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Kerkdiensten vandaag, 2e zondag van de veertigdagentijd 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal. 

M.m.v. de Stefanus Cantorij o.l.v. Heleen 

Steenbergen. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Dijsselhof-Gräve, CC Storkstraat 

26 en naar mevr. R. Eefting, Parelgras 15. 

Koffie na de dienst. 

Atrium Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar. 

Protestants interkerkelijke dienst in de 

Twentse Sproake m.m.v. het Borns Klein-

koor. 

Pianist: Berto Oosterveen. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: dhr. L. van Urk. 

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren via kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Steun aan gezinnen in Guatemala (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (19 maart, 3e zondag van de 

veertigdagentijd) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Ontmoetingsdienst. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 2.  Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

12 maart Liesbeth Wanda 

19 maart Jeniek Cora 

26 maart Lianne Mieke 

2 april Arlene Riet 

Collecte – Steun aan gezinnen in Guatemala 

In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten wor-

den vaak opgelost met geweld. Ook is de sociale en economi-

sche ongelijkheid groot. Red Paz, partnerorganisatie van Kerk 

in Actie, zet zich in voor een vreedzame samenleving. Red Paz 

geeft cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezin-

nen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. De Bijbel 

speelt hierbij een belangrijke rol. Na het volgen van een cursus 

zijn de cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de 

oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. 

 

ZWO-commissie 

Vesper 

Vandaag is er om 19.00 uur een Vesper in de Oude Kerk. 

De voorganger is Laurens van Urk. De muziek wordt verzorgd 

door Jan Braakman (orgel) en Hans van der Pluym (blokfluit). 

We lezen Johannes 12: 20-26 'Waarachtig, ik verzeker u: als 

een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een 

graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 

Wie zijn leven lief heeft verliest het'. 

 

Wij luisteren naar de muziek en de uitleg, zingen en zijn stil 

om het gehoorde te overdenken. 

 

U bent van harte welkom! 

 

Symbolische schikkingen in de veertigdagentijd in 't Dijk-

huis en de Oude Kerk 

Het kernthema voor deze veertigdagentijd is 'kracht'. We vol-

gen de brochure van Kerk in Actie waarin het als volgt staat 

verwoord: 'Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen 

en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart 

volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt 

om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfspre-

kend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Jezus deelt zijn 

kracht en liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig 

zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. 

En delen zoals Hij deelt.' 

 

Symbool 

In de lezingen is gezocht naar een verbindend symbool. Wat 

opviel was dat in een aantal lezingen 'de berg' een belangrijke 

rol speelt. In de taal van de Bijbel staat de berg voor de plaats 

waar God te ontmoeten is. De berg is groot, machtig en sterk. 

Hij straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte, van verwon-

dering. Hij is dragend symbool en wordt vormgegeven door 

middel van drie schijven van een boom. In de schijven is de 

kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor 

groeikracht. Sommige schijven hebben een barst. Deze barst 

herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breek-

baarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan. 

Tweede zondag veertigdagentijd 

Op deze zondag zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ont-

vangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen 

de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ont-

moeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we 

witte bloemen als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor 

bezinning en de hedera voor trouw. Wat er gezien is op de berg 

is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en 

doen. 

 

'Sta in je kracht met regels ten leven en hemels licht dat er zo-

maar soms even kan zijn, herinnering die blijft en vreugde 

geeft, sta in die kracht'.  
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Vanmiddag koormuziek in de Oude Kerk 

Vanmiddag, om 15.30 uur, voert een projectkoor koormuziek 

uit van Nederlandse componisten als afsluiting van het Mu-

ziekweekend 2017. Langs deze weg wil de organisatie belang-

stellenden graag uitnodigen om bij dit concert aanwezig te zijn. 

Uitgevoerd worden o.a. Het Magnificat van Hendrik Andries-

sen, het Pater Noster van Albert de Klerk en Psaume 121 van 

Daan Manneke. Het is mooie muziek, maar minder vaak uitge-

voerd. De organist Willeke Smits zal het projectkoor op het 

grote orgel begeleiden en ook drie intermezzi verzorgen. In het 

programma staan alle teksten en vertalingen van de liederen. 

Dit wordt in de kerk aan de bezoekers beschikbaar gesteld. Na-

dere informatie via http://muziekweekend.info.  

De toegang is gratis, er is bij de uitgang een collecte voor de 

instandhouding van de Oude Kerk, een kerk waar koren graag 

zingen. 

Johan Smits, 

Organisatie Muziekweekend 2017 

Uit de gemeente 

Dhr. Jan Braaksma, Stroom Eschlaan 127, is weer thuisgeko-

men uit het ziekenhuis. 

 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-

ren het graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, johanmeijer@planet.nl en 

ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, gjaveening@hetnet.nl. 

Weekagenda 

Dinsdag 14 maart : Bijeenkomst PCOB om 14.30 uur 

in de Fontein: presentatie over 

'Baltische staten en Finland' door 

fam. Van Buuren. 

Woensdag 15 maart : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

Donderdag 16 maart : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 

In deze veertigdagentijd 

 

bid ik Vader dat U me wil begeleiden 

de weg is ver, mijn angst is groot 

ik sta aan zoveel gevaren bloot 

stemmen die mij voortdurend verleiden 

 

de nacht duurt zo uitzichtloos lang 

mijn ogen zien het licht niet meer 

ik verdwaal of struikel keer op keer 

en soms is er 'n onweerstaanbare drang 

 

ik worstel met tal van twijfels en vragen 

Jezus is als mens op die weg mij voorgegaan 

en wist telkens de boze geesten te verslaan 

- kunt U mij ook door die woestenij dragen 

 

wanneer ik van honger en dorst zal lijden 

toon mij dan waar de Bron zich verschuilt 

zodat mijn hart niet langer om Uw liefde huilt 

en gesterkt door U tot 't eind kan strijden! 

 

Greta Casier 

http://muziekweekend.info/

