnenkomt is, zijn de bedragen die de afgelopen 
periode naar de goede doelen overgemaakt werden, heel klein.  
De diaconie heeft daarom besloten om, zolang de lockdown duurt alleen nog 
maar te collecteren voor het plaatselijk bijzonder kerkwerk.  
 
 

 COMMISSIES 
 
Van de zendingscommissie, collecte 

 21 februari 
De collecte op deze datum is voor Youth For Christ Almere. 
Vorig jaar zijn Jonathan Hoekstra en Mounia Dollison in onze gemeente te gast 
geweest om te vertellen over hun werk in Almere. Dit werk is, zéker in deze 
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corona-tijd, zeer zinvol. Waar zouden wij immers zijn zonder de wetenschap dat 
de liefde en steun van de Heer er voor ons allen is ? 

Onze missie als Youth for Christ Almere is om gedreven door Gods liefde 
jongeren op te zoeken, hen te helpen groeien en hoop te bieden. 
Youth for Christ is een beweging in het centrum van Almere. Het is de plek 
waar de jongeren uit de buurt naar toe gaan als ze veiligheid zoeken, als 
ze een luisterend oor nodig hebben, als ze op zoek zijn naar echte liefde 
en hoop. Het is de plek waar jongeren naartoe komen om hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Het is de plek waar ze Gods liefde ervaren 
en de kans krijgen om Jezus te leren kennen. 

Voor kwetsbare meiden organiseren wij meidenclubs. In de Staatsliedenwijk 
bieden we zaalvoetbal aan. In ons jongerencentrum in het centrum van Almere 
zijn alle jongeren welkom die op zoek zijn naar een luisterend oor, gezelligheid 
en ontwikkelkansen. Alle jongeren die wij ontmoeten, geven wij oprechte 
aandacht. 
Het gironummer van de zendingscommissie is NL80INGB0004413632 
 

 
zondag 7 februari Marcus 1:35-45 Beterschap! 
maandag 8 februari Marcus 2:1-12 Wie kan zonden vergeven? 
dinsdag 9 februari Marcus 2:13-22 Eetgewoonten 
woensdag 10 februari Psalm 44 Wat merk je van Gods trouw? 
donderdag 11 februari Marcus 2:23–3:6 Heer van de sabbat 
vrijdag 12 februari Marcus 3:7-19 Goed nieuws verspreiden 
zaterdag 13 februari Psalm 32 Biecht 
zondag 14 februari Joël 1:1-14 Vertel het door 

maandag 15 februari Joël 1:15-20 
Verlangen naar de dag van de 
HEER? 

dinsdag 16 februari Joël 2:1-11 Machtsvertoon 

woensdag 17 februari 
Aswoensdag  
Joël 2:12-17 Iedereen moet meedoen 

donderdag 18 februari 1 Petrus 2:11-17 Vrijheid 
vrijdag 19 februari 1 Petrus 2:18-25 Christelijke assertiviteit 
zaterdag 20 februari 1 Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig  
zondag 21 februari 1 Petrus 3:13-22 Hoop doet leven 
maandag 22 februari 1 Petrus 4:1-11 Anders zijn: gericht op anderen 
dinsdag 23 februari 1 Petrus 4:12-19 Vuurproef 
woensdag 24 februari 1 Petrus 5:1-14 De Heer is je herder 
donderdag 25 februari Psalm 38 Roep om hulp 
vrijdag 26 februari 2 Petrus 1:1-11 Inspanningsverplichting 
zaterdag 27 februari 2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam 
zondag 28 februari Psalm 99 Koninklijke waardigheid 
maandag 1 maart 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft 
dinsdag 2 maart 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens 
woensdag 3 maart 2 Petrus 3:1-9 Geen traagheid, maar geduld 
donderdag 4 maart 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid 
vrijdag 5 maart Psalm 19 Natuur-wet 
zaterdag 6 maart Jozua 1:1-9 Opvolgen 

 

BIJBELLEESROOSTER 
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COLOFON KOPIJ 
Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van 
de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk 
adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de 
Protestante gemeente wonen.  
                              Data van uitgifte:  

3 april, 1 mei, 5 juni, 
3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 

 6 november en 4 december 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt 
op: 

Zaterdag 6 maart 2021 
Kopij graag inleveren uiterlijk op: 

Zaterdag 27 februari 

Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl 
en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail   

Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: 
Gerda van Lindenberg  

 

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het  
CONTACTBLAD zijn van harte 

welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening 
van: het College van 

Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Nigtevecht, 
onder vermelding van ‘Contactblad’, 
op giro: NL 30 INGB 0000519303 

 

LIEDTEKSTEN 
 
 
 

Op zondag 24 januari liet de voorganger het lied 'alles is gezegend' 
van Typhoon horen. Dit is de tekst: 

 
Wat nou als alles ertoe doet 

Zijn wij hier dan toch voor niets geweest 
Ik weet allang niet meer 

Da's precies genoeg 
 

Alles is gezegend 
 

Ik deed een hoop dingen fout, vergeef me, o, Heer 
Ter verdediging: ik handelde uit noodweer 
Voelde me onoverwinnelijk en loog meer 

Maar dat nooit meer 
Want mama zei me: maak je los van je ketting (Ahuh) 

Voel je vrij en tel je Blessings (Okay) 
Ik ben druk, maar bel mijn vader van de week 

En zeg dan dat ik meer van hem hou dan dat ie weet 
Bij mijn demonen op de sofa, ze vragen: wil je thee 
Ze weten dat ik eerst ergens anders ben geweest 

Maar ik ben niet alleen, ik tel de stappen in het zand 
En het strand roept de zee 

 
Alles is gezegend 

 
En ik was zo moe dat de duisternis kwam 

Zat in mijn vecht-en-vluchtmode, wilde niet huilen als man 
Nog steeds even onbevangen, maar de onschuld kwijt 
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Vraag maar: wat wil je weten over schaamte, spijt, nou? 
Wie wil je zijn op het hoogtepunt van het feest? 

Ik was verslaafd aan het zoeken, maar ben het denk ik nooit geweest 
Maar vandaag met een kroon op mijn hoofd, ik leef 

Ik dank God, want ik ben er nog steeds 
Ik was al thuis vanaf het prilste begin en dat laatste wat me rest 

Is een duik in de volledigheid uit het adelaarsnest 
Bij storm of windstil, ik hoor je stem 

Oog in oog met iemand die me door en door kent 
 

Wat nou als alles ertoe doet 
Zijn wij hier dan toch voor niets geweest 

Ik weet allang niet meer 
Maar da's precies genoeg 

 
Alles is gezegend 

 
 
 

Lied 1003 uit het Liedboek, met enkele nieuwe coupletten van Gert Landman 
 

Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 

 
Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 
 

Klassen, kantoren zijn leeg. 
Thuis moeten werken of leren, 

hoe alles organiseren? 
Klassen, kantoren zijn leeg. 

 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 
Mensen zijn bang overal. 

Ieder op afstand gehouden: 
ben je niet ziek of verkouden? 

Mensen zijn bang overal. 
 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 
 

Mensen gebonden aan huis. 
Puzzels of brieven of boeken. 

Bellen, maar niemand bezoeken. 
Mensen gebonden aan huis. 

 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 
Veel in ons leven valt stil. 

Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 
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kan ik nog alles betalen? 
Veel in ons leven valt stil. 

 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 
Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 

 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 
Over dit lied 

Het lied ‘Stil is de straat overal’ (tekst: Jan Jetse Bol, muziek: Jan Raas) werd in de 
eerste lockdown bewerkt door Gert Landman voor de coronavieringen van ds. Otto 

Grevink, in samenwerking met MijnKerk.nl. Nu we naast een steeds langere lockdown 
ook met een avondklok te maken hebben en de moedeloosheid toeneemt, is het lied 

opnieuw actueel. 'Komt er, God, een nieuwe morgen...?' 
Dit lied verscheen eerder op MijnKerk.nl 

 
 

AKTIVITEITEN 
 
Cursus  
Stil zijn kun je leren 
Corona heeft veel mensen stilgezet, toch zijn echte aandacht en echte stilte 
soms nog moeilijk te vinden. En als u de stilte ingaat, is het misschien nog 
steeds heel onstuimig, maar dan van binnen. Misschien denkt u: Stilte is niks 
voor mij. Maar stilte is voor iedereen. Je moet de stilte alleen wel leren kennen 
en ermee oefenen. Predikant Jos Douma ontwikkelde de online-cursus “Stil, mijn 
ziel, wees stil”. Daarmee maakt u op een praktische en verdiepende manier 
kennis met thema’s als stilte, ziel, de binnenkamer, meditatie, contemplatie, 
biddend bijbellezen, het Jezusgebed en het stiltegebed.  

 Levenindekerk.nl/petrus 
 

Lichtendlicht.nl Vanwege het virus van Corona kunnen gemeenten niet 
samenkomen op zondagochtend. Maar dat betekent niet dat je niet kunt vieren! 
Met gezinsgenoten, of kringleden in gesprek te gaan en samen tijd apart te 
zetten om in deze bijzondere veertigdagentijd met extra aandacht onze focus te 
richten op Jezus. En bewust ook als gezin na te denken over de plek van geloof 
in ons leven. 
We geven je een overzicht vol tips om je geloofsleven te onderhouden: voor je 
gezin en/of kinderen, voor jongeren en voor iedereen. 
 

Gezinsvieringen 
Op Lerenindekerk.nl vind je een aantal aantal thuisvieringen voor de lijdenstijd. 
Het overkoepelende thema is: Hij werd mens zoals wij. Jezus heeft in alle diepte 
ervaren wat het is om mens te zijn. Hij kan ons helemaal begrijpen. Vanuit dit 
thema focust Lerenindekerk.nl zich op emoties die een rol spelen in de laatste 
week van Jezus’ aardse leven. 
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Kinderprogramma Matthijs Vlaardingenbroek van Creatief 
Kinderwerk biedt een leuk kinderprogramma aan. Het programma draait om 
Abram of Abraham die door God wordt geroepen. Er is een video met het 
bijbelverhaal, een video waarin de poppen van Mathijs in gesprek gaan over het 
verhaal, en een video met een passende goocheltruc. In de volgende video wordt 
de truc uitgelegd, en de vijfde video stelt je vragen zodat je weet of je het 
verhaal kent. Ook zijn er nog andere materialen zoals proefjes en 
knutselopdrachten. 
 
Voor tieners en jongeren  Tear brengt tijdens de veertigdagentijd een 
videoserie uit speciaal voor tieners. Vanaf nu tot 2 april kunnen tieners deze 
serie dagelijks volgen. De serie gaat over een zoektocht naar de vermiste 
Syrische broer van Nadim. Samen met zijn drie vrienden begint hij een avontuur 
met vergaande gevolgen. EO Beam biedt op haar Youtubekanaal verschillende 
aansprekende Denkstof-filmpjes aan. Er zijn er inmiddels ruim 45. Dus laat je 
tiener een thema kiezen en praat er na het eten eens over door met elkaar.  

Voor iedereen 
Bijbelstudie en gebedstijd 
Inspiratie in deze veertigdagentijd kun je ook op doen met een leesrooster via de 
app van Youversion of via de 40dagenkalender van de Protestantse kerk in 
Nederland: 
 
Wil je in de 40-dagentijd dagelijks een e-mail ontvangen om je gebedstijd een 
impuls te geven, dan kun je terecht bij www.ignatiaansbidden.org. In de mails 
ontvang je een Bijbeltekst met gebedssuggesties. Ook worden er suggesties 
gedaan hoe je kunt bidden. 
 
Ook op de site www.tijdmetjezus.nl kun je aanmelden voor een dagelijkse 
mailing om te luisteren in de stilte en bewust te investeren in tijd met Jezus. 

Kerkdiensten 
Komende zondagen zenden de Evangelische Omroep en NPO2 elke week een 
korte viering uit. Deze zijn ook op latere momenten terug te kijken 
via NPOgemist.nl. 
 
Ook Coronaviering.nl zendt komende weken online een viering uit, op zondag om 
9:30u. En er is plek om gebedsintenties door te geven: www.coronaviering.nl. 

OVERWEGINGEN 

INSPIRATIE, DOOR LEO FIJEN, DOORGEVEN DOOR WEG TE GEVEN 

Laatst nam ik afscheid van een vaste kerkganger die aan het einde van zijn leven 
gekomen was. Ik legde hem mijn handen op om hem een goede reis te wensen 
en te danken voor alles wat deze man van 88 jaar ons als geloofsgemeenschap 
had gegeven. Toen vroeg hij zijn dochter op een stoel te klimmen en boven op 
de kast te kijken. Daar lag, verborgen onder het stof, een wijwatersprenkelaar 
die hij als koster zo vaak had aangereikt aan de voorganger. Bij de sloop van de 
kerk had hij dit kostbare vaatwerk mee naar huis genomen en al die tijd 



 11 

bewaard. Op zijn sterfbed schonk hij het weg en zei daarbij: ‘Ik hoop dat ik in de 
dood straks toch door dit gewijde water het leven kan doorgeven.’ 

Dit is zo’n ontroerend voorbeeld van het doorgeven van leven, ook als de 
omstandigheden beroerd zijn. In deze tijden van afstand gaan we ook nog eens 
de woestijn in van de veertigdagentijd. Hoe kun je dan, net als deze stervende 
kerkganger, iets van jezelf doorgeven dat leven schenkt aan je naaste en je in 
liefde verbindt, ondanks de regels van afstand? Hier volgen een paar tips: 

 Schrijf eens op wat je dierbaar is en wie je adem geeft. En geef dat aan je 
kinderen of aan andere dierbaren, als een teken van liefde rond 
Valentijnsdag. 

 Geef iets weg van je overdaad aan mensen die aan alles te kort hebben, in 
binnenland en ver weg. Doe dat elke week van de vastentijd: een vast 
bedrag aan de Voedselbank, de Vastenactie, Schuldhulpmaatje, de 
Zonnebloem of het Leger des Heils. 

 Maak goed wat je al heel lang goed wilt maken. Wacht daar niet mee, juist in 
deze maanden van de vastentijd. Maak jezelf kleiner, trek zelf door de 
woestijn en steek je hand uit als teken van een nieuw begin. Dat verbindt in 
tijden van afstand en maakt je innerlijk vrij. 

 Deel gebeden die je adem geven. Schrijf die over en stuur ze via de post 
naar je beste vriend of vriendin, naar je broer of zus. 

 
LANGS DE ZIJLIJN, DOOR CHRISTINE VAN REEUWIJK 

LEVEN MET ONZEKERHEID 

‘Eerstejaars worden aan hun lot overgelaten. Ouderen vereenzamen. Spanningen 
in gezinnen nemen toe,’ las Frans op een zaterdagmorgen in de krant. Hij wilde 
net aan zijn preek beginnen en dacht: ik luister naar de zorgen van mijn 
gemeenteleden, vertel hen hoe we in deze coronatijd vol vertrouwen moeten 
doorgaan, maar ondertussen verwaarloos ik mijn dierbaren bijna. Hij kreeg geen 
letter op papier, legde zijn pen neer, rende de trap af en stelde aan Anneke voor 
om ’s middags met hun kinderen bloemen bij zijn ouders te brengen, zijn preek 
kwam vanavond wel. 

‘s Middags reden ze met de auto algauw een file in en raakten ze eindelijk weer 
eens met elkaar in gesprek. Cato zat met Sem achterin en zei: ‘Oma vroeg pas 
of ze ons ooit nog zou kunnen knuffelen. Als we, net zoals bij de filemeldingen, 
nou eens wisten hoelang die coronamaatregelen nog zouden duren.’ ‘Ja, dat zou 
alle verschil maken,’ zei Sem terwijl hij van zijn smartphone opkeek. ‘Ik mis het 
als eerstejaars echt om nieuwe contacten te maken.’ 

De file loste ondertussen op, toch nam Frans de eerstvolgende afslag. 
‘Je moet er hier nog niet af,’ zei Anneke. 
‘Jawel.’ 
‘Waarom?’ 
Zonder antwoord te geven, reed hij binnendoor, langs weilanden, lieflijke 
boerderijtjes en molens. Even later stapten ze met z’n vieren uit. Bij de kerk 
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waar Frans’ ouders al zolang niet naartoe mochten, maakten ze een gezinsfoto 
die ze in hun familieapp deelden. ‘Wij zijn de kerk en komen er zo aan.’ 

Tien minuten later zaten opa en oma al voor het raam te wachten. Ze waren blij 
verrast met hun komst en bloemen. En vroegen aan Cato en Sem hoe het was 
om online college te moeten volgen en niet te kunnen sporten en thuis op 
elkaars lip te zitten. Opa knipoogde naar Frans en Anneke en zei tegen zijn 
kleinkinderen: ‘Mocht het nodig zijn, jullie hebben ons nummer.’ 

Op de terugweg door de polder zei Frans: ‘We moeten tijdens en na de 
coronacrisis met alle onzekerheid leren leven en van elkaar en de omgeving 
blijven genieten.’  

‘Pap, kun je het preken weer eens niet laten, het is morgen pas zondag.’ ‘Dank je 
wel Cato, je brengt me op een idee, mijn overdenking is vanavond vast zo af.’ 

 


