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“Christus redt de zinkende Petrus”
Evangelieboek van Mainz, rond 1260

Ten geleide
Hoe houd je je overeind wanneer je levensbootje, door storm en hoge golven
geteisterd, dreigt te vergaan en het water je aan de lippen staat?
Een verhaal in het evangelie van Mattheüs reikt een imaginatief beeld aan dat op
een dergelijk moment innerlijk richtinggevend kan zijn (Mt.14:24-33).
De evangelist vertelt hoe de leerlingen 's nachts, na de spijziging van de
vijfduizend, over het meer van Galilea varen. Het stormt, de golven gaan hoog en
de leerlingen geraken in nood (zie afbeelding op de omslag). In de vroege
ochtend komt Jezus naar hen toe, wandelend over het water. De leerlingen
herkennen hem niet en raken buiten zichzelf van schrik. Jezus spreekt hen
geruststellend toe: " Heb moed, Ik ben, vrees niet." Daarmee doet hij een
drievoudig appèl op hen: Hij wekt ten eerste hun wilskracht om overeind te
blijven. Met het woord Ik ben (in de Griekse oertekst wordt het ik benadrukt)
maakt hij vervolgens hen deelgenoot van de geestkracht die door hem werkt en
ook in ieder mens wonen wil. Met het appèl Vrees niet! sterkt hij ten slotte hun
vertrouwen dat zij weer vaste grond onder de voeten zullen bereiken.
Petrus heeft de moed en dit vertrouwen om uit de boot te stappen en over het
water naar Jezus toe te wandelen. Halverwege overvalt hem de angst, hij dreigt te
verdrinken en roept zijn Heer aan om hulp. Jezus strekt zijn hand uit en grijpt
hem vast.
Wat Petrus overkomt, is ons niet vreemd. Geloof en twijfel, zo moeten we
dikwijls ervaren, liggen dicht naast elkaar.
Echter ook wij mogen, zoals Petrus, in een ogenblik van zwakte roepen: " Heer,
red mij!"
Katarina Knijpenga

Rondom de diensten
Mensenwijdingsdienst
Deze dienst vindt in principe vijf keer in de maand plaats, te weten op drie
zondagen om 10.30 uur en op twee donderdagen om 10.00 uur. Op één van de
twee donderdagen wordt de dienst in de Duitse taal gehouden. In verband met
de christelijke feesten en de maanden met een vijfde zondag of donderdag wordt
er soms van dit ritme afgeweken.
Diensten van 10 maart t/m 13 april
Zondag 10 maart, donderdag 21 maart (Duitstalig), zondag 24 maart, zondag
31 maart (zie N.B.), donderdag 4 april (Duitstalig) en zondag 7 april.
N.B. Op zondag 31 maart begint de zomertijd. De klok gaat dan één uur
vooruit.
Diensten in de Stille Week en met Pasen
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Eerste Paasdag

14 april
18 april
19 april
20 april
21 april

10.30 uur
10. 00 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

Diensten van 2 mei t/m 19 mei
donderdag 2 mei (Duitstalig), zondag 5 mei, zondag 12 mei, donderdag 16 mei
en zondag 19 mei.

Diensten in de Hemelvaartstijd
Hemelvaartsdag
Zondag
Donderdag

30 mei
2 juni
6 juni

10.30 uur
10.30 uur
10.00 uur (Duitstalig)

De feesttijden
Trinitarische tijd:
Lijdenstijd:
Paastijd:
Hemelvaartstijd:

zondag 3 februari t/m zaterdag 23 maart
zondag 24 maart t/m zaterdag 20 april
zondag 21 april t/m woendag 29 mei
donderdag 30 mei t/m zaterdag 8 juni

Het evangelie in de dienst
10 maart
Mattheüs 4:1-11
De verzoeking
17 maart
Mattheüs 17:1-13
De verheerlijking op de berg
24 maart
Lukas 11:14-36
De uitdrijving van demonen
31 maart
Johannes 6:1-15
De spijziging van de vijfduizend
7 april
Johannes 8:1-12
De overspelige vrouw
14 april
Mattheüs 21:1-11
De intocht in Jeruzalem
18 april
Lukas 23:13-32
Jezus voor Pilatus
19 april
Johannes 19:1-15
De doornenkroon
20 april
Johannes 19:16-42
Kruisiging en graflegging
21 april
Markus 16:1-15
Het Paasevangelie
28 april
Johannes 20:19-29
De verschijning aan de elf en aan Thomas
5 mei
Johannes10:1-21
De goede herder
12 mei
Johannes 15:1-17
De ware wijnstok
19 mei
Johannes 16:1-23
Het gaan naar de Vader
26 t/m 29 mei
Johannes 14:1-21
De weg, de waarheid en het leven
30 mei t/m 8 juni Johannes 16:24-33 Vragen in zijn naam

Gemeenteliederen
Trinitarische tijd:
Lijdenstijd:
Paastijd:
Hemelvaartstijd:

Zie ons aan in uw offer verenigd / Heer, in uw woorden
Wees ons nabij, o Heer ? Dood noch leven
Verrezen is de Heer / De God van de vrede
Tot de hoogten / De Waarachtige

Zondagsdienst voor kinderen (vanaf klas 1 / groep 3 t/m 14 jaar)
Deze dienst vindt in principe één keer in de maand plaats op zondag om 10.00
uur. In verband met de christelijke jaarfeesten wordt er soms van het ritme en een
enkele keer ook van de tijd afgeweken.
Data: 10 maart
10.00 uur
7 april
11.45 uur ( i.v.m. het tarwe zaaien)
21 april
10.00 uur (Eerste Paasdag)
19 mei
10.00 uur
9 juni
10.00 uur (Eerste Pinksterdag)
7 juli
10.00 uur
Voorafgaand aan de zondagsdienst voor kinderen wordt om 9.30 uur een
verhaal verteld en het lied geoefend dat de kinderen in de dienst zingen. Hierbij
zijn behalve de ouders ook andere volwassenen welkom. In verband met het
tarwe zaaien op zondag 7 april komt het verhaal te vervallen.
Aansluitend aan de dienst voor kinderen is er in de gemeenschapsruimte een
gezellig samenzijn met Annelies de Wijn, iets lekkers om te eten en te drinken en
een knutsel-activiteit die bij de tijd van het jaar past.

Het evangelie in de zondagsdienst
10 maart
7 april
21 april
19 mei
9 juni
7 juli

Mattheüs 4
Mattheüs 13
Johannes 20
Johannes 21

De verzoeking
De gelijkenis van het onkruid en het goede zaad
Maria Magdalena ontmoet de Herrezene
Jezus verschijnt aan de leerlingen bij het meer
van Tiberias
Handelingen 2 Pinksteren
Mattheüs 3
De doop van Jezus in de Jordaan

Liederen in de zondagsdienst
Trinitarische tijd:
Lijdenstijd:
Paastijd:
Pinksteren:
Johannestijd:

Hij is de ster, Hij is de zon
Zaai nu uw zaad in de aarde, zaaier mijn
Open breekt de aarde/ Ik zeg het allen dat Hij leeft
Hemelse vlammen
Engel voor Hem uitgegaan

Sacramenten
Het sacrament van de priesterwijding wordt voltrokken op zaterdag en zondag
23 en 24 februari in Stuttgart, op zaterdag en zondag 9 en 10 maart in
Hamburg en op zaterdag en zondag 30 en 31 maart in Spring Valley (V. S.).
Op de wijding worden tien kandidaten voorbereid.

Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend 10.00 uur
De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen mensenwijdingsdienst
plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half uur. Het is een viering van
en door de gemeenteleden. Rondom het credo, het evangelie en het Onze Vader
voegt een ieder toe wat hij of zij heeft meegebracht: een verhaal, een muziekstuk
op de de piano of gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.
Data: 17 maart, 28 april, 26 mei en 23 juni.
De Joodse tabernakel - een afspiegeling van het Bijbelse scheppingsverhaal
Zondag 10 maart, 12.00 - 12.45 uur
Inhoudelijke bijdrage door Siegwart Knijpenga.
Nadat het Joodse volk onder leiding van Mozes rond het jaar 1200 v. Chr.
Egypte had verlaten, leefde het veertig jaar in de woestijn.
In die jaren kreeg Mozes de opdracht een tabernakel te bouwen, de tent van de
samenkomst die Salomo als voorbeeld voor de tempel diende.
Die tent blijkt een afspiegeling te zijn van het scheppingsverhaal uit de Bijbel.
Siegwart Knijpenga maakte er een tekening van en zal daarover vertellen.
Instemmen met de Lijdenstijd
Zondag 24 maart, 12.00 - 12.45 uur
In deze bijeenkomst zal de eenakter van de Amerikaanse schrijver Thornton
Wilder (1897-1975) 'De engel die het water beroerde' centraal staan.
De bijeenkomst wordt voorbereid door de programma-commissie en Katarina
Knijpenga.

Tarwe zaaien
Zondag 7 april, 12.15 - 13.00 uur
Op deze zondag begint de zondagsdienst voor kinderen om 11.45 uur.
Aansluitend is er sap, koffie en thee en iets lekkers in de gemeenschapsruimte. Er
wordt gezongen en een verhaal verteld. Dan is het de beurt aan de kleine en grote
boeren en boerinnetjes om tarwe te zaaien in hun potje en in de grote bak van de
kerk. Meenemen: een potje of bakje met aarde. Graag een vrijwillige bijdrage.
Bijeenkomsten in de Stille Week
De diensten in de Stille Week zullen beginnen met een korte toespraak over de
kwaliteiten van de weekdagen.
Zon
Palmzondag 14 april, 10.30 uur
Jupiter
Witte Donderdag 18 april, 10.00 uur
Venus
Goede Vrijdag 19 april, 10.30 uur
Saturnus
Stille Zaterdag 20 april, 10.30 uur
Pontius Pilatus

-

toen en nu

Palmzondag 14 april, 12.00 - 12.45 uur
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst zal Tromp de Vries inleiden over
Pontius Pilatus, de Romeinse landvoogd die een centrale rol vervulde bij de
veroordeling van Jezus. Door je in te leven in het gebeuren van toen, dient zich
de vraag aan: Hoe zouden wij hebben gehandeld in deze situatie?

Lezing van het Lijdensevangelie
Op Goede Vrijdag 19 april wordt om 15.00 uur het Lijdensevangelie gelezen
volgens de evangelist Markus, omlijst door muziek.
Het gebeuren van Hemelvaart in de schilderkunst van Ninetta Sombart
Hemelvaartsdag 30 mei, 12.00 - 12.45 uur
Na de mensenwijdingsdienst zal Katarina Knijpenga een korte kunstbeschouwing
houden over twee schilderijen van Ninetta Sombart. De kunstenares werd op 2
mei 1925 in Berlijn geboren en overleed op 24 januari j.l. in Arlesheim. De
bijeenkomst zal beginnen met een beknopte biografische schets over Ninetta
Sombart.
Gesprek over de mensenwijdingsdienst
Zondag 2 juni, 12.00 - 12.45 uur
Wanneer je aan de mensenwijdingsdienst innerlijk actief wilt deelnemen, heb je
wellicht de behoefte om de cultische woorden, handelingen en vormen te
begrijpen en zo je beleving van de dienst te verdiepen. Katarina Knijpenga zal de
bijeenkomst met een korte opmaat inleiden (zie mededelingen)

Werbeckzang
Op dinsdagavonden wordt er gezongen vanaf 20.00 uur.
Data: 5 en 19 maart, 2 en 16 april, 7 en 21 mei.
Informatie bij Kariz van Amersfoort, tel. 06-42882030.

Mededelingen
Uit het gemeenteleven
Gesprek over de mensenwijdingsdienst
In de afgelopen jaren vonden er in januari op twee zaterdagochtenden
gesprekken plaats over de mensenwijdingsdienst. Deze keer is het gesprek
gepland op een zondagochtend na de dienst om het voor leden en
belangstellenden makkelijker te maken daaraan deel te nemen.

Uit het bestuur
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 12 maart, 9 april, 7 mei en 4 juni om
10.00 uur.

Uit de taakgroepen
Expositie in de kerk
Met ingang van dit kalenderjaar werd er in de kerk een expositie geopend van
engelen-schilderijen van de kunstenaar Leo Klein. Het was verrassend, hoe zeer
de sfeer van onze gemeenschapsruimte veranderde door deze bewogen en
kleurrijke kunst. Het was dan ook een bijzonder moment om de kunstenaar te
ontmoeten die ons deelgenoot maakte van zijn scheppend proces.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot het begin van de Lijdenstijd (24 maart).

Traplift
Eindelijk is het dan zover, de nieuwe traplift is - na een aanpassing - recent in
gebruik genomen. Het gebruik daarvan is wel altijd voor eigen risico, dus laat u
tevoren goed instrueren én let daarbij met name op twee belangrijke zaken:
-buig halverwege (bij het naar boven én beneden gaan) enigszins even met uw

hoofd, opdat u zich niet bezeerd aan de onderkant van de vloer van de eerste
verdieping;
-laat de liftstoel beneden geheel tot het einde van de buis doorlopen alvorens u
van de liftstoel afstapt (u mag geen piepgeluid horen, anders loopt de accu
leeg……..).
In verband met eventuele calamiteiten adviseren wij u om altijd in aanwezigheid
van een tweede persoon gebruik te maken van deze nieuwe aanwinst voor ons
kerkgebouw en zijn gebruikers.

Uit het convent
Ook dit jaar kijk ik dankbaar terug op de achter ons liggende feesttijden. Er was,
wat de muziek, de ministranten en de gastvrouwen betreft, veel extra inzet nodig.
Gezien het kleine aantal ministranten en gastvrouwen en onze enige beschikbare
musiciënne was dat geen vanzelfsprekendheid.
Ook voor de andere taken, zoals het inrichten van het kerst-altaar, de lichtjes in
de kerkruimte, het versieren van de kerk en de kerstboom en het presentje voor
de kinderen op de Tweede Kerstdag, was er extra hulp nodig. Dankzij de grote
inzet van enkele leden kwam het allemaal prima voor elkaar. Hartelijk dank!
Katarina Knijpenga

Agenda van 10 maart t/m 6 juni 2019
Maart
Zo.

10

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
12.00 uur

Di.
Zo.
Di.
Do.
Zo.

12
17
19
21
24

Zo.
April
Di
Do.
Zo.

31

10.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
10.30 uur

Verhaal
Zondagsdienst voor kinderen
Mensenwijdingsdienst
Inhoudelijke bijdrage over de tabernakel door
Siegwart Knijpenga
Bestuursvergadering
Gemeenteviering
Werbeckzang
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
Mensenwijdingsdienst
Instemmen met de Lijdenstijd
Mensenwijdingsdienst (begin zomertijd)

20.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.45 uur
12.15 uur
10.00 uur

Werbeckzang
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
Mensenwijdingsdienst
Zondagsdienst voor kinderen
Tarwe zaaien
Bestuursvergadering

10.30 uur
12.00 uur

Mensenwijdingsdienst (Palmzondag)
Inhoudelijke bijdrage over Pontius Pilatus
door Tromp de Vries
Werbeckzang
Mensenwijdingsdienst (Witte Donderdag)
Mensenwijdingsdienst (Goede Vrijdag)
Lezing van het Lijdensevangelie
Mensenwijdingsdienst (Stille Zaterdag)

2
4
7

Di.
9
Stille Week
Zo.
14

Di.
Do.
Vr.

16
18
19

Za.

20

20.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
15.00 uur
10.30 uur

Eerste Paasdag
Zo.
21

Zo.
Mei
Do.
Zo.
Di.

28

Do.
Zo.
Do.
Zo.

9
12
16
19

2
5
7

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.00 uur

Verhaal
Zondagsdienst voor kinderen
Mensenwijdingsdienst
Gemeenteviering

10.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
Mensenwijdingsdienst
Bestuursvergadering
Werbeckzang
Programma-commissie
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst
Verhaal
Zondagsdienst voor kinderen
Mensenwijdingsdienst
Ledenvergadering
Werbeckzang
Gemeenteviering

Di.
21
Zo.
26
Hemelvaartsdag
Do.
30
10.30 uur
12.00 uur
Juni
Zo.
2
10.30 uur
12.00 uur
Di.
4
10.00 uur
Do.
6
10.00 uur

Mensenwijdingsdienst
Kunstbeschouwing met Katarina Knijpenga
Mensenwijdingsdienst
Gesprek over de mensenwijdingsdienst
Bestuursvergadering
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)

