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Inleiding: 
 
Op weg met Johannes naar Pasen 
 
 

We lezen in Huizinge ieder jaar tussen kerst en Pasen een 
andere evangelie. Want er zijn er niet voor niets vier. Opdat wij 
niet zouden denken HET evangelie te bezitten? Elk evangelie 
heeft een eigen visie. Dat is kennelijk een plus. Het evangelie van 
Johannes begint met: In den beginne was het Woord. Maar wat 
er vervolgens aan woord verschijnt wordt in elke episode 
verkeerd begrepen. Zo worden de verhalen voor ons lessen in 
het begrijpen. Oefeningen in interpretatie of liever, in de termen 
van Johannes: oefeningen in “zien”.  Want alleen als we het zien, 
begrijpen we het, wat Jezus doet, wat hij zegt, wie hij is. Helaas 
zijn veel mensen blind, zegt Johannes, vooral degenen die 
denken dat ze zien. 
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Voor 2018 zijn de volgende series gekozen: 
 
Serie 01 Bergrede 
Serie 02 Johannesevangelie 
  Aswoensdag 
  Biddag voor gewas en arbeid 
  Palmzondag 

Stille Week 
Pasen 

Serie 03 Ver(dwalen) 
Serie 04 Wonderen 
  Hemelvaartsdag 
  Pinksteren 
Serie 05 Zijpaden 
Serie 06 Vrije invulling  
Serie 07 ‘Groei van God’ 
Serie 08 Lied/gedicht 
Serie 09 Dood/eindigheid 
  Dankdag voor gewas en arbeid 
  Gedachteniszondag 
Serie 10 Geboorteverhalen 
 
Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen 
vinden. 
 
De voorgangers zijn: 
11 –  02 Just van Es 
14 –  02 Egbert Smit 
18 –  02 Anja Diesemer 
25 –  02 Caroline Lemmens 
04 –  03 Barbara de Beaufort 
11 –  03 Mannie Hovenkamp 
14 –  03 Jolanda Tuma 

18 –  03 Lieuwe Giethoorn 
25 –  03 Arie de Leeuw 
29 –  03 Anja Diesemer 
30 –  03 Barbara de Beaufort 
31 –  03 Just van Es 
01 -  04 Caroline Lemmens 
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Zondag 11 februari 2018 
 
Voorganger: Just van Es 
Bijzonderheden: 
Thema:  
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Liesbeth de Voogd 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Betty van der Molen 
 
Lezing(en):  Johannes 1: 29vv. 
  
 
Toelichting:  
In dit verhaal zegt Johannes de Doper als hij Jezus aan ziet komen: Daar is het lam van 
God, dat de zonde der wereld wegneemt.  Wat heeft hij daarmee eigenlijk gezegd?  Dat zal 
hij zich later in de gevangenis ook wel hebben afgevraagd, toen hij aan Jezus liet vragen: 
Bent u echt wel de Messias of moet die nog komen?  Wat heeft hij daar in de gevangenis 
aan een lam?  Wat heb je überhaupt aan godsdienst of geloof? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Kerk in Actie: Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector. 
In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. 
Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het 
meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is 
geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. 
Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de 
kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve 
psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en 
dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde 
kinderen onderwijs krĳgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis. 
www.kerkinactie.nl/kindslaven 
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Woensdag 14 februari 2018. 
 

Voorganger:  Egbert Smit 
Bijzonderheden: Aswoensdag 
Thema: Steen en as 
Organist:  Jan Smid 
Ouderling van dienst:  Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:  Liesbeth de Voogd 
 
Lezing(en) Johannes 5: 1 – 7,  Prediker 4: 1 en 9 – 12, 
 Johannes 5: 8 – 10 
 Matteüs 3: 7 - 10 
 
 
Toelichting: 
In deze avonddienst zullen wij middels de te lezen teksten en door de rituelen van steen 
en as geconfronteerd worden met onze beperkingen en de daaruit voortkomende behoefte 
aan steun en troost. Mogen wij die deze avond ervaren in de betrokken aanwezigheid van 
onze mede-gemeenteleden en in het woord van Johannes de Doper dat God zelfs van 
stenen geroepenen maken kan. 
 
P.S: de eerste lezing is een sandwich-lezing: ik heb het verhaal van Johannes – over een 
verlamde die zich bij Jezus beklaagt over het gebrek aan empathie van zijn medemensen – 
gevouwen rond een commentaar van Prediker. Het zal blijken dat Jezus naar de Prediker 
heeft geluisterd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: De Open Hof 
De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die 
buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een 
gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige 
plek is voor dak — en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol— en 
andere verslaafden. De Open Hof is een oecumenisch diaconaal — pastoraal centrum. Het 
centrum wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken. Ook de gemeente van 
Huizinge probeert al jaren haar steentje bij te dragen door regelmatig te collecteren. 
www.openhof.org 
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Zondag 18 februari 2018.  
 

Voorganger:  Anja Diesemer 
Bijzonderheden: 1e zondag van de Veertigdagentijd 
Thema:  
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Liesbeth de Voogd 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger: Frank Colstee 
 
Lezing(en)  
  
 
Toelichting: 
Vandaag is het de eerste zondag in de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op weg naar 
Pasen. 
“Invocabit” heet die zondag, genoemd naar de Latijnse vertaling van psalm 91, vers 15. Daar 
staat: “Invocabit me et ego exaudiam eum”: “Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden.” 
Leidraad in onze vieringen op weg naar Pasen is de weg van de liefde, die Jezus is gegaan. 
We doen dat aan de hand van de evangelist Johannes. In dat evangelie staan negen 
uitspraken van Jezus zelf, de zogenaamde “ik ben”-woorden, waarmee hij zijn identiteit 
kernachtig uitdrukt. 
We concentreren ons in deze viering op één van die “ik ben”-woorden: “Ik ben de 
opstanding en het leven”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Stichting Vajra 
Vajra is een organisatie die d.m.v. gevarieerde projecten een bijdrage levert aan het welzijn 
van de armsten in Nepal. Zij bouwt ziekenhuizen, scholen en drinkwatervoorzieningen en 
is zeer actief op het gebied van gezondheidszorg, verleent beurzen aan studenten en heeft 
het grootste zonneovenproject ter wereld opgezet. Vajra heeft een overhead van bijna nul 
procent. De betrokken vrijwilligers, waaronder Tonia Star met wie wij ons nauw 
verbonden voelen, voorzien zelf in bijvoorbeeld reiskosten. Nepal leed zwaar onder 
aardbevingen in 2015; Vajra probeert bij te dragen aan wederopbouw. 
www.vajra.nl 
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Zondag 25 februari 2018. 
 

Voorganger:  Caroline Lemmens 
Bijzonderheden: Herdenking van de Februaristaking Amsterdam 1941 
Thema: Johannes de Doper, de baanveger van Jezus 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst:  Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:  Jan Willem Kapper 
 
Lezing(en) Johannes 1: 6 – 9 en 15 – 28. 3: 25 – 30. 
  
 
Toelichting: 
Johannes de Doper weet wie hij zelf is en hij weet wie Jezus is, zelfs voordat hij hem 
ontmoet. Wat mij intrigeert is de zelfverzekerde bescheidenheid van Johannes de Doper. 
Johannes de Doper straalt duidelijk gezag uit: alle religieuze leiders komen hem bezoeken 
en vragen naar zijn legitimatie. En dan zegt hij: ik ben degene die de weg baant voor Jezus. 
Er valt van alles te zeggen over hoe het “echt” is gegaan –  misschien - rond het jaar 30.  
Maar vandaag staat centraal wat de rol van bescheidenheid is. Of je er minder van wordt 
als je in iemand je meerdere erkent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Kerk in Actie: Met je kinderen op de vlucht. 
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met 
kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun 
kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelĳke omstandigheden 
proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. 
Partnerorganisatie IOCC (international Orthodox Christian Charities) ondersteunt 
gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, 
bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen 
medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle 
onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Collecteer mee voor deze 
levensreddende moeder- en kindzorg in Libanese vluchtelingenkampen. 
www.kerkinactie.nl/40dagentĳd 
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Zondag 4 maart 2018. 
 

Voorganger:  Barbara de Beaufort 
Bijzonderheden: Delen van Brood en Wijn 

In deze dienst zal Hilda Smid worden bevestigd als 
diaken en zal afscheid worden genomen van Martje 
Star 

Thema: Zonde en schuld 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Liesbeth de Voogd 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger: Dick Jalink 
  
Lezing(en) Johannes 8: 1 – 11. 
 
 
Toelichting: 
In het kader van het thema ‘Evangelie van Johannes’ lezen we deze zondag het verhaal van 
de vrouw die op overspel is betrapt, en door haar aanklagers naar Jezus wordt gebracht.  
Zonde en schuld, het zijn geen thema’s waar we heden ten dage warm voor lopen, en met 
reden. Toch komen ze in de bijbel veelvuldig aan de orde. Wat moeten we ermee? Heeft 
het nog relevantie voor ons? En hoe gaat Jezus er mee om, in dit verhaal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Edukans 
Wereldwijd gaan 58 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs maakt weerbaar, geeft 
kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans 
aan meer scholen, schoolbanken, schoolborden, meer boeken en leraren in 
ontwikkelingslanden. Edukans werkt altijd samen met lokale organisaties. Samen werken 
we aan beter onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. Ook in Nederland is 
Edukans actief: Edukans betrekt Nederlandse scholieren, studenten en docenten bij 
internationale samenwerking. In de herfst van 2016 jaar reisde ons gemeentelid Miriam 
Geerts namens Edukans naar Ghana. Deze bijzondere organisatie bereikt inmiddels 
370.000 leerlingen in Nederland met acties als Schoenmaatjes en Going Global. Al deze 
jongeren worden door de acties bewust van het feit dat niet ieder kind op deze wereld 
naar school kan gaan. En dat zij er samen met Edukans wat aan kunnen doen. 
www.edukans.nl 
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Film over hoe Reinbert de Leeuw de Mattheüs Passion vorm geeft.  
 

 
 
Op 8 maart 2018 zal in 't Ol Schoultje in Huizinge een film vertoond worden over 
de Matthäus Passion van J.S. Bach. De film toont een selectie van de repetities 
voor de uitvoering onder leiding van dirigent Reinbert de Leeuw. Deze musicus 
heeft zich zijn leven lang beziggehouden met nieuwe en experimentele klassieke 
muziek. Hij heeft nu, aan het eind van zijn leven, zich "ontfermd" over de 
Matthäus Passion. Regisseur Cherry Duyns volgt dirigent Reinbert de Leeuw 
vanaf de eerste repetitiedagen van de Matthäus Passion tot de aangrijpende 
uitvoering in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Een film over het mysterie van 
muziek en over de onstuitbare bevlogenheid waarmee Reinbert de Leeuw opgaat 
in Bachs monumentale werk. Zelf zegt hij erover: “Ik weet zeker dat het stuk 
anders moet klinken dan ik altijd heb gehoord”. 
 
Datum: donderdag 8 maart 2018. 
Tijd:  19.30 uur. 
Plaats:  't Ol Schoultje, Torenstraat in Huizinge. 
Opgave bij:  Liesbeth de Voogd liesdevoogd@gmail.com of 050-3049681 
 
Max. deelnemers = 30 
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Zondag 11 maart 2018. 
 

Voorganger:  Mannie Hovenkamp 
Bijzonderheden:  
Thema: Zuiverheid? 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst:  Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:  Betty van der Molen 
 
Lezing(en): Johannes 9 
 Genesis 9: 9 - 11 
 
 
Toelichting: 
Vandaag het verhaal van de blinde man die door Jezus genezen wordt. Op de sabbat. Het 
loopt uit op een religieuze ruzie. Herkenbaar. Ook in onze kerken komt het voor. Wat is 
goed en wat niet. Wie hoort erbij en wie niet. In ons verhaal worden mensen die Jezus 
aanhangen uit de synagoge gezet. De zuiverheid van de leer moet immers behouden 
worden. Dus werden de gelederen gesloten. Ik zie onze Johannes de Doper gemeente als 
een open gemeenschap waarbij ieder welkom is en we niet op leerzuiverheid worden 
getoetst. Hebben wij deze lezing dan wel nodig? En de reactie van Jezus op zijn 
tijdgenoten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Stichting Mensenkinderen 
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, 
Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Mensenkinderen werkt 
uitsluitend via kerken en lokale organisaties. De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en 
bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, zij kopen de 
goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. 
20 wordt uw gift als het ware dubbel besteed. 
www.mensenkinderen.nl 
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Woensdag 14 maart 2018.  
 

Voorganger:  Jolanda Tuma 
Bijzonderheden: Biddag voor gewas en arbeid, we eten samen in het 

koor van de kerk 
Organist:  Ab Gramsbergen 
Ouderling van dienst:  Liesbeth de Voogd 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:   
 
Lezing(en):  Johannes 1: 1 - 5 
 
Toelichting: 
Vanavond nemen we tijd om stil te staan bij een nieuwe lente.  
Toon Hermans schreef eens dit mooie gedichtje: 
 
De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen 
en iedereen vindt het heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen 
 
we zien ze vallen op de grond 
en dan opnieuw weer groeien 
zo heeft de aarde ons geleerd 
dat ál wat sterft zal bloeien 
 
De eerste verzen van het Johannes evangelie, een heel kort scheppingsverhaal zou je het 
kunnen noemen, zullen we gaan lezen. Voorafgaand aan de korte viering eten we samen in 
het koor van de kerk. 
 
Diaconale collecte: Stichting Zaadgoed 
Deze Stichting ondersteunt praktijkonderzoek en biologische plantenveredeling als basis 
voor biologische landbouw en voor behoud van biodiversiteit. Zo is Stichting Zaadgoed 
betrokken bij de Grootste Zaadbank, waarmee gestreden wordt tegen patentering op 
zaden. Steeds vaker vragen grote internationale bedrijven patent aan op natuurlijke 
eigenschappen van groenten. Dit gaat bijvoorbeeld over eigenschappen die een plant 
minder gevoelig maken voor bepaalde ziektes en plagen. Zo is er patent verleend aan een 
bedrijf dat paprika's heeft ontwikkeld met een natuurlijke afweer tegen de witte vlieg, een 
schadelijk insect. Deze eigenschap komt van een wilde paprika uit Jamaica. Toch claimt 
het bedrijf dat het hún uitvinding is... Door het patent wordt één bedrijf eigenaar van alle 
zaden, vruchten en planten die deze natuurlijke afweer in zich hebben. Met als gevolg dat 
andere bedrijven de paprikarassen met deze eigenschap niet meer vrij mogen gebruiken 
voor ontwikkeling van nieuwe (sterkere of betere) groenterassen. En dat terwijl deze 
eigenschap dus gewoon uit de natuur komt.  
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De ontwikkeling van nieuwe rassen wordt geremd, terwijl dit hard nodig is om rassen 
bestand te maken tegen bijvoorbeeld klimaatverandering. Zaadbedrijven die geen toegang 
hebben tot gepatenteerde eigenschappen worden uit de markt gedrukt.  Er blijven dus 
minder zaadbedrijven over. De controle over de wereldwijde zaad- en voedselproductie 
komt bij enkele multinationals te liggen. Hierdoor zal de diversiteit aan groenten 
(bijvoorbeeld tomaat, broccoli ect.) en rassen (soorten tomaten ect.) afnemen en zullen de 
prijzen stijgen. Dat betekent dus minder keuze op het land en op je bord. Er zijn al meer 
dan honderd patenten op natuurlijke eigenschappen van planten verleend en meer dan 
duizend zijn aangevraagd. Om dit proces te stoppen moet de Europese octrooiwet worden 
aangepast. Patenten staan dit voorjaar hoog op de politieke agenda in Brussel. Daarom zijn 
de Stichting Zaadgoed en de Grootste Zaadbank nú hard aan het werk om de patentering 
van zaden tegen te gaan.  
Helpt u mee? www.zaadgoed.nl en www.degrootstezaadbank.bionext.nl 
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Zondag 18 maart 2018.  
 

Voorganger:  Lieuwe Giethoorn 
Bijzonderheden: ‘Judica’ (Doe mij recht) 
Thema:  
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst:  Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Grietje Schanssema-Ritsema 
 
Lezing(en):  Jeremia 31: 31 – 34 
 Hebreeen 4: 14 – 16 
 Johannes 12: 20 - 33 
 
Toelichting: 
Met deze 5e zondag in de veertigdagentijd gaan we de laatste twee weken voor Pasen 
binnen die het hart vormen van de vastentijd. Deze zondag wordt ook wel 1e 
Passiezondag genoemd, eerste van de Lijdenstijd.  De evangelielezing uit Johannes 12 
bepaalt ons als gemeente van Christus erbij dat wie Jezus werkelijk wil zien als zijn of 
haar Heer, zijn weg van lijden en offerbereidheid volstrekt serieus moet nemen. Want 
daarin schuilt de essentie van zijn verheerlijking. Zoals een graankorrel, die in de aarde 
valt en sterft om vrucht te dragen. 
 
De andere lezingen van vandaag en de intochtspsalm, psalm 43, helpen ons om dit grote 
Paasgeheim beter te leren verstaan. Daarom zingen wij hoopvol bij het openen van de 
Schriften: 
 
Alles wat er staat geschreven, 
Heer, doe ons verstaan, 
want uw woorden zijn ons leven, 
spreek ons aan. 
(Lied 319 vers 1) 
 
 
Diaconale collecte:  
Kerk in Actie: Veertig-dagen-tijd in het teken van moedige moeders in Oeganda. 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk 
geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen 
getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk 
rondkomen. Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, 
zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers' 
Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste 
uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo 
zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en 
maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden 
kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker. 
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Zondag 25 maart 2018  
 

Voorganger:  Arie de Leeuw 
Bijzonderheden: Palmzondag 
Thema: ‘Wantrouw wat er allemaal in jezelf omgaat…?! 
Organist:  Jan Smid 
Ouderling van dienst:  Liesbeth de Voogd 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:  Betty van der Molen 
 
Lezing(en):  Johannes 2: 13 – 25. 
  
  
 
Toelichting: 
Het is Palmzondag vandaag, de dag waarop veel mensen volgens het verhaal Hosanna 
roepen. Maar een paar dagen later roepen diezelfde mensen volgens datzelfde verhaal: 
Kruisig hem!!! 
 
Over de man om wie het hier gaat schrijft de evangelist Johannes: 
… maar Jezus vertrouwde zichzelf niet aan hen toe, 
want hij kende hen allemaal …. en wist wat er in de mens omgaat. 
 
Johannes vertelt drie keer over een reis van Jezus naar Jeruzalem. 
Vandaag lezen wij het verslag van zijn eerste intocht in de stad. 
Daarin staan ook de woorden die ik hierboven schreef. 
Het gaat er meteen stevig aan toe! Dat kan ik nu al zeggen. 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte:  
Kerk in Actie: Veertig-dagen-tijd. Stabiele inkomsten voor het huishouden. 
Boerin zijn in Noord—Oeganda is niet makkelijk. Oorlog verdreef mensen van hun velden 
en door klimaatverandering mislukken oogsten steeds vaker. De Kerk van Oeganda geeft 
landbouwvoorlichting en brengt boerinnen en boeren samen in boerenorganisaties, zodat 
ze samen een betere prĳs kunnen vragen voor producten. Voorlichters geven informatie 
over zaden die sneller kiemen, of juist doorgroeien zonder regen. Boerenorganisaties 
vormen tegelijk een spaargroep. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele 
bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en 
boeren de slagkracht om hun productie te verhogen en te zorgen voor een stabiel 
inkomen. Ook worden via boerenorganisaties bomen geplant en zuinigere oventjes 
geproduceerd en verspreid. Zo wordt eten bereiden minder belastend voor het milieu. 
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CONSEQUENS 
met, in het kader van de lijdensweek, werken van  

Heinrich Schütz  (1585-1672)  
 

Musikalische Exequien (SWV 279) 
Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz (SWV 478) 

Also hat Gott die Welt geliebet (SWV 380) 

 
Gera van der Hoek (sopraan)  
Ceciel van der Zee (sopraan) 

Hans Donkers (altus) 
Han Warmelink (tenor) 
Michiel de Vries (tenor) 

Rein van Dijk (bas) 
 

Josien Rijkmans (viool) 
Katja Sterkman (altviool) 

Kees Steketee (orgel) 

 
 

woensdag 28 maart 2018  
Johannes de Doperkerk  

Huizinge 
aanvang 20.00 uur 

toegang € 12,50 
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Witte Donderdag: 29 maart  19:30 uur 
 

Voorganger:  Anja Diesemer 
Bijzonderheden: Delen van Brood en Wijn 
Organist:   Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:   Martje Star en Roely van Leeuwen 
 

dienst van de gaven: GEEN RONDGANG 
    schaal bij de uitgang voor het Paasproject 

 
Goede Vrijdag: 30 maart  19:30 uur 
 

Voorganger:  Barbara de Beaufort 
Organist:   Kees Steketee 
m.m.v.:   de Johannes de Dopercantorij 
Bloemen:   Martje Star en Roely van Leeuwen 
 

dienst van de gaven: GEEN RONDGANG 
    schaal bij de uitgang voor het Paasproject

 
Stille Zaterdag: 31 maart  21:30 uur 
 

Voorganger:  Just van Es 
Organist:   Kees Steketee 
Bloemen:   Martje Star en Roely van Leeuwen 
m.m.v.:   Gera van der Hoek 
 

dienst van de gaven: GEEN RONDGANG 
    schaal bij de uitgang voor het Paasproject 

 
Paaszondag:  1 april  09:30 uur 
 

Voorganger:  Caroline Lemmens 
Organist:   Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Liesbeth de Voogd 
m.m.v.:   de Johannes de Dopercantorij 
Bloemen:   Martje Star 
Afkondiger:  Frank Colstee 
 

dienst van de gaven: 1e rondgang is voor het Paasactieproject  
    2e rondgang is voor het onderhoud van de Kerk 
  schaal bij de uitgang voor het Paasproject 
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PAASPROJECT 29 maart t/m 1 april 2018 
 
Mothers Union, voor de vrouwen in Oeganda. 
 
In de Oegandese samenleving nemen vrouwen meestal een ondergeschikte positie 
in. De zorg voor de kinderen, voor hun man, het gezinsinkomen en de 
huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij vaak 
slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers’ Union was het 
hun droom dat vrouwen een prominentere rol zouden krijgen in samenleving én 
in de kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen 
bewust van hun belangrijke rol als, vrouw, als moeder, en als lid van de kerk. 
De regio Karamoja in Noord-Oeganda heeft enorm te lijden onder de gevolgen van 
de burgeroorlog, terugkerende droogte en armoede. Moeders, vaders en kinderen 
zien geen uitzicht meer en trekken naar de hoofdstad Kampala. Daar belanden zij 
in een uitzichtloze situatie in sloppenwijken. Sommige gezinnen verlangen terug 
naar hun geboortestreek. Samen met lokale partners, verenigd in de coalitie 
UCAA, ondersteunt Kerk in Actie hen om weer terug te keren. Bij aankomst 
worden ze opgevangen door organisaties die in deze regio werken aan de 
ontwikkeling van Karamoja en aan de opvang van kwetsbare kinderen. 
Vervolgens ontvangen ze een startpakket met zaden en landbouwgereedschap om 
het gewone leven weer op te pakken. Dankzij dit gezinsinkomen kunnen 
kinderen weer naar school en later een vakopleiding volgen. 
Door de jarenlange oorlog in Noord-Oeganda zijn veel vrouwen en mannen 
getraumatiseerd. Vooral mannen vluchten in drankgebruik en vrouwen krijgen te 
maken met huiselijk geweld. Kinderen in gezinnen hebben zwaar te lijden onder 
deze omstandigheden. Medewerkers van Mothers’ Union gaan naar de dorpen en 
geven speciale cursussen aan vrouwen op het gebied van traumaverwerking en 
relatietherapie. Mothers’ Union biedt deze cursussen aan vrouwen én hun 
mannen aan, waardoor zij samen leren respectvol met elkaar om te gaan. 
Meer dan een miljoen mensen in Oeganda zijn besmet met hiv. Sinds in 1982 de 
eerste besmetting aan het licht kwam, zijn vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 
40 jaar overleden. Oeganda mist hierdoor een groot gedeelte van zijn 
beroepsbevolking. Ook zijn hierdoor meer dan een miljoen kinderen wees 
geworden. Zij worden opgevangen door familie of buren. Deze zorg is echter 
zwaar: deze veelal arme gezinnen hebben de handen al vol aan hun eigen kroost. 
Grootouders die de zorg hebben over acht tot tien kleinkinderen zijn geen 
uitzondering. Mothers‘ Union geeft voorlichting over het voorkomen van en 
omgaan met hiv/aids, helpt met medicijnen en ondersteunt gezinnen die 
weeskinderen opvangen 
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Vastenproject Diaconie.  
 
Voedselbankactie: tot en met 1 maart kunt u nog meedoen aan de 
voedselbankactie. Wellicht ten overvloede, maar hieronder treft u toch nog een 
boodschappenlijstje aan.  
 
 
 

Vis conserven (tonijn of zalm) 

Vleesconserven (smac of ham) 

Spaghetti 
Macaroni 
Rijst 
Muesli 
Cornflakes 
Olie 
Suiker 
Zout 
Tandpasta 
Babyvoeding 
Maandverband 
Zeep 

Badschuim 
Pastasaus 
Soep 
Koffie 
Thee 
Aardappelpuree 
Limonadesiroop 
Vruchtensap 
Margarine 
Pindakaas 
Jam 
Hagelslag 
Luiers 1 t/m 6 
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Pastoraat. 
 
Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de 
Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden 
ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.  
 
: 0595-795059 of 06-48968570  

✉:  barbaradebeaufort@gmail.com  
 
 
 


