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Inleiding: 
 
 
Dwalen, verdwalen, verdwaald zijn. 
 
‘Mensen van de Weg’, zo werden de eerste christenen 
genoemd. En het bestaan wordt vaak beschreven als het 
volgen van onze levensweg.  
Maar klinkt dat niet al te zeker en te doelgericht? Alsof 
je die weg altijd vanzelfsprekend onder je voeten zou 
hebben. Alsof je ‘m nooit kwijt zou zijn, alsof je nooit 
van die weg afraakt, of er zelf vanaf gaat. Alsof er altijd 
een duidelijk startpunt is, en een duidelijk doel, daar in 
de verte.  
Ach, er zijn zoveel manieren en redenen om te 
verdwalen. Het niet meer te weten, maar wat rond te 
dolen. Dat kan beangstigend zijn, maar ook bevrijdend, 
of een beetje van allebei.  
De komende tijd gaan wij doelbewust van het pad af, 
om wat daarnaast ligt te verkennen en dieper door te 
dringen in het verdwalen. 
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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: 
 
08 –  04 Just van Es 
15 –  04 Barbara de Beaufort 
22 –  04 Mannie Hovenkamp 
29 –  04 Jolanda Tuma 
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Zondag 8 april 2018 
 
Voorganger: Barbara de Beaufort 
Bijzonderheden: 
Thema: Verdwalen en thuiskomen 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Jan Willem Kapper 
 
Lezing(en):  Lucas 24: 13 – 35 en 
 Lucas 15: 1 – 7. 
  
 
Toelichting:  
Bijna niemand verdwaalt expres. Het is beangstigend om geen houvast meer te hebben en 
niet meer te weten waar je je op moet oriënteren. Toch gebeurt het in ieder leven: je weet 
de weg niet meer, je zoals voorheen thuisvoelen lijkt onbereikbaar.  
Ook de Emmaüsgangers lijken na Pasen verdwaald en de weg kwijt.  
Maar is het terecht, dat verdwalen zo’n negatieve klank heeft? Jezus is blijer met iemand 
die verdwaald is en weer teruggevonden wordt dan met iemand die nooit een stap buiten 
de veilige omheining heeft gezet.  
We lezen twee verhalen uit Lucas: de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-35) en de gelijkenis 
van het verdwaalde schaap (Lucas 15: 1-7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Kerk in Actie: Schuldhulpmaatje. 
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden Alleenstaande moeders zijn 
extra kwetsbaar. ‘Ik heb geen gat in m'n hand, maar moet alles in m'n eentje regelen. Door een fout 
met de kinderopvangtoeslag kwam ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. 
Gelukkig heb ik nu een maatje dat mij helpt', vertelt een moeder uit Amsterdam. Kerk in Actie nam 
met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatjes. 
Kerk in Actie zet de collecteopbrengst in om nog meer plaatselijke gemeenten te stimuleren een 
schuldhulpmaatjesproject te starten en zo de opdracht van God tot het dienen van hun naaste in 
nood op actuele wijze vorm te geven, zodat mensen weer schuldenvrij kunnen leven. 
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Zondag 15 april 2018.  
 
Voorganger:  Just van Es 
Bijzonderheden:  
Thema:  
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Liesbeth de Voogd 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger: Dick Jalink 
 
Lezing(en) tekst van Jan van het Kruis 
  
 
Toelichting: 
De nacht is bij uitstek een plek om te dwalen. En om te ontsnappen. Om te verdwalen. En 
om gevonden te worden. Want “wie vindt heeft slecht gezocht”(Rutger Kopland). 
We lezen een tekst van de Middeleeuwse mysticus Jan van het Kruis: In een donkere 
nacht (En una noche escura). En denken het onze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Stichting de Vrolijkheid 
Voluit heet deze organisatie Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid. De Vrolijkheid zet 
zich in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Een op de drie vluchtelingen die naar 
Nederland komt, is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen 
waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben indringende ervaringen 
achter de rug. Ze hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. Hun bestaan 
in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. Voor deze kinderen en jongeren organiseert 
de Vrolijkheid samen met bewoners in de asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Kunst is het 
instrument dat wordt ingezet. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun 
verhaal vorm te geven. 0m trauma’s een plaats te geven. Om zelfvertrouwen en talent te 
ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn. 
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Zondag 22 april 2018. 
 
Voorganger:  Mannie Hovenkamp 
Bijzonderheden:  
Thema: Dwalen op de levensweg 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst:  Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Hilda Smid 
 
Lezing(en) 1 Samuel 1. 
  
 
Toelichting: 
Ver(dwalen). Niet op de goede weg zijn. Dat is mijn eerste gedachte bij het woord 
verdwalen. Maar het woord zoemde rond in mijn hoofd. En zo kwam er een ander soort 
weg in mijn gedachten. De levensweg. Je leven waarin je van alles overkomt waar je geen 
invloed op hebt. Maar in je leven neem je ook besluiten waarvan je pas achteraf kan zien 
wat het teweeg heeft gebracht. Ook voor de mensen met wie je leeft. Je partner, je 
kinderen.  Ongewild en onbedoeld kun je anderen pijn doen. In deze dienst wil ik op deze 
wijze kijken naar het verhaal van Hanna en haar zoon Samuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Stichting Koopvaardij Pastoraat Groningen 
Deze stichting, gevestigd in Uithuizermeeden, zorgt voor geestelijke bijstand van opvarenden, die 
met schepen in de Eemshaven aanmonsteren. Jaarlijks worden er ongeveer 500 schepen bezocht. 
Ook zeevarenden die in het ziekenhuis belanden worden bezocht, en wordt een kerstdozenactie op 
touw gezet. De hulp wordt door de zeevarenden, maar ook door het ziekenhuis, zeer gewaardeerd. 
Een lokaal doel dat we van harte aanbevelen. 
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Zondag 29 april 2018. 
 
Voorganger:  Jolanda Tuma 
Bijzonderheden:  
Thema: Verdwalen 
Organist:  Jan Smid 
Ouderling van dienst: Liesbeth de Voogd 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger: Betty van der Molen 
  
Lezing(en) Matteus 12: 1 – 21 en 
 Micha 6: 8. 
 
Toelichting: 
Een van de bekendste liedjes van Ramses Shaffy begint met de woorden: 
Ik ben misschien te laat geboren 
Of in een land met ander licht 
Ik voel me altijd wat verloren 
Al toont de spiegel mijn gezicht 
 
Ik ken de kroegen, kathedralen 
Van Amsterdam tot aan Maastricht 
Toch zal ik elke dag verdwalen 
Dat houdt de zaak in evenwicht. 
 
Mattheus schrijft: In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. 
 
De Sabbat, de rustdag, is een tijd om te kunnen dwalen. Even niet de dagelijkse 
verplichtingen, even niet alles hoeven verantwoorden. Het houdt de zaak in evenwicht. 
In mijn werk als geestelijk verzorger kennen we de term ‘vrijplaats’. Deze term staat voor 
tijd en ruimte om vrij uit te kunnen spreken, tijd en ruimte voor het mogen dwalen en 
verdwalen in alles wat een mens bezighoudt. Zonder dat dit wordt gedocumenteerd in 
een medisch dossier.  
Tijd en ruimte om te dwalen is van cruciaal belang. Kinderen doen dit als 
vanzelfsprekend, maar als je ouder wordt, wordt dat vaak veroordeeld als verspilde tijd. 
Terwijl dwalen de humuslaag vormt voor creativiteit, inzicht en levenswijsheid.  
 
Diaconale collecte: INLIA 
INLIA voorziet, samen met vrijwilligers uit honderden kerken, maatschappelijke organisaties en 
gemeentebesturen, dakloze vreemdelingen van hulp. De gevolgen van het asielbeleid in Nederland 
zijn voor bepaalde groepen asielzoekers schrijnend. Vooral voor asielzoekers die uitgeprocedeerd 
zijn, maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Zij komen op straat te staan, zonder enige 
vorm van overheidssteun. Stichting INLIA biedt hulp aan (individuele) asielzoekers en ondersteunt 
en adviseert kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden. 
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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  
 
 
 


