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KOMENDE ZONDAG 10mei                                                                                                                                                   
A.s. zondag 10 mei (Moederdag) is de vierde zondag na Pasen met de mooie naam Cantate. ´Zingt!´, 
betekent het. Want zo begint Psalm 98: ´Zingt voor de Heer een nieuw lied´. ´Vreugde´ is een woord dat goed 
zou passen bij zo´n mooie naam. Maar kun je het daar wel over hebben in deze tijd, met zoveel verdriet en 
bezorgdheid in onze samenleving momenteel? Niemand weet immers hoe het zal gaan met de ontwikkeling 
van het coronavirus? Toch, zingen kan juist bijzonder indrukwekkend zijn. Om daar iets van op het spoor te 
komen zal ik een stukje voorlezen uit een Chassidische vertelling uit de Holocaust ´Een melodie uit Bobov´. 
We zullen merken dat je je ogen niet hoeft te sluiten voor de werkelijkheid van alledag, als je zingt van 
vreugde. 

Tijdens de verkondiging kijken en luisteren we naar het liedje ´Do Not Worry´ van Ellie Holcomb. Voor wie 
moeite heeft met de Engelse taal, hierbij de vertaling:  

Kijk naar de vogels die zingen in de voorjaarslucht,                                                                                                       
ze krijgen alles wat ze nodig hebben,                                                                                                                      
ze maken zich geen zorgen                                                                                                                                                                            
over waar hun volgende maaltijd vandaan moet komen,                                                                                                                 
ze maken zich nergens zorgen om.   

Dus kijk om je heen,                                                                                                                                                         
luister eens naar dit lied,                                                                                                                                                  
de schepping zingt,                                                                                                                                                     
maak je geen zorgen,                                                                                                                                                                 
want je bent in de handen van God,                                                                                                                                             
die alles heeft gemaakt.  

 Kijk naar de bloemen met hun kleurrijke schoonheid,                                                                                                            
ze zijn mooier gekleed dan een koning,                                                                                                                                           
ze maken zich geen zorgen                                                                                                                                                        
over wat ze moeten aantrekken,                                                                                                                                              
ze maken zich nergens zorgen om.                                                                                                                                                                                            

Dus kijk om je heen,                                                                                                                                                         
luister eens naar dit lied,                                                                                                                                                              
de schepping zingt,                                                                                                                                                     
maak je geen zorgen,                                                                                                                                                      
want je bent in de handen van God,                                                                                                                               
die alles heeft gemaakt.                                                                                                                                                                                                  

Je bent weliswaar geen vogel, geen bloem,                                                                                                                      
je hebt geen bladeren of vleugels,                                                                                                                                 
maar het goede nieuws is:                                                                                                                                                                               
je bent zoveel meer waard voor God,                                                                                                                                         
die alles heeft gemaakt.                                                                               



Dus als je je zorgen maakt over vandaag of morgen,                                                                                                       
over de stormen die ze zouden kunnen brengen,                                                                                                     
probeer dan te bedenken                                                                                                                                                           
dat je in handen bent van God,                                                                                                                                      
die alles heeft gemaakt.                                                                                         

 

VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                                                              
Zondag 17 mei, de vijfde zondag na Pasen, heet Rogate. Dat betekent ´Bidt!´ Een oproep om te bidden. De 
naam komt uit het Bijbelgedeelte waar Jezus spreekt over zijn komende Hemelvaart en Hij zijn leerlingen 
oproept om te bidden (Johannes 16 vers 23-30). Over bidden is waardevol onderwijs ontwikkeld. Zo wil ik bv. 
graag t.z.t. de korte cursus ´Luisteren naar Gods stem´ aanbieden, die daarover gaat. Zondag 17 mei gaat het 
in de kerkdienst over: als ik bid, en dus dicht bij God mag komen, hoe doe ik dat dan? Wie ben ik als niemand 
kijkt, terwijl de Heer mij ziet zoals ik ben? Als ik in de schuilplaats van God ben, hoe deel ik mijn leven dan 
met Hem? Hoe ver gaat dat? 

KERKDIENST OP HEMELVAARTSDAG                                                                                                                 
Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Aanvankelijk zou er met de kerken uit de regio in Fijnaart een 
gezamenlijke dienst gehouden worden, maar vanwege het coronavirus is dat afgelast. Er is in plaats daarvan 
nu om 10.00 uur een korte online kerkdienst vanuit onze kerk, op de manier zoals we dat de afgelopen weken 
gedaan hebben.  

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                                                                                                                                            
In de leeftijd van 90 jaar is overleden ons gemeentelid mw. J.M. van Mastrigt-van Mourik. Zij woonde in de 
Westhoek. Vorige week is zij opgenomen in het ziekenhuis en afgelopen maandag 4 mei is zij overleden. 
Zaterdag 9 mei vindt haar afscheidsdienst in besloten kring plaats in het crematorium in Breda en Gods 
troostvolle nabijheid.    

Lars van Leeuwen, de echtgenoot van Christine van Leeuwen-Wolfert, ondergaat momenteel chemokuren 
vanwege tumoren in zijn hoofd. Van harte wensen we Lars veel sterkte toe, binnen Gods beschermende 
hoede. 

GEBOREN                                                                                                                                                             
In het gezin van Dax en Lavinia Leihitu-Thenu is op 17 april een zoontje geboren, met de mooie naam Rio 
Jay Junewell.  Onze hartelijke gelukwensen; dat de Here God de kleine Rio Jay Junewell mag omringen met 
zijn liefdevolle Vaderhanden.  

Beste gemeenteleden                                                                                                                                                               
Na het uitbreken van het coronavirus zijn er verschillende mooie initiatieven gestart, er worden kaarten naar 
gemeenteleden gestuurd, er wordt hulp geboden bij praktische problemen, er is een luisterend oor, 
gemeenteleden worden gebeld.                                                                                                                                                           
We zijn nu enkele weken verder en namens de diaconie krijgen alle woonadressen van De Westhoek, alle 
belijdende leden die in de 7 Schakels wonen en alle zelfstandig wonende belijdende leden die 75 jaar en 
ouder zijn een kaart ter bemoediging.                                                                                                                                                 
Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                                
De Diaconie       

WANNEER MOGEN WE WEER NAAR DE KERK?                                                                                                                     
Afgelopen week hebben we tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei kunnen horen dat, als de 
beperkende maatregelen vanwege het coronavirus een blijvend en toenemend gunstig effect laten zien, de 
kerken waarschijnlijk vanaf 1 juli weer open mogen, en dan eerst voor maximaal 100 mensen. We hoorden 
dat het beslist niet toelaatbaar is als kerken op dit moment een eigen koers zouden gaan varen. Het virus is 
graag daar, waar veel gezongen wordt, zei premier Rutte. Minister Hugo de Jonge: ´verspreid het Woord, 
maar niet het virus´. Dat betekent dat we nog even vol moeten houden met onze online kerkdiensten.  

                                        

 



 
 
UNIEK AANBOD VOOR U EN JOU 
Het Evangelisch College heeft voor ons als gemeente een uniek aanbod. Het Evangelisch College 
(gevestigd in Zwijndrecht) biedt deeltijdopleidingen, cursussen en toerusting aan voor volwassenen op het 
gebied van de Bijbel, theologie, missionair werk en pastoraat.  
  
Door het coronavirus zijn veel activiteiten in de kerken helaas stilgevallen, waaronder het onderwijs. Van 
diverse kanten heeft het Evangelisch College de vraag gekregen of zij een alternatief aanbod qua 
onderwijs kan aanbieden. Dit verzoek heeft het Evangelisch College opgepakt en zij komt met het 
volgende aanbod:  
  
Er is een bundel samengesteld van 7 online-cursussen. Als je deze cursussen los bestelt via de webshop 
zijn de totale kosten € 125,-. Deze bundel wordt nu aangeboden voor slechts € 25,- per deelnemer! 
 
De bundel bestaat uit de volgende 7 online-cursussen:  

Ontdek de Bijbel: Ruth 
Ontdek de Bijbel: Job 
Ontdek de Bijbel: Matteüs 
Ontdek de Bijbel: Handelingen 
Het grote verhaal van de Bijbel 
Het einde der tijden: christelijke toekomstverwachting 
Ontdek de vroege kerk 

Een bundel boordevol waardevolle informatie over de genoemde bijbelboeken en thema’s. 
De online-cursussen zijn geschikt voor persoonlijke bijbelstudie en volg je thuis op je computer, tablet of 
telefoon. En dat alles in je eigen tempo en wanneer het jou uitkomt. De inhoud van deze bundel is bedoeld 
om je geloof te verdiepen en geestelijk te groeien.  
 
Interesse in dit unieke aanbod? Hieronder vind je de stappen om toegang te krijgen tot het hele pakket.  

1) Klik op de volgende link: https://www.evangelisch-college.nl/voor-kerken/materialen/actie-online-
cursussen-bundel/informatie-voor-deelnemende-kerken/ 
Via deze link kun je meer informatie vinden van iedere cursus uit het pakket én kun je het pakket 
bestellen voor jezelf.  

2) De kortingscode om het hele pakket voor € 25,- te bestellen is: HGZ100EURO 
3) Klik op ‘ja, ik wil deze cursusbundel bestellen’ en volg de aanwijzingen.  
4) Bij het afrekenen voer je de bovengenoemde kortingscode in. Er wordt nu € 100,- korting 

toegekend. Daarna is het slechts nog een kwestie van de persoonsgegevens invullen en de 
resterende € 25,- betalen via iDeal. 

5) Na betaling ontvang je per e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot de 
cursussen. 

6) Log in op de website van het Evangelisch College en begin met ontdekken.  
Heel veel studieplezier! 

 
Hartelijke groeten, Pauline Kranendonk 
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