De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Vanaf 25 februari vervallen de meeste coronamaatregelen. Voor ons als kerkelijke gemeente
betekent dat onder andere dat er geen beperkingen meer zijn m.b.t. het aantal kerkgangers
omdat de verplichte 1,5 meter afstand niet meer geldt. Ook is het niet meer nodig om een
mondkapje te dragen. Vanaf komende zondag, 27 februari, bent u van harte welkom in een van
onze kerkgebouwen. U hoeft zich niet meer vooraf aan te melden of te registreren bij
binnenkomst. Na afloop van de dienst willen we ook weer met elkaar koffiedrinken. Heel fijn om
elkaar weer te kunnen ontmoeten!
We hopen zondag natuurlijk op volle kerken, maar we willen u ook vragen om rekening te
houden met elkaar en elkaar de ruimte te geven. Als mensen nog wat afstand willen houden of
toch een mondkapje willen dragen, is dat natuurlijk prima. Het blijft belangrijk om ons aan de
basisregels te houden (handen desinfecteren, geen handen schudden, hoesten en niezen in de
elleboog) en thuis te blijven bij klachten.
Dit lijkt ons ook een mooi moment om de autodienst weer te introduceren. Wilt u naar de kerk
komen en heeft u vervoer nodig? Dan kunt u dit doorgeven aan Rita Lekx (06 3030 3959). U
kunt ook contact met haar opnemen als u af en toe chauffeur wilt zijn. Alvast dank!
In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat er de komende weken ook steeds meer activiteiten zijn.
Van harte welkom!!
Naast dit positieve nieuws volgen we natuurlijk ook de zorgelijke ontwikkelingen in Oekraine.
Ds. Stefan Honing schreef het volgende gebed:
Gebed voor Oekraïne
God van vrede en gerechtigheid,
Wij bidden voor de mensen getroffen door de oorlog.
Wij bidden om vrede en het neerleggen van de wapens.
Wij bidden U voor hen die bang zijn voor wat komen gaat.
Laat Uw Geest van moed hen nabij zijn.
Wij bidden U voor de heersers,
Geef hen wijsheid, hoop en liefde,
Dat ze daardoor geleid mogen worden in hun beslissingen.
Wij bidden U voor onze broeders en zusters, die in gevaar en angst leven.
Weest U hun rots, bewaar hen.
Zo bidden wij U in de naam van Jezus, de koning van vrede.
Amen.
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst Dorpskerk 27 februari; 9.30 uur
Voorganger: Ds. D. Verboom (Rijnsburg)
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Matijn de Keizer
Welkom: Tineke Heijns en Coby Bogman
Oppas: Jeany van de Velde en Daniëlle de Keizer
KND: Corriena Bergsma en Nine Zandstra
Bloemendienst: Wilco van Termeij
Het is aanstaande zondag de eerste lijdenzondag binnen de protestantse traditie. We lezen
Lucas 9:51-62, waarin eerst wordt verteld dat Jezus niet welkom is in een paar Samaritaanse
dorpen omdat Jeruzalem doel van zijn reis is. Onderweg naar Jeruzalem ontmoeten 3 mensen
Hem, waarvan de eerste spontaan zegt Jezus te willen volgen, de tweede zegt dat hij eerst nog
andere dingen moet doen voordat hij Jezus gaat volgen, en de derde Hem wil volgen nadat hij
afscheid genomen heeft van zijn familie. Voor elk van de drie heeft Jezus een woord. Thema
van de preek: Leer mij volgen zonder vragen. Goede zondag gewenst en van harte welkom in
de kerk! Ds. Dik Verboom
Kerkdienst Kerkje aan de Does 27 februari; 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. Walburg (Alphen aan den Rijn)
Organist: Jennie Verweij / Tiny Nijhoff
Koster: Jan Zandbergen
Kerkdienst Dorpskerk 6 maart; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Kees Spaans
Koster: Rob Noodelijk
Welkom: Rob en Anneke Noodelijk
Oppas: Irma Oosterom en Nine Zandstra
KND: Naomi de Rijk en Maaike Hoogenboom
Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn
Kerkdienst Kerkje aan de Does 6 maart 2022; 10.00 uur
Voorganger: Dhr. J. de Bruyn (Rotterdam)
Organist: Bob Koorn
Koster: Agaath van der Beek
Kerkdienst 9 maart; 19.30 uur: Biddag voor gewas en arbeid
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Kees Spaans
Kerkdienst thuis
Dorpskerk Woubrugge: alle kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via
kerkdienstgemist.nl. U kunt deze ook op een later moment terugkijken. Dit kan ook via onze
website
Kerkje aan de Does: alle kerkdiensten kunnen worden gevolgd via kerkomroep
KINDERNEVENDIENST PAASPROJECT
Komende zondag gaat het Paasproject voor de kinderen
van start. De leiding hoopt dat er weer veel kinderen aan
mee doen. Dit jaar volgen we Jezus op weg naar
Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te
lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn
vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar
ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren.
Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan.
Zondag 27 februari: Thema: Waarom juich je voor Mij?
Deze zondag wordt de kinderen verteld over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Heel veel
mensen juichen Hem toe, ze staan langs de kant van de weg en zwaaien met takken. Net zo’n
soort tak als we op het paneel gaan zien, gemaakt van spijkertjes en draad.
Zondag 6 maart: Thema: Hoe kom je naar Mij?
De afbeelding van deze zondag laat er iets van zien; in Gods huis ben je op Hem gericht. Dat
zie je aan de gevouwen handen. Je doet je handen samen als je gaat bidden. Je laat zien dat je
niets anders wilt doen dan je op God te richten. Je zet je handen, alles wat je aan het doen
bent, letterlijk stil. En dat helpt je ook om van binnen stil te worden voor God, om eerbied te
hebben voor Hem.

COLLECTEN
Datum
zondag 27 februari
zondag 6 maart
woensdag 9 maart

Collectedoel
Collectedoel
Kerkrentmeesters Predikantsplaats
Voorjaarszending Energie en verwarming
Diaconie*
Kerkrentmeesters

Deurbussen
Mercy Ships**
Antje Oosterkamp / Interserve***
Antje Oosterkamp / Interserve ***

*Op woensdag 9 maart (Biddag) is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie /
Bangladesh. In Bangladesh zijn overstromingen of juist droogte een bedreiging voor de
voedselvoorziening. Een ingenieus kooktoestel levert voor vrouwen in dit land niet alleen meer
inkomen op, het is ook milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en
groenafval om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Dat wordt door de vrouwen
verwerkt en verkocht als natuurlijke bodemverrijker, bovendien veroorzaakt het minder rook en
is het dus gezonder.
**In januari en februari gaat de opbrengst van de deurbussen naar Mercy Ships. Al 40 jaar
volgt Mercy Ships het voorbeeld van Jezus door om te zien naar de armen en de zieken. Mercy
Ships vaart met een ziekenhuisschip naar Afrika om daar medische zorg te bieden.
*** In maart en april is de opbrengst van de deurbussen bestemd voor Antje Oosterkamp: zij is
door Interserve uitgezonden naar Bangladesh en werkt als chirurg en medisch directeur in het
LAMB Hospitaal. Het is een christelijk ziekenhuis dat zich inzet om goede gezondheidszorg aan
de allerarmsten te bieden. Door haar werk en manier van leven, hoopt Antje iets van de liefde,
die God voor iedereen heeft, te laten zien aan de mensen om haar heen.
Een bijdrage geven aan de collecten kan via Appostel of via deze link (Ideal) op onze website. U
kunt ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:
Kerkrentmeesters: NL69 RABO 0373 7355 45 ten name van: CvK Pg Does en Wetering
Diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge
Diaconie
Missionaire commissie: NL82 RABO 0373 7436 53 ten name van: CvK PG Does en
Wetering inz. Missionaire Cie.
(NB. Voorlopig kunt u het 'oude' rekeningnummer en tenaamstelling van de Diaconie nog
gebruiken. We laten het weten zodra ook deze rekening op naam van Protestantse gemeente
Does en Wetering staat.)

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen Dorpskerk
De bloemen van zondag 13 februari zijn met een
hartelijke groet van de gemeente gebracht bij heer en
mevrouw Bregman-Ket. De bloemen van zondag 20
februari zijn met een bemoedigende groet gegaan naar
familie De Rijk.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 13 februari zijn de bloemen met een hartelijke
felicitatie voor zijn verjaardag gegaan naar de heer Adri Verweij. De bloemen van zondag 20
februari zijn met een bemoedigende groet gebracht bij mevrouw Krans-Kip in Leythenrode.
Jarigen 80+
28 februari: de heer H. van Houten (Graaf Willem II laan 6, 2355 BH) – 80 jaar
29 februari: de heer J.J. van den Wijngaard (Ockenrode 7, 2352 JH) – 86 jaar
6 maart: mevrouw C. Kamphues - Velthuijzen (Binnenweg 28, 2375 XR) - 81 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!

HET WOORD IS AAN*…… Femke Kortekaas
Wie is Femke Kortekaas?
Woont in Hoogmade vanaf 1996, toen ben ik met mijn man
verhuisd vanuit Haarlem, net voor de geboorte van onze
oudste zoon. Daarna volgden nog een zoon en een dochter.
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in het Brabantse SprangCapelle. Na mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik in
Heemstede bij SEIN (expertise centrum voor epilepsie en
slaapgeneeskunde) gaan werken. Daar werk ik nu nog
steeds. Niet alleen als verpleegkundige op de opname
afdeling, maar ook als trainer van de epilepsie scholingen. Die
geef ik zowel intern als extern.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik heb een brede interesse en schuw een uitdaging niet. Dit
geldt voor mijn werk, maar ook voor het vrijwilligerswerk voor de kerk. Ik heb het graag over de
natuur, mijn inspiratiebron om foto’s te maken, die ik weer gebruik om te schilderen. Aquarellen,
pastel en acrylverf. Hoop dat er dit jaar weer een expositie in het Kerkje aan de Does is. Daar is
mijn werk dan te zien.
Vraag van Jennie Verweij: Het afgelopen jaar heb jij je enorm ingezet om de fusie te doen
slagen. Het voorzitterschap lijkt je op het lijf geschreven. Waar heb je die ervaring
opgedaan en hoe houd jij alle ballen in de lucht?
Een vraag met meerdere vragen in één. Als eerste de inzet om de fusie te doen slagen. Deze
inzet was een gezamenlijke inzet. Niemand van ons had het alleen kunnen doen. Er was een
zeer goede samenwerking. Doordat dit zo vlot en goed verliep, geef je elkaar energie. Het was
een vol jaar, maar ook uitdagend en leerzaam. Zo mooi om te zien dat ieder zo zijn eigen talent
heeft en dat die voor de gemeente in wording ingezet mocht worden. Tweede deel over het
voorzitterschap, daar ben ik als 19 jarige al mee begonnen. Bij de Krokus, een regionaal
jongerencentrum van de HGJB. In het kernteam heb ik voor het eerst deze taak op me
genomen. In Hoogmade was ik lid van de ouderraad van basisschool Ter Does, ook daar werd
ik gevraagd om voorzitter te worden. In de kerkenraad is mijn voorzitterschap een gezamenlijk
besluit geweest. Mijn taak tijdens de vergaderingen vind ik eerder begeleidend dan leidend. We
doen het met elkaar. Het derde deel van de vraag, over alle ballen in de lucht houden: Goed
plannen, mijn agenda is een goede vriend. Mijn werkrooster, de overleggen, vergaderingen, het
schilderen. Dat staat allemaal in mijn agenda. De rest doe ik tussen door. Bij mooi weer even
naar buiten, meestal op de fiets, fototoestel mee. Boodschappen doen, koken. Een leuke film
kijken of een boek lezen.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Ik zou graag iets willen weten van Stefan Honing. Stefan, Woubrugge is de eerste gemeente na
je studie theologie. Tijdens je studie zul je ongetwijfeld een bepaald idee hebben gehad hoe het
zal zijn om als dominee te werken. Mijn vraag: Komt dit overeen met de werkelijkheid. Wat voor
verrassingen heb je hierin meegemaakt. Kun je een voorbeeld noemen wat je echt niet
verwacht had?
* In deze rubriek komen gemeenteleden aan het woord die aan de hand van vaste vragen iets
vertellen over zichzelf. Daarna geven zij het 'woord' door aan iemand anders. Zo leren we
elkaar wat beter kennen.

Ander nieuws uit de gemeente
Benoeming kerkrentmeesters
In de kerkenraadsvergadering van 23 februari is de voordracht van Arjan Noordam en Jan Uit
den Boogaard geaccepteerd. In de gezamenlijke kerkdienst op 10 april in de Dorpskerk zullen
zij worden benoemd als kerkrentmeester.
Terugblik Experience
Op 13 februari was de tweede Experience met als thema “een nieuw begin”. Na het zingen van
twee liederen werden we welkom geheten door onze gastheer Hans en bad hij met ons. De
kinderen mochten naar voren komen voor het spel ‘fopbal’. Als je de bal niet ving of als je werd
gefopt maar wel je handen bewoog, was je af. Is dat wel zo leuk ‘af zijn’, niet meer mee mogen
doen? Daarna keken we naar een spel over Jozef. Jozef kwam in de put en in de gevangenis
terecht, maar toch was er telkens voor hem een nieuw begin. Daarna konden de kinderen naar
de ‘kindernevendiensttafel’ achterin de kerk. Na een lied keken we naar een gedeelte uit het
programma Big Balance. Kiran Badloe balanceerde 5 meter boven het water. Hij viel, maar wist
op het nippertje de lijn te pakken en weer tot staan te komen. Lopend over de lijn bereikte hij de
overkant. Er was een nieuw begin voor hem. Daarna was het tijd om de smartphone erbij te
pakken. Wanneer waren wij opnieuw begonnen in ons leven? Via de mentimeter konden wij
onze antwoorden intoetsen. Op het scherm verscheen een woordweb met onze antwoorden: in
een spel, bij opleiding, werk, relaties, ziekte en overlijden, verhuizing, geboorte enz. De tweede
vraag was ‘Wie of wat gaf je toen kracht?' God, geloven, bidden, familie en anderen, verlangen,
enz. Na de preek over ‘een nieuw begin’ zongen we een lied, baden we met elkaar, na het
slotlied kregen we de zegen mee en was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nog even
na te praten. Een mooie tweede Experience! Wordt vervolgd op zondag 13 maart om 11:00 uur
in de Dorpskerk.
Actie Kerkbalans 2022
In januari heeft u als gemeentelid van ons een brief ontvangen met informatie over de actie
Kerkbalans 2022. Inmiddels kunnen we aan u de voorlopige resultaten van deze actie
meedelen. De opbrengst van de van u ontvangen bijdragen en toezeggingen is tot nu toe het
mooie bedrag van 85.300 euro. Dat is zo’n 3.000 euro minder dan waar in de begroting 2022
rekening mee is gehouden. Toch overheerst het gevoel dat we blij en dankbaar mogen zijn dat
onze gemeenteleden in de verschillende dorpskernen samen dit geldbedrag bijeen brengen.
Hiermee kunnen we in 2022 als net gestarte Protestantse gemeente Does en Wetering het werk
van de kerk in stand houden!
En…..mocht u uw toezegging nog niet hebben doorgegeven, dan kunt u dat natuurlijk altijd nog
doen op onze website, via mail naar kerkbalans@pgdoesenwetering.nl of door het ingevulde
toezeggingsformulier in een gesloten retourenvelop bij ons in te leveren.
We bedanken u hartelijk voor uw betrokkenheid, bijdragen en toezeggingen voor 2022. Dankzij
uw bijdrage kan de kerk voortbestaan! Namens het College van Kerkrentmeesters, André
Oosterom, secretaris-penningmeester.

Gesprekken rondom ongemakkelijke teksten: 1 en 3 maart
Op dinsdagavond 1 maart om 20.00 uur in gebouw Immanuël en op donderdagmorgen 3 maart
om 10.00 uur in ’t Kompas willen we verdergaan met onze gesprekken over ongemakkelijke
teksten uit de Bijbel. Deze keer willen we de slothoofdstukken van het bijbelboek Rechters
(Richteren) erbij pakken. In Rechters 19 t/m 21 staat een verhaal dat naar mijn mening
misschien wel het meest ongemakkelijkste stuk in de Bijbel is. Meer dan genoeg gespreksstof
dus! Van harte welkom, ook als je nog niet eerder bent geweest. Ds. Stefan Honing
Dorpsleerhuis met Joke Verweerd: 2 maart
Op woensdag 2 maart a.s. worden de activiteiten van het Dorpsleerhuis weer opgestart. Om
20.00 uur begint er in gebouw Immanuel een workshop onder leiding van Joke Verweerd met
als titel “Spelen met taal”. We kennen Joke als schrijver van romans, verhalen en gedichten,
maar zeker ook van haar workshops die ze door haar enthousiasme onvergetelijk maakt. Ze
leert ons op een speelse en verrassende manier met onze taal om te gaan.
Wilt u dat ook ervaren? Geef u dan op via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com . Wegens een
beperkte groepsgrootte wordt geplaatst op volgorde van aanmelding.
Kosten: € 5,--, inclusief koffie/thee.
Eten met Agaath: 4 maart
Op vrijdagavond 4 maart om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) bent u weer welkom in ’t
Kompas voor Eten met Agaath. Heeft u zin in een gezellige maaltijd en bent u benieuwd wat
Agaath deze keer weer op tafel zet? Geef u dan op bij Agaath van der Beek (06 1525 3305).
Friends Unlimited: 4 maart
Friends Unlimited komt weer bij elkaar op vrijdag 4 maart om 19.30 uur op de jeugdzolder van
gebouw Immanuel.
Catecheses: vanaf 7 maart
We beginnen weer met de catechisaties na de voorjaarsvakantie, dus vanaf maandag 7 maart.
De tienercatechese is er dan weer elke maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. De
basiscatechese (voor de kinderen groep 5 t/m 8) is de eerste keren op de dinsdagmiddag en
gaat later verder op de donderdagmiddag.
Bijbelkring Johannes: 8 maart
We lezen op dinsdag 8 maart weer verder in het Bijbelboek Johannes. Wie mee wil doen, is van
harte welkom. Voorbereiding is niet nodig. We komen van 10.00-11.30 uur samen in de
benedenzaal van de Gereformeerde kerk. Ds. Carolina Koops-Verdoes
Koffieochtend: 9 maart
Ook de koffieochtenden in Immanuel gaan weer van start. Elke 2e en 4e woensdag van de
maand bent u van harte welkom. De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur! Bent u er ook (weer) bij?
Belijdenis
Nu er weer meer ruimte is met betrekking tot de coronamaatregelen willen we ook de
belijdeniscatechese opstarten. Denk jij erover om belijdenis te doen? Aarzel dan niet om contact
met mij op te nemen! Ook als je denkt dat je te jong of te oud bent, of (nog) niet ‘goed genoeg’
geloofd kunnen we het gesprek met elkaar aangaan. Ik hoop van jou/u te horen! Ds. Stefan
Honing
Huiskamerontmoetingen 2022
In mei willen we met elkaar in gesprek gaan tijdens de huiskamerontmoetingen. Alle
bijeenkomsten staan in het teken van het thema: ‘Gebed’. In de kerk bidden we, en het gebed
heeft voor veel mensen ook een belangrijke plaats in het eigen geloofsleven. Gebed is de
verticale lijn, de verbinding met God. Het kan ervaren worden als een dragende kracht in het
leven. Tegelijkertijd kennen veel mensen ook de ervaring van een onbeantwoord gebed, van
teleurstelling. Tijdens de huiskamerontmoetingen willen we met elkaar in gesprek over gebed:
‘welke betekenis heeft het in uw leven, en in dat van onze kerken?’
We vinden het fijn dat het weer mogelijk is en ook dat dit jaar het Kerkje aan de Does meedoet.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging!
Uitzending verzoekplatenprogramma via Kerkdienstgemist
Elke donderdagavond kunt u van 18.15-19.30 uur luisteren naar het verzoekplatenprogramma
van onze gemeente. U kunt dit beluisteren via Kerkdienstgemist Dorpskerk Woubrugge (via
onze website of via de app). Het programma wordt verzorgd door Wienus Grandia en u kunt bij
hem een verzoeknummer voor iemand aanvragen. Dat kan per mail
(kerkomroep@pgdoesenwetering.nl), per telefoon (liefst maandag- of dinsdagmorgen 0172
518940) of met een kaartje in de bus (Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge).

Deze maand laat ik u kennismaken met een componist die voor de meesten van ons minder
bekend is. Een componist die in de 19e eeuw leefde: Johannes Gijsbertus Bastiaans (18121875).
J.G. Bastiaans werd geboren op 31 oktober 1812 in Wilp. In het nabijgelegen Deventer kreeg hij
zijn eerste muzieklessen. In 1832 verhuisde hij naar Rotterdam waar hij vanaf 1834 lessen
muziektheorie kreeg. Begin 1837 ging hij naar Leipzig om orgel, hymnologie en contrapunt te
studeren bij Carl Ferdinand Becker (1804-1877) en compositie bij Felix Mendelssohn Bartholdy.
Bastiaans schreef een grote hoeveelheid aan orgelwerken, maar nog meer vocale werken. Vele
gezangen zijn van hem bekend waaronder: de Heer is mijn herder, Beveel gerust uw wegen,
Zou ik niet van harte zingen en nog vele andere liederen.
Gezang 427 Beveel gerust uw wegen ( Befiehl du deine Wege)
Een prachtige tekst van Paul Gerhardt (1607-1676), Duitse dichter uit de 17e eeuw. Melodie B.
Gesius. Later vertaald door Bernard ter Haar (1806-1880) Bastiaans schreef hier een eigen
melodie voor.
Lied in Bijbels perspectief
Een lied ‘in de nacht’ dat de eeuwen door actueel blijft en waarvan uit een klein onderzoek blijkt
dat dit lied voor veel christenen een van de meest geliefde liederen is. De waardering is groot.
De reden van deze populariteit laat zich raden: centraal staat de oproep tot kennis en
vertrouwen in een absoluut te vertrouwen God die onze wegen kent en bestuurt. Door alle tijden
heen heeft het lied de mens in moeilijke en donkere omstandigheden geraakt, bemoedigd en
vooral gesterkt. De voor ons bekende melodie is zo geschreven dat je het lied snel kunt leren.
Een lied om als gemeente regelmatig te zingen.
In het filmpje op de website laat ik de originele versie horen en daarna de bij ons bekende
versie.
Hartelijke groet, Johan van Oeveren

TOT SLOT......
sluiten we af met woorden van van Rein Algera (overgenomen uit Medemens 6, uitgave van
Kerk in Actie). De illustratie hierboven is van Femke Kortekaas:
Er is een Woord gesproken
een gebaar gemaakt naar ons bestaan
wie het leven zwaar valt
krijgt een hand gereikt om op te staan.
Er is een Woord gesproken
een zin gegeven onder ons bestaan
voor wie gebukt gaat onder schuld
is er recht op verdergaan.
Er is een Woord gesproken
dat richting geeft aan ons bestaan
wat doodliep in tekort
vult een weg ten leven aan.
Er is een Woord gesproken
door een God die deelt in ons bestaan
verheugd door onze vreugde
geraakt door ons verdriet
is de God die mensen aanspreekt
de God aanspreekbaar in ons lied.

Goede weken toegewenst!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u scriba@pgdoesenwetering.nl toe aan uw adresboek.

