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KOMENDE ZONDAG 17mei                                                                                                                                              
A.s. zondag is het de vijfde zondag na Pasen. De naam van de zondag luidt Rogate. Dat betekent ´Bidt!´ Een 
oproep is het dus 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).  In de kerkdienst gaat het 
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? 

COLLECTES 17 mei                                                                                                                                                              
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  “Uitgangscollecte” Edukans  

KERKDIENST OP HEMELVAARTSDAG                                                                                                                 
Komende 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 online kerkdienst vanuit onze kerk, op de manier zoals we dat de afgelopen 
weken gedaan hebben. Toen Jezus naar de hemel ging, zagen zijn leerlingen Hem niet meer, omdat een wolk 
Hem aan hun ogen onttrok. Maar wat gebeurde er daarna, toen Jezus aankwam in de hemel? Weten we daar 
iets van? Zijn daar Bijbelse gegevens over? En wat betekent dat dan voor mij, voor ons? Daarover gaat het 
a.s. donderdagmorgen.  

VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                                      
Zondag 24 mei is de zesde zondag na Pasen en daarmee de laatste zondag voor Pinksteren. Exaudi is de 
naam van deze zondag. ´Hoor´, betekent dat. Het komt uit Psalm 27 vers 7, waar staat: ´Hoor Heer, als ik 
roep, antwoord mij´. Een confronterende naam. Want zo vlak na de Hemelvaartsdag, Jezus hoog en ver weg, 
lijkt Gods nabijheid verder weg dan ooit. ´Waar is God?´ is nogal eens een scherpe vraag in het leven van 
veel mensen. ´Hoor, Heer, waar bent U?´ Alsof we als mensen verweesd zijn achter gelaten. De zondag heet 
dan ook wel ´Wezenzondag´. Goed om aan zulke, soms herkenbare, levensvragen op deze zondag aandacht 
te schenken. Toen het volk Israël na de vlucht uit Egypte voor de Schelfzee stond, leek het alsof ze geen kant 
meer op konden. Voor hen de zee, achter hen de farao van Egypte, met z´n leger, die hen alsnog wilde 
inrekenen. God leek verder weg dan ooit. ´Hoor, Heer!´ Die geschiedenis uit de bijbel staat volgende week in 
de kerkdienst centraal (Exodus 14 vers 9 – 14).  

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                                
Mw. P.D.W. Kanters-Verzijl is enige tijd geleden thuis hard gevallen. Als vervolg hiervan kan ze niet meer 
terug naar haar woning in de Westhoek. Ze is afgelopen week definitief verhuisd naar woonzorgcentrum ‘Het 
Anbarg’ in Etten-Leur. Mw. Anja Crezee, , ondergaat inmiddels enkele maanden chemotherapie vanwege een 
tumor in de ingewanden. De laatste scan toonde aan dat de therapie een gunstig effect heeft. Ze moet er nog 
twee maanden mee doorgaan, waarna er geopereerd kan worden.                                                                       
Onderzoek wees onlangs uit dat de veronderstelde botkanker bij mw. Sonja Bos , niet kwaadaardig is. Het 
kan operatief verwijderd worden. Daarna kan een knieprothese geplaatst worden en volgt er nog een hele 
weg van revalidatie. Maar er is veel opluchting en dankbaarheid bij Sonja. En ook Anja Crezee heeft goede 
moed. Met hen zijn we zeker dankbaar en bidden God om zijn blijvende bescherming.  

 



 



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 persoon! 
 
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 
De code is t/m 31 augustus 2020 te gebruiken.  

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!  

Vragen? Neem gerust contact op met Pauline Kranendonk (078 6835805 / paulinekranendonk@hotmail.com) 
    

QR CODE VOOR COLLECTE                                      
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