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Meditatief:  
 
Afgelopen week werd ik weer bepaald bij de vraag of 
God iets te maken heeft met het corona-virus en 

daaronder de vraag naar het lijden in onze wereld. 

Dit deed me direct denken aan het artikel van onze 
dominee Luci Schermers in Samenwijzer 5, waarin zij 

het boek van Tom Wright: 'God en de pandemie' 
besprak en ook aan een boek met als titel 'De mens 

wikt, maar God beschikt'. 

In het gesprek erover constateerde mijn 
gesprekspartner en ik dat we in deze corona-tijd extra 

ervaren dat wij geen heer en meester zijn over ons 
eigen leven. Wij kunnen niet ons eigen lot bepalen, en 

ook de maatschappij is niet maakbaar.  

Dan kan de vraag zijn: “Hoe om te gaan met dit 
menselijk onvermogen”?  

En ook die aloude vraag: “Waarom gebeurt er zoveel 
ellende in de wereld”? 

Het eerlijke antwoord is, lijkt me: "We weten het niet" 
en dan kun je niet uitgaan van het idee: "Alles heeft 

een reden". 

 
Maar we zagen wel dat we troost kunnen vinden als 

we tot Jezus bidden, we bidden dan immers tot 
iemand die ons begrijpt, niet alleen omdat hij goddelijk 

en alwetend is, maar ook omdat hij menselijk is en zelf 

veel pijn en ellende heeft doorstaan. 
En verder is Jezus een voorbeeld voor hoe we, ook in 

deze crisis, naast onze medemens kunnen staan, niet 
met pasklare antwoorden, maar bewogen door 

compassie. 
Gebed om troost 
 
Troost mij Heer, ik schuil bij U. 
Ik maak mij zorgen. 

U kent mijn verdriet. 
Ik wil bij U zijn en uw troost ervaren, 

uw armen van liefde om mij heen. 

Zegen mij, 
leg uw doorboorde handen op mij. 

U, Heer Jezus, weet wat lijden is. 
Schenk mij uw troost 

en de hoop op nieuw leven, 

op nieuw perspectief, 
want U bent sterker dan de dood. 

Op een dag wist U alle tranen weg. 
Al het lijden doet U in de diepste zee. 

Troost mij God, ik schuil bij U. 
Laat uw troost de vreugde zijn van mijn ziel. 

 

 
 

 
 

Orde van dienst voor zondag 1 augustus  
 

In deze dienst gaat ons gemeentelid Klaas Rigterink 
voor. Het thema is: De lof der Wijsheid, de vrouw 

met drie dochters. Hoewel er geen 

kindernevendienst is, is er wel aandacht voor de 
kinderen. Zij krijgen na een gesprekje een zoekplaat 

met twaalf Bijbelse spreekwoorden, waarmee ze 
tijdens de dienst aan de gang kunnen gaan. Aan de 

dienst wordt meegewerkt door Quirine Lodder en Jan 
van der Leeden die een aantal liederen zullen zingen. 

De orgelbegeleiding is in handen van Elise Kreuk-de 

Heer. 
 

Orgelspel over lied 846 – Welkom - Intochtslied: Lied 
119: 28 en 47 Uw hand, Heer, heeft mijn leven 
toebereid. -  Introductie thema -  Bemoediging en 

groet -  Gebed voor de nood van de wereld; Lied 
367b: Heer, onze Heer, ontferm u over ons (na elke 

gebedsintentie) - Glorialied: Lied 313: 1, 2 en 5 Een 
rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord - 

Gebed bij het openen van de Bijbel – Schriftlezing: 
Spreuken 8:1-13;22-9:1 - Zingen:  lied 846: 1, 3, 5 en 

6 De wijsheid van voor alle tijden - Schriftlezing: 

Matth. 11:16-19 -  Zingen: Wij hebben op de fluit 
gespeeld - Aandacht voor de kinderen - Zingen: Ga tot 
de mieren, luiaard! -  Overdenking - Orgelspel: lied 
316 Het woord dat u ten leven riep - Zingen: lied 848 : 

1, 3 en 4 Al wat een mens te kennen zoekt - Lezing 

van de wet - Zingen: lied 311 Wij kiezen voor de 
vrijheid – Gebed -  Slotlied : lied 849 Zoek de wegen 
van de wijsheid – Zegen - Orgelspel over lied 849. 

 
Wel en wee 
 
* Vandaag, vrijdag 30 juli viert mevrouw N. Spruijt – 

Legerstee haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd, een 

fijne dag en een mooi nieuw levensjaar gewenst.  
 

* De vakantieperiode is inmiddels in volle gang. Alle 
vakantievierders, uit of (nog) thuis, rust, ontspanning 

en plezier gewenst. Maar ook alle goeds voor iedereen 
die geen vakantie heeft. Met name voor hen voor wie 

een vakantie niet mogelijk is, om wat voor reden ook. 

En voor hen, die juist deze vaak stillere periode 
moeilijk vinden. Laten we ook nu naar elkaar om 

blijven zien. 
Mevr. Ineke Smit wil graag iedereen bedanken die 

haar een kaartje heeft gestuurd voor haar verjaardag. 
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* U/jij kunt altijd een ouderling bellen als U/jij iets 
kwijt wilt of zomaar voor een praatje! In de 

Samenwijzer staan de telefoonnummers vermeld. 

 

Zondagdienst 8 augustus. 
 
In deze dienst zal Mevr. G. Poelstra uit  

’s Hertogenbosch voor gaan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Collecten 
 

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen 

mandjes staan om uw gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, 

daar de kerkdiensten door een beperkt aantal 
mensen worden bezocht. Bij voorbaat dank.  

 

Er is voor 1 augustus één collecte. 
Bijzondere collecte. (zie hiernaast) 
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. 

Diaconie storten op rek. nr. 
NL10RABO0333800737 

 

     Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21         

O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie. 
 

. 

Voedselbank 
Het product voor augustus is groente blik/pot, er is 
weer een volle krat olijfolie ingeleverd. Hartelijk 

daarvoor. 
 

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. 

 

 

De bloemen van zondag 1 augustus 

                    zijn voor Mw.Spruijt-Legerstee, voor 
haar verjaardag.  

Tweede bos voor Mw.van Dijk-Bouw ook voor haar 

verjaardag.  
 

 

 

Bijzondere collecte van de diaconie 

op 1 augustus 
 
De diaconie heeft besloten om de collecte van 1 

augustus a.s. te bestemmen voor de 

Indonesische familie van Arimbi Sluijter-
Putrinosa. Arimbi beschrijft, waarom uw bijdrage 

zeer welkom is. 
 

Zaterdag 26 juni kreeg ik het bericht dat veel 
familieleden positief op corona zijn getest. 
Zodoende moesten zij in thuisquarantaine. De 
bakkerij en de winkel van mijn ouders en mijn 
zus moesten dicht. Na een paar dagen hoorde ik, 
dat mijn ouders naar het ziekenhuis waren 
gebracht. Mijn moeder kon daar een kamer 
krijgen, maar mijn vader kreeg pas later een plek. 
Allebei lagen ze aan de zuurstof. Helaas is mijn 
vader na twee dagen vechten tegen het 
coronavirus op 16 juli jl. overleden. Dit is een 
heel groot verdriet voor ons. De volgende dag 
werd mijn papa op de COVID-begraafplaats 
begraven. Wij konden het alleen op afstand 
meemaken. 
Nu is mijn moeder weer thuis, maar ze is nog ziek 
en verdrietig. Mijn zus blijft bij haar en zorgt voor 
haar. De winkel en de bakkerij kunnen pas weer 
geopend worden, als mijn moeder, mijn zus en 
haar man, en mijn broer en zijn vrouw weer fit 
zijn. Dan kan stroom, water en gas aangekocht 
en nieuwe voorraad ingekocht worden. Door de 
corona zijn beide winkels dicht en zijn ze zonder 
inkomen. 
 
Wilt u de familie van Arimbi financieel steunen, 
zodat ze de periode zonder inkomen kunnen 

overbruggen? Geef dan uw bijdrage tijdens de 
dienst van 1 augustus a.s. of maak een bedrag 

over naar de diaconie op rek. nr.  
NL10RABO0333800737, onder vermelding van 

collecte 1 augustus. 

 

“Ik heb lief wie Mij liefhebben, wie Mij 
ijverig zoeken, zullen Mij vinden.” 
Spreuken 8 vers 17. 
 

Begin in geloof te weven en God zal de 
draad voor je opzoeken. 
 

Als we vanaf onze kant van de eeuwigheid 
kijken naar het weefsel van ons levenskleed, 

zien we vaak niet meer dan een rommelige 

wirwar van allerlei kleuren draadjes. Maar vanuit 
Gods kant gezien ben je bezig een afbeelding 

van je leven te weven. Leg je leven in Gods 
hand, dan zal Hij als grote Wever al die losse 

sliertjes uit de knoop halen. 
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