
Zondag 29 maart  
09.30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel 
18.30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel 
 
Zingen voor de dienst: De gehele liturgie is te vinden op de website. Onderneem de volgende 
stappen om deze te vinden: Menu - Kerkdienst - Live Kerkdienst Volgen. Daar vind u de liturgie 
van de morgen- en avonddienst. Lukt het niet, dan kunt u misschien aan iemand in uw omgeving 
vragen of die het voor u uitprint. Voor de kinderen is daar ook een kerkboekje te vinden.   
Meeleven: Op moment van schrijven is Mw. E. (Emmy) Hol – Oskam (Sidewendervelt 8, 4122 
GM, Zijderveld) nog steeds opgenomen in het ziekenhuis. Voor Emmy en Kobus is dat een 
moeilijke tijd. Het zijn onzekere tijden, waarbij bezoek niet mogelijk is. ‘Toch ziet U de pijn en 
het verdriet, U merkt het op en weegt het in Uw hand’ (Psalm 10:14). 
We leven met elkaar mee in deze tijden. Veel mensen voelen zich eenzaam, er is angst en zorg. 
We proberen zo goed als mogelijk naar elkaar om te zien, maar schroom niet om een belletje te 
doen als u contact wilt of even uw hart wilt luchten. 
Eredienst en activiteiten: De meest actuele informatie over de wijze waarop de erediensten 
worden vormgegeven vindt u op de website. We proberen iedereen die geen beschikking heeft 
over internet zelf te bereiken als dat nodig is. Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met 
iemand van de kerkenraad. Mooi om te zien hoe de eerste initiatieven van de grond komen met 
het oog op gemeentezijn. Neem gerust contact op om daar samen verder over na te denken.  
Onderweg naar Pasen: In Weerklank las ik het volgende vers, uit een lied van R. Feith. Een 
bemoedigend vers. 
‘Diep, o God, voor U gebogen,  
schuldig voor uw hoog gericht,  
krijg ik tranen in mijn ogen,  
kleurt de schaamte mijn gezicht.  
Maar, geloofd zij uw gena:  
Jezus stierf op Golgotha;  
voor een wereld, diep verloren,  
gaf U uwe Eengeboren’ 
Ten slotte: Afgelopen zondag was een bijzondere dag. We zagen elkaar niet in de ogen en we 
gaven elkaar geen hand. Toch waren we verbonden. Allereerst via de digitale middelen, zij het 
met horten en stoten. Bovenal echter via de verbondenheid in Christus, het Hoofd van de 
gemeente. In deze moeilijke tijden was dat bemoedigend. Wat is het goed om te weten dat er 
troost en houvast is op de evenwichtsbalk van het leven, zoals we lazen in Romeinen 8. 
Afgelopen zondagavond bij het nagesprek kwam het beeld van bloemschikken naar voren. Zoals 
bloemen geschikt worden tot een mooi boeket, worden zo de omstandigheden van ons leven 
niet geschikt door onze Vader? Ondertussen leven we naar de volgende lijdenszondag toe. We 
hopen opnieuw in verbondenheid met elkaar de eredienst te beleven. Doordat beurten over en 
weer teruggeven zijn hoop ik zelf twee keer voor te gaan. Goede diensten toegewenst. Hartelijke 
groet uit de pastorie, ds. Gerrit van Wolfswinkel 
 

 

 

 


