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Kopij voor de volgende maand: uiterlijk de 22e van de maand inleveren
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69e jaargang nr. 6 - juni 2021
OVERDENKING
Looft God in Zijn heilige woning
Psalm 150: 1
In deze laatste psalm is het loven van God onvoorwaardelijk geworden.
Er is geen gedachte meer aan de zorgen en lasten van het aardse
leven, zoals dat in veel voorgaande psalmen wel het geval was. Er is
geen sprake meer van vijanden die het volk van God bedreigen. Er is
geen sprake meer van zwakte in de psalmist zelf, van ziekte of van
neerslachtigheid. De beperkingen die horen bij het aardse leven, zijn
weggevallen. Om die reden wordt God in deze psalm ook niet geloofd
om uitreddingen van vijanden, waarvoor Hij heeft gezorgd, of om de
hulp die Hij gegeven heeft bij honger of armoede, of vanwege steun
die Hij geeft in zorgen en verdriet. Het lijkt wel of alle herinneringen
aan de aardse aspecten van het bestaan verdwenen zijn. Alleen Hij is
over, God. Hij wordt geprezen omdat Hij is.
Vanwege het ontbreken van alle verwijzingen naar de lasten van het
aardse leven, zou deze psalm wel eens een vooruitzicht kunnen geven
naar de geweldige situatie die zal ontstaan als de geschiedenis van
deze wereld ten einde is gekomen.
Aan het eind breekt het moment aan dat God waarmaakt wat Hij heeft
beloofd: IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW.
In die eeuwige situatie is er niets meer wat afleidt van de intieme
omgang tussen de Schepper en Zijn schepselen. Dicht bij Zijn hart en
in de volle warmte van Zijn Liefde zijn de mensen dan in de situatie
waarvoor de mens uiteindelijk geschapen is. Dan blijft het genieten
over, genieten van twee kanten. Aan de ene kant de mensen, die
genieten van de grootheid en majesteit van God. En aan de andere kant
God, die geniet van het geluk van Zijn kinderen, het goddelijk gezin
dat eindelijk op basis van het werk van de Zoon tot volle vervulling is
gekomen. Gods gezin, samen in het Vaderhuis, samen (zoals vers 1 van
de psalm zegt) in Zijn Heilige woning.
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Alles wat adem heeft, zal dan niet anders kunnen dan zingen van het
grote geluk dat altijd al heeft klaargelegen voor de mensen en op dat
moment in de volle omgang genoten zal worden.
Met recht: ALLES WAT ADEM HEEFT, LOOF DE HEER
! HALLELUJA!
Uit: Lichtstralen uit het Woord.
L. Huitsing

BLOEMENDIENST
30
6
13
20
27
4
11

mei
juni
juni
juni
juni
juli
juli

fam. B. Henssen
br. Daniël Kuiper
fam. W. Heij
zr. Rolinda Salomons
zr. M. Schotanus-v.d. Maden
zr. G. Hidding
br. J. Schotanus

PENNINGKLANKEN
Gift NN
Gift NN
Collectegeld NN
Collectegeld NN
Collectegeld NN
Gift NN
Pinkstercollecte

€
€
€
€
€
€
€

Alle gevers en geefsters: Hartelijk dank!
Penningmeester,
G. Hidding
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25,00
150,00
10,00
20,00
25,00
50,00
66,40

ONZE DIENSTEN
De dienst op Pinkstermorgen was een blij en dankbaar gebeuren.
Na Paasmorgen was het de eerste na ruim 40 dagen.
Wat geweldig om elkaar weer te zien, samen te zingen (al waren het
maar twee liederen), te bidden en te luisteren naar de Bijbelgedeelten.
Echt heel fijn. We hebben ernaar uitgekeken.
Zoals het nu lijkt te kunnen, de versoepelingen en het feit dat de
meesten van ons hun anti-coronaprikken hebben gehad, stellen we voor
de samenkomsten weer wekelijks te houden.
Dus iedere zondag weer kerkdienst. Wel graag nog de beperking wat
betreft hygiëne zoals afstand, zanggebeuren en wc-bezoek.
Als er voorstanders zijn om de diensten voortaan om 10 uur in plaats
van half 10 te beginnen, laat dat ons dan weten.
De kerkenraad

JARIGE JEUGD (t/m 14 jaar)
Op 17 juni wordt Tristan Bakker 11 jaar en op 27 juni wordt Mika
Schotanus 10 jaar. Gefeliciteerd allebei! Fijne verjaardag!

ONZE JARIGEN (vanaf 70 jaar)
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4 juni
18 juni

75 jaar
75 jaar

zr. J. Hidding
zr. S. Fekken-Geertsema

Van harte gefeliciteerd!
Ook alle andere jarigen een fijne verjaardag gewenst!

HARTELIJK BEDANKT!
We waren blij verrast door de vele kaartjes, mailtjes, appjes en
bloemen ter ere van ons 50-jarig huwelijksfeest.
Heel veel dank daarvoor!
Fam. Schotanus

IN MEMORIAM – ds. G. Rovers
We zijn dankbaar, dat we jarenlang vreugdevolle diensten konden
beleven met ds. Gerard Rovers. Samen zegeningen ervaren en
doorgeven, die de Vader ons in en met liefde gaf en geeft.
Hij, de Almachtige Schepper, is bij ons begin en Zijn woorden brengen
ons naar het einde hier en Zijn beloften laten ons zien, dat leven met
Hem eeuwig is. Dank zij Jezus, Zijn Zoon, onze levende Heer.
Daarvan heeft Gerard getuigd, van gezongen en geleefd zolang hij kon.
Op 29 april jl. heeft Gerard de reis op aarde losgelaten en is naar het
Vaderhuis afgereisd.
Op 3 mei jl. kon er afscheid genomen worden.
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In besloten kring is onze broeder Rovers ter ruste gelegd.
Zo wij hem toevertrouwen aan Gods zorg en bewaring, zo vragen we de
Grote God van hemel, zee en aarde Zijn troost en beloften van trouw
en moed zegenend over Jenny Rovers-Schenkel en kinderen te leggen.
Ds. J. Schotanus

ZIEKENBOEG . . . MEELEVEN
Br. Dreves – Zr. Meijer-Vellinger – Zr. Cramer – Zr. A. Kuiper
Br. Hidding - Zr. Hidding (Hoogezand) – Zr. Pijning – Zr. Hager
Fam. Henssen – Zr. Leffers – Zr. Heij – Zr. de Bos
Zr. A. de Bruyne – Br. A. ten Cate jr.
Wij blijven bidden voor al deze broeders en zusters. Wij wensen hen
van harte sterkte, beterschap en Gods nabijheid toe. Deze wensen
zijn ook bestemd voor de broeders en zusters, die hier niet vermeld
staan, maar die ook met gezondheidsproblemen te kampen hebben.
Zoals een arm
Zoals een arm, vertroostend om mij heen,
zo teder ligt Uw liefde om mijn leven.
Ben ik soms moe of moederziel alleen
op smalle paden en langs steile wegen
en is mijn hart zo hard gelijk een steen,
U streelt mij zacht – Uw vingers zijn een zegen.
Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht,
hebt U Uw liefde om mij heen geslagen.
Altijd als ik geen morgen meer verwacht,
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vraagt U vandaag het nog met U te wagen.
Mijn God, al moet ik door de langste nacht,
U zult mij in Uw armen dragen!
Dichter onbekend
Met een vriendelijke groet,
L. Huitsing

Nu een lustig lied gezongen,
vrienden heft het vrolijk aan.
Ja, wij willen ongedwongen
zingend door het leven gaan.
Het gezang geeft troost in lijden,
levenslust en ware vreugd.
’t Is de bron van zoet verblijdend,
rein vermaak, dat elk verheugt!
Waar muziek en zang verschijnt,
wijken zorg en smart.
Melodieën vloeien rijk
en verblijden ’t hart.
Harmonie en liederklank
geven rein genot;
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voeren onze lof en dank
tot de troon van God.
Het gezang, zo hoog verheven,
trekt ons van al ’t aardse af;
stemt ons hart tot hoger leven;
leidt naar Hem, die ’t lied ons gaf!
Geleerd en onthouden door
Ettje Hinderika Nobbe-Kruizinga

PREDIKBEURTEN

30 mei

ds. J. Schotanus

zending

6 juni

ds. J. Schotanus

bloemen

13 juni

br. van der Wal

diaconie

20 juni

ds. J. Schotanus
* vaderdag

Contact

27 juni

br. L. Smook

zending

4 juli
10.00 uur

ds. J. Schotanus
* viering Heilig Avondmaal

HA dankoffer

br. Feikens

diaconie

11 juli
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Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 9.30 uur
Als er voorstanders zijn om de diensten voortaan om 10 uur in plaats
van half 10 te beginnen, laat dat ons dan weten.
De kerkenraad
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