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Meditatief:

Heimwee naar de hemel
Deze week is voor mij een week van mijmeren en
nadenken over de hemel. Van bijbellezen en zoeken
naar wat anderen over de hemel vertellen. Een van de
liedjes die ik tegenkwam was ‘Heimwee naar de hemel’
van Maarten van Roozendaal. ‘Vroeger was de hemel
gewoon een adres, waar je naar toeging wanneer je
leven klaar was’, zingt hij. Maar die zekerheid is hij in
de loop der jaren kwijtgeraakt. Hij gelooft er niet meer
in, al verlangt hij er wel naar. ‘Heimwee naar de
hemel’ herhaalt het refrein een groot aantal keren.
In onze tijd wordt heel verschillend over de dood
gedacht. Dood is dood, zegt de een. Of: je gaat naar
de hemel. Of: je wordt in een stroom opgenomen,
zoals een druppel in de oceaan. Je bent geborgen bij
God, zegt een ander. Ik hoor bij die laatste categorie,
al kan ik me er geen concrete voorstelling van maken.
Misschien vindt u dat magertjes voor het geloof van
een dominee.. Maar ik heb soms heimwee naar de
hemel. Heimwee naar een plek die ik niet ken. Hoe
goed ik het nu ook heb: er is soms een verlangen naar
een leven dat dieper, verrassender, vredevoller,
mooier is dan ons leven nu. Heimwee naar de hemel.
Een vraag om vandaag en morgen over na te denken:
Wat gelooft u, wat geloof jij over de hemel?
ds. Luci Schermers

Jongerendienst
op 7/2.
Thema:
Lieve hemel!

Deze dienst is met de jongerengespreksgroep
voorbereid. De jongeren kozen het thema en zochten
(opwekkings)liederen die hen aanspreken. Het zal
gaan over de hemel. Geen gemakkelijk onderwerp. De
hemel... Daar hebben we allemaal onze gedachten
over en onze beelden bij.
We nodigen u en jou uit om zondag actief in de dienst
mee te doen. Houd je smartphone bij de hand (zorg
ervoor dat deze is opgeladen!) of gebruik je tablet of
PC. Zodra dit tijdens de dienst wordt aangegeven, ga
je naar www.menti.com. Je krijgt dan ook de code te
horen die je daarna op je telefoon of tablet moet
invullen. Dan kun je mee doen met het invullen van
het woordveld over de hemel!
Aan het eind van de dienst krijg je weer een code en
vragen we je een keuze te maken uit de volgende drie
liederen:

• Lied 1: Geboren, Kinga Ban
https://youtu.be/VNljZkpEhfl
• Lied 2: Zie de zon, zie de maan
https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI
• Lied 3: Ga met God en Hij zal met je zijn
https://www.youtube.com/watch?v=a52-mQR5468
Via de linkjes kun je de liederen nu al beluisteren, dat
maakt straks de keuze makkelijker. Het lied met de
meeste stemmen wordt het slotlied! Een
jongerendienst, anders dan we gewend zijn: we hopen
op een inspirerend uur voor ons allemaal

Orde van dienst
Tears in heaven - Welkom - NLB Psalm 84a Bemoediging en groet - Inleiding bij het thema - Lied
door Matthijn Buwalda: Hemel op aarde - Onze hemel
op aarde - Gebed - Kindermoment - Hoger dan de
blauwe luchten - Lezing OT Gen. 1:1-5 en Psalm 115:
15-18 - Lezing NT Joh 14: 1-3 en Openbaring 21: 1- 4
- Lied: Toekomst vol hoop - Woordveld rond hemel Preek: Lieve hemel! - Lied: In de hemel is de Heer Gebeden met gezongen Onze Vader - Het gekozen
slotlied - Zegen - Lied: Open up the heavens.

Wel en wee
* Er zijn voor deze week geen jarigen te vermelden
* Wel is er goed nieuws te melden over Marianne
Rigterink: de operatie die zij 3 februari onderging is
goed en naar verwachting verlopen. Als alles volgens
plan verloopt mag zij vandaag (5 februari) weer naar
huis!
Wij wensen haar thuis een voorspoedig herstel toe.
* Zoals eerder vermeld: U/jij kunt altijd een ouderling
bellen als U/jij iets kwijt wilt of zomaar voor een
praatje!
* De kerkdiensten moeten vanwege de strengere 'lock
down' voorlopig nog
zonder kerkgangers gehouden worden (dus alleen met
de mensen met een taak).
* De oudste gemeenteleden komen inmiddels in
aanmerking voor de vaccinatie tegen het corona-virus.
We hopen dat zij zich hierdoor veiliger en beschermd
zullen voelen en weer wat meer durven te
ondernemen.
* We leven natuurlijk ook mee met mensen die zich
grote zorgen maken , niet alleen over hun gezondheid,
maar over zoveel anderen dingen die hen treffen.
* Lied 1003 uit het Lied is toepasselijk in deze tijd en
er zijn i.v.m. corona ook andere coupletten voor
geschreven, zoals de onderstaande.
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Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.

COLLECTEN.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen…

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij
het overmaken van uw collectegeld naar de diaconie
van harte aan!

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

•
Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk
storten op NL63RABO0333800656
•
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v.
Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

Voedselbank

De collectedoelen 7 februari zijn:

Het product voor februari is wasmiddel.
Er zijn al 16 pakken /flessen ingeleverd.
Vorige maand kwamen we in totaal olp 55
blikken/zakken soep.
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw,
Joh. Vermeerstraat 21.
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de
poort staat en zelf het product in de schuur zetten.

1ste Collecte Kerk in Actie

Bangladesh - Beter bestand tegen het water
In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand.
Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen.
Die maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen
ook een gevaar voor de inwoners. Door
klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en
aantal toe.
Via Kerk in Actie steunt u Bengaalse organisaties om
de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven in dit
waterrijke en vruchtbare land.
Partnerorganisatie CODEC traint de bewoners in
klimaatbestendige landbouw. Bij een ramp verlenen
zij direct noodhulp, vooral aan gezinnen van
alleenstaande vrouwen. Zij krijgen dan bijvoorbeeld
geld om voedsel te komen, en daarnaast nieuw
landbouwgereedschap en zaden van gewassen die
tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op
te bouwen.
Zo probeert Kerk in Actie samen met partners in
Bangladesh te voorkomen dat nieuwe
overstromingen weer op een ramp uitlopen.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk
van Kerk in Actie in Bangladesh om kwetsbare
mensen te helpen en weerbaar te maken. Van harte
aanbevolen.

De bloemen van zondag 22 januari zijn
voor ….

… Mw.M.de Gier -de Man na operatie.

Veertigdagenkalender 2021

2de Eigen jeugdwerk

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan
de veertigdagenkalender hartelijk bedanken voor de
inzending. Het wordt een prachtig boekje. Momenteel
wordt er de laatste hand aangelegd. Voor Aswoensdag
(17 februari) hopen we op ieder adres een boekje
bezorgd te hebben.
Commissie Vorming en Toerusting

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel.
De Diaconie

Wij geven de pen
door aan…
Wie is er nog niet geweest en
vindt het leuk om een stukje
te schrijven
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Negatief

Voor de kinderen
Duizend volgers

Classispredikant Peter Verhoeff mist de
gemeentebezoeken, de kerkdiensten en het zingen.
En vooral de mensen.
column van Peter Verhoeff

Op een keer heeft Jezus de schoonmoeder van
zijn leerling Simon van hoge koorts genezen.
Daardoor werden heel veel zieken naar hem
toe gebracht, die door Jezus allemaal genezen
werden. De mensen kwamen tot ’s avonds laat
naar hem toe. Jezus kreeg zodoende weinig
rust. Daarom ging hij de volgende morgen heel
vroeg op pad naar een stille plek om te bidden.
Maar al gauw werd hij ook daar lastig gevallen.
Zijn leerlingen waren hem achterna gegaan en
zeiden: “Iedereen zoekt u.” Toen besloot Jezus
om naar andere dorpen te gaan om daar ook
het goede nieuws van God te brengen.

Als ik kom aanrijden bij de kerk voor een afspraak
met een predikant, zie ik iemand leunen op zijn
schoffel. Op zijn dooie gemak. Het is Jan. Ik
leerde hem al meer dan twintig jaar geleden
kennen, toen ik gastvoorganger was in zijn
dorpskerk. Hij was kerkvoogd, zo heette dat toen
nog. Inmiddels is hij tuinman. De kerk drijft op
mensen zoals Jan.
Er hangt een kille mist op deze stille morgen, het
is koud. Maar Jan vertelt dat hij blij is met de tuin
van de kerk. ‘Eigenlijk hoeft er nu niets te
gebeuren, maar het is goed om iets anders te zien
dan de binnenkant van je huis.’ We hebben een
gesprek zoals er zoveel zijn in deze tijd. Over
corona, over beperkingen.

Op het eerste werkblad kun je mensen tekenen
die Jezus volgen. Je kunt jezelf er ook bij
tekenen. Maak er een lange rij van, want Jezus
heeft heel veel volgers! Op het tweede blad zie
je een facebookpagina. Als Jezus in onze tijd
geleefd zou hebben, had hij misschien wel op
facebook gezeten en heel veel volgers gehad.
Je kunt nu zelf bedenken hoe zijn profielfoto
zou zijn en welke berichten er op zijn pagina
zouden kunnen staan. Misschien wel berichtjes
van jou! Maak er iets moois van!

Jan zegt: ‘Ik mis de mensen. Uit eten gaan we
nooit, en vakantie kan me niet schelen. Maar ik
mis mensen. Mijn vrouw zegt dat ik niet zo
negatief moet zijn. Maar dat ik er steeds maar de
moed in moet houden, dat vind ik moeilijk. Nog
even doorbijten, zegt Rutte dan. Maar dat ik het
zwaar vind, mag ik niet zeggen. Dan vinden ze je
negatief.’

De leiding van de kindernevendienst

Ik weet even niet hoe ik moet reageren, want ik
herken veel van wat Jan zegt. Ik ken mezelf niet
als zwaarmoedig of als pessimist. Dat kan ook niet
als je al dertig jaar werkt in de kerk. Voor mij is
hoop het mooiste woord van het geloof. Hoop is
meer dan optimisme. Hopen is geloven dat het
goed is. Of kan worden. En toch vind ook ik deze
tijd zwaar. Wat ik het liefste doe kan niet. Ik mis
de gemeentebezoeken. Ik mis echte kerkdiensten,
het zingen. Ik mis de geur van al die zaaltjes bij
de kerk. En net als Jan mis ik het meest de
mensen. Het duurt te lang.
Net als ik tegen Jan en mezelf wil gaan preken
over hoop, is Jan me voor. Hij vertelt dat de
dochter van zijn tweede vrouw die ochtend
negatief is getest. Zijn ogen beginnen te
twinkelen. ‘Dat is mooi van deze tijd’, zegt hij.
‘Het meest positieve woord in deze tijd is dat je
negatief bent. Denk daar maar eens over na.’

* * *
Fijn “sneeuw” weekend
* *

Dat doe ik. En ik deel het met u. Humor om het
vol te houden. En hoop dat het weer goed zal
worden. Denk daar maar eens over na.
Uit Petrus Magazine Nieuwsbrief
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