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PASTORALE 
 

P I N K S T E R E N …  bidden om ... 

 

“Welke vader zou zijn kind in plaats van een vis een slang geven, 

 hoeveel te meer zal de Vader dan niet de Heilige Geest geven 

 aan wie Hem er om vragen?”                            Lukas 11: 9-13 

 

“Waarom verhoort God mijn gebed niet?”, is een vraag die nog wel eens 

gesteld wordt. Maar geeft God altijd waar wij om bidden? 

Als wij bidden om een baan, voor een examen, om genezing, geeft Hij dan 

altijd een baan, een goede examenuitslag, genezing?  

Nee, zo werkt het niet, en dat weten we zelf ook wel. 

Hoe dan wel? 
 

Als we Lukas lezen dan horen we Jezus in ieder geval duidelijk zeggen wat 

God beslist niet geeft. Hij maakt een vergelijking tussen God en een 

gewone vader. En Hij kiest daarbij enkele niet willekeurige voorbeelden. 

Een kind vraagt om een vis of een ei. 

Er is geen sprake van dat dit verzoek altijd ingewilligd wordt.  

Vul voor ‘vis’ en ‘ei’ maar onze eigen concrete vragen in naar een baan, 
goede examenuitslagen, genezing. 
Máár... geen vader zal zijn kind bedriegen door het in plaats van een vis 

een slangetje, dat er op lijkt, in handen te geven. Het kind, denkend dat 

het krijgt waar het om vroeg, merkt het omgekeerde: een dodelijk gevaar 

in plaats van eten. Zo ook bij het ei. 

Geen vader zal zijn kind een schorpioen in handen geven. In elkaar 

gedoken lijkt die schorpioen wel op een ei, maar zal hij het kind echter 

een dodelijk vergif kunnen toedienen? 
 

Jezus zegt hiermee: God zal nooit een gemeen spelletje met ons spelen, 

wanneer wij tot Hem bidden. Hij bedriegt ons nooit door iets te geven wat 

een bedreiging voor ons inhoudt. Een gewone vader zal dat al nooit doen, 

onze goede Vader in de hemel al helemaal niet.  

Tegelijk wordt duidelijk wat God wèl geeft, n.l. de Heilige Geest aan hen 

die Hem daarom bidden. Kracht van Boven. 
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En we mogen zeggen: In de Geest geeft God ons niets minder dan 

Zichzelf. 
 

Wie bidt om de Geest van God mag van verhoring zeker zijn. De verhoring 

van andere gebeden moeten we dan maar aan God overlaten. 

Maar het meest opvallende aan dit gedeelte in Lukas 11 is eigenlijk nog 

dat het woordje ‘er om’ niet in de oorspronkelijke tekst staat. Haal je dat 

woordje er dan tussen uit, dan krijg je: ‘hoeveel te meer zal de Vader in 

de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem vragen’. 

Met andere woorden: de Heilige Geest wordt ons toegezegd als Gods 

antwoord op ons bidden. 
 

Maar ja, je wilt toch verhoring van je concrete vragen, die baan, die 

genezing? Maar Jezus spreekt niet over het bidden als het indienen van 

een verlanglijstje. Dát is typisch heidens.  

Bidden is toch, ons uitstrekken naar God met alles wat ons bezighoudt, 

ons hele hebben en houden. We mogen op Hem terugvallen, ook met wat 

we niét ontvangen. 

PINKSTEREN: De Heilige Geest is gekomen als Gods garantie dat, ook als 

alles lijkt weg te vallen, God Zèlf overblijft.                                                                                                                  

R.L.      
 

Bij de diensten 

Zullen er weer gemeenteleden aan de dienst in de kerk kunnen 

deelnemen, en wanneer dan? Dat is op dit moment van schrijven nog 

steeds onduidelijk. U wordt op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief en 

afkondigingen in de kerk. 
  

Zondag 23 mei - Pinksteren 

We vieren dat God Zijn Geest gaf en wij delen dan ook in de belofte dat 

we die kracht van Boven mogen ontvangen. 

 

Zondag 6 juni - overstapdienst 

Wat op dat moment mogelijk zal zijn is nog onbekend, maar op deze 

zondag wil de kinderdienst afscheid nemen van een aantal kinderen die de 

overstap naar de middelbare school gaan maken. 
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WELKOM IN DE EREDIENST 
 

Zondag      23 mei     Pinksteren 
9.30 uur                      ds. Ron Lafeber 
                                  1e collecte: KerkinActie 
                                  2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

Zondag      30 mei      ds. Ron Lafeber 
9.30 uur                      1e collecte: Artsen zonder Grenzen 
                                  2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

Zondag        6 juni       Overstap/Gezinsdienst 
9.30 uur                       ds. Ron Lafeber 
                                   1e collecte: KerkinActie 
                                   2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

Zondag      13 juni       ds. H. Torenbeek, Emmeloord 
9.30 uur                       1e collecte: Bartiméus Fonds 
                                   2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

19.30 uur                     Oecumenische dienst 
                                      Raad van Kerken 
                                    1e collecte: Bartiméus Fonds 
                                    2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

Zondag     20 juni       ds. Gerard Rinsma 
9.30 uur                       1e collecte: Hart voor Haïti 
                                   2e collecte: Ontmoetingskerk 
 

Zondag     27 juni      da. Els Rooseboom 
9.30 uur                       1e collecte: NBG 
                                   2e collecte: Ontmoetingskerk 
 
Zondag  4 juli       Fryske tsjinst  
9.30 uur                       da. L.P. Cnossen 
                                   1e collecte: Ronald Mc Donaldhoeve, B'zwaag 
                                   2e collecte: Ontmoetingskerk 
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Diaconaal Nieuws 
 
Zondag 30 mei  
1e collecte: Artsen zonder grenzen. 
 

Eenmaal ontsnapt aan oorlog of conflict, is voor vluchtelingen het gevaar 
nog lang niet geweken. Vooral kinderen hebben psychologische hulp 
nodig, ze stoppen soms met spelen en praten! 
Medische zorg, onderdak, voedsel, schoon drinkwater, aan alles is gebrek. 
Onze teams helpen deze mensen, tijdens hun vlucht en op de plaats, waar 
ze aankomen. We bieden medische en psychologische zorg en voorzien 
waar nodig in andere behoeften, zoals bescherming tegen het 
coronavirus, schoon drinkwater, sanitair en noodhulpgoederen.  
In 2021 hebben we elkaar meer dan ooit nodig! 
 
Zondag 6 juni  
1e collecte: KerkinActie 
KerkinActie- Oeganda 
 

Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken! 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar 
armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun 
van KerkinActie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze 
vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. 
Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer 
verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet 
langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk! 
 
Zondag 13 juni   
1e collecte: Bartiméus fonds 
 

Het Bartiméus-fonds is voor alle mensen die slechtziend of blind zijn. 
Het fonds wil méér mensen aan een baan helpen, mensen met een visuele 
beperking die aan de zijlijn staan, terwijl deze mensen genoeg talent in 
huis hebben. Zij hebben recht op gelijke kansen op de arbeidsmarkt! Iets 
waarvoor men zich bij Bartiméus sterk maakt. 
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Zondag 20 juni     
1e collecte: Hart voor Haïti 
 

Haïti is nooit een makkelijk land geweest. Stichting ‘Hart voor Haïti’ geeft 
jongeren hoop en een toekomst. Een toekomst die door het volgen van 
een studie veelbelovender wordt. Een studie is voor veel jongeren op Haïti 
echter nog onbereikbaar. Door het opzetten van een studiefonds voor de 
jongeren van het kinderdorp kunnen we in ieder geval ergens beginnen. 
De Stichting blijft alle jongeren, ook buiten de muren van het project, 
intensief volgen en ondersteunen. Dit tot het moment, dat ze hun 
opleiding hebben afgerond en zich kunnen inzetten als vakman of 
vakvrouw. 
 

Zondag 27 juni  
1e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft de Bijbel door, dichtbij en ver 
weg. Zo helpen we jongeren en jonggelovigen met Bijbellezen met de 
Bijbel in Gewone Taal. Maar we ontwikkelen ook een kinderbijbel voor 
kinderen in India en we vertalen de Bijbel in het Kikongo voor een 
christelijke minderheid in Angola. 
 

Zondag 4 juli  
1e collecte: Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag 
De Hoeve is een prachtig huis in Beetsterzwaag, waar kinderen met een 
beperking - in gezelschap van hun ouders, broertjes of zusjes - even op 
adem/op vakantie kunnen/ komen. 
De Hoeve wordt mede gerund door vele enthousiaste vrijwilligsters. 
 

Uit de kerkenraad 
 
Concept plaatselijke regeling nieuwe gemeente 
 

We hebben, na het beleidsplan, samen met de kerkenraad van 
Lippenhuizen Hemrik ook een nieuwe plaatselijke regeling opgesteld voor 
de nieuw te vormen gemeente. Dit is één van de voorwaarden die de PKN 
stelt bij het samengaan van twee gemeenten. 
De plaatselijke regeling is door de kerkenraden goedgekeurd en ligt nu ter 
inzage voor de beide gemeenten. Omdat dit fysiek lastig is in deze 
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coronatijd kunt u een digitaal of gedrukt exemplaar opvragen bij 
ondergetekende. Ook voor vragen en opmerkingen kunt u bij mij terecht. 
We streven er naar de plaatselijke regeling in de kerkenraadsvergadering 
van 22 juni definitief vast te stellen. Uw opmerkingen dienen dan een 
week daarvoor binnen te zijn. 
 

Voorbereidingen samengaan met Lippenhuizen/Hemrik 
 

Ondertussen werken we aan een gezamenlijke begroting, een financiële 
meerjarenraming en een beschrijving van het werkgebied. Dit zijn 
allemaal stukken die we bij de classis moeten inleveren bij de vraag om 
goedkeuring door de classis. Omdat we nu vanuit beide kerken 
verwachten dat de opbrengsten de komende jaren geen gelijke trend 
houden met de kosten, denken we hard na over mogelijkheden om de 
begrotingen de komende jaren wel sluitend te krijgen. 
Inmiddels wordt er elke maand verschillende keren in verschillende 
samenstellingen overlegd tussen de beide kerkbesturen. 
  
Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Bart van der Steege, scriba 
Hegedyk 40, 0513-466052 e-mail: scriba@ontmoetingskerkgorredijk.nl 
 

Uit het College van Kerkrentmeesters 
 

Solidariteitskas 2021 
Bij deze Lichtbron vindt u de jaarlijkse acceptgiro voor de solidariteitskas. 
Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Kerk wordt gevraagd om  
€ 10,00 bij te dragen aan de solidariteitskas. Een klein bedrag, maar veel 
waard. Want solidariteit, dat telt, ook in de Protestantse Kerk in Nederland. 
 

Gemeenten helpen elkaar! 
Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren zijn niet alleen ideeën en 
mensen nodig, maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij 
sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze kunnen een beroep doen op de 
solidariteitskas van de Protestantse Kerk. We willen omzien naar elkaar en 
elkaar tot steun zijn, handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, 
hoop en liefde. Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet 
‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die 
steun heeft altijd een tijdelijk karakter.  
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Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te 
verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Overal waar 
mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake 
van pastoraat. Hierbij gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen 
een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. In het bovenplaatselijke 
pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenleving 
die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals studenten of varenden, 
die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee 
te leven. 
 

Aan ieder gemeentelid vragen wij een bijdrage van € 10. Daarvan wordt  
€ 5 besteed aan de solidariteitskas en € 5 is bestemd voor onze eigen 
gemeente. Mogen wij op uw bijdrage rekenen? Zo helpt u mee aan de 
opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk 
werk binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Doet u mee? We rekenen 
op uw solidariteit en bijdrage! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 
 

Gift 
In april hebben wij een gift van € 150 ontvangen. Hartelijk dank! 
 

Collectes Jeugdwerk 
De eindejaarscollecte en de paascollecte t.b.v. het jeugdwerk hebben   
€ 507,50 opgebracht. Alle gevers bedankt. 
 

Met een vriendelijke groet uit het College van Kerkrentmeesters. 
 
Orgel in voormalige gereformeerde kerk van Gorredijk 
 

Een tijdje terug kreeg ik via onderstaande mail van de heer Johan 
Sjoukema het volgende verzoek: 
  

Omdat ik bezig ben 'verloren' gegane kerkorgels uit Fryslân te traceren, 
stuitte ik op het onbekende orgel van de voormalige gereformeerde kerk 
in Gorredijk. Over de kerk ben ik het volgende aan de weet gekomen: 
a) gebouwd in 1915 - b) adres: Brouwerswâl 40 
c) in 1927 vergroot - d) kerk in 1970 of 1972 gesloten 
e) de GK van Gorredijk moet een orgel gehad hebben, getuige de 
volgende korte passage op de site 'kerk en orgel' onder Gorredijk GK: 
'pijpwerk naar BIRDAARD huisorgel de Graaf'. Meer is niet te vinden. 
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Nu weet ik om welke De Graaf uit Burdaard het gaat, maar die is 
november 2018 overleden. Zijn zelfgemaakte huisorgel heeft hij kort 
tevoren verkocht. Daar eindigt het spoor. 
 

Mijn vraag aan u is daarom: is er in de Protestantse Gemeente van 
Gorredijk iemand met gereformeerde wortels die meer van het orgel in de 
voormalige gereformeerde kerk weet? Zoals bijvoorbeeld: - wie was de 
bouwer? - wat was het bouwjaar? - kwam het orgel als nieuw of 
tweedehands instrument naar Gorredijk? - wat was de dispositie? - wat 
was de 'aanleg' (mechanisch, pneumatisch etc.)? - zijn er nog foto's van 
het orgel? Kortom, een hele serie vragen waarmee ik u - naar ik hoop - 
niet te zeer overval. 
 

Ik hoop van u in elk geval een reactie te ontvangen. Ik ben heel benieuwd 
naar uw reactie en dank u bij voorbaat voor de medewerking, met 
vriendelijke groet, J. Sjoukema, oud-bestuurslid en adviseur van de Stg 
Organum Frisicum 
 

Ik heb inmiddels zelf al een aantal mensen benaderd maar nog geen 
informatie kunnen vinden, daarom deze algemene oproep.  
Hebt u meer informatie over dit orgel of kent u iemand die informatie zou 
kunnen hebben, laat het mij dan weten dan verzamel ik deze informatie 
en geef het dan door aan de heer Sjoukema.  
Bij voorbaat dank, ook namens de Stichting Organum Frisicum. 
 
Bart van der Steege, 0513-466052, scriba@ontmoetingskerkgorredijk.nl 
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Als de bloemen weer gaan bloeien 
 
    Als de bloemen weer gaan bloeien 

kan ik iedere naam met liefde noemen  
krijgt ons leven weer ‘n warme schijn 

hoe dankbaar moeten wij onze Tuinman zijn? 
  
Als de lavendel liefelijk gaat geuren 

en purperblauw de borders kleuren 
rond "n gazon dat groen en glad geschoren 
zijn zon en zomer in volle glans herboren. 

  
Als de juffertjes in ’t groen staan te blozen 

minzaam kijken in de hartjes van de rozen 
genieten ze samen van het zonnezoenen 
en de vlinders die op hun hartjes stoeien. 

  
Als  alchemilla’s, riddersporen en valeriaan 

heel trots tussen de eenjarige plantjes staan - 
zelfs ’s winters nog ons huis gaan tooien 
door ze in ‘t duister en luchtig te laten drogen. 

 
    Als de toortsen, de dille en de stokrozen 

hun kleurige weelderigheid gaan tonen 

kan de zomer zich met luister kronen 
en met gouden zonnegloed de hemel zomen. 

  
Als de bloemen weer gaan bloeien 
kan ik Uw Naam, de allergrootste Liefde noemen 

heeft iemand ons zoveel schoonheid gegeven 
als de Zomer, hemelse tuin van jubelend leven!  

 

    Greta Casier  
 

 



-10- 

 

‘Je voelt je een crimineel’ 
Een artikel van Inlia 
 

Een overheid die jou wantrouwt, regeltjes rigide toepast en de menselijke 
maat vergeet: asieladvocaten publiceerden er eerder deze maand een 
bundel over, Edona kan ervan meepraten. Ze vroeg hier asiel aan, kwam 
de liefde van haar leven tegen, verloor hem aan kanker en probeert nu al 
11 jaar een verblijfsvergunning te verkrijgen. “Je voelt je een crimineel.” 
 

Haar verhaal zou niet misstaan in de bundel die asieladvocaten eerder 
deze maand aanboden aan de Tweede Kamer en de Raad van State: 
‘Ongehoord: onrecht in het vreemdelingenrecht’. De bundel toont hoe de 
Nederlandse overheid vreemdelingen regelmatig net zo slecht behandelt 
als de slachtoffers in de toeslagenaffaire. Het eerste punt is dat migranten 
bij voorbaat worden weggezet als oplichters. Het tweede punt is dat de 
overheid rigide vasthoudt aan regeltjes. Edona - kortweg Dona - kan van 
beide meespreken.  
 

Ze vraagt in 2010 asiel aan in Nederland. In de oorlog in Kosovo is ze - 
zoals zovele vrouwen - verkracht door Serviërs. Dona is nu een schande 
voor haar familie en zeggen haar broers: “Waarom pleeg je geen 
zelfmoord?” Ze terroriseren haar en slaan haar geregeld in elkaar. Als ze 
op haar werk ook nog bedreigd wordt, breekt er iets. Ze vlucht. 
 

Eenmaal in Nederland vertelt ze haar verhaal. Hoe moeilijk ook, met 
posttraumatisch stresssyndroom. Maar de IND gelooft Dona niet en wijst 
haar aanvraag in 2012 af. “Ze dachten dat ik dit verzon.” Ze huilt. Dat 
doet zoveel pijn. Ik ben een eerlijke vrouw. Ze doen alsof je liegt.  
Je voelt je een crimineel.” 
 

De rechtbank verklaart Dona’s beroep gegrond. Dat gebeurt niet vaak. 
Maar de IND procedeert door en in 2013 beslist de Raad van State in het 
voordeel van de dienst. Dat gebeurt wél heel vaak. Niet voor niets is de 
bundel ‘Ongehoord: onrecht’ ook aangeboden aan de Raad van State. De 
kritiek is dat die te veel meegaat met de IND. 
 

Intussen heeft Dona Ylli ontmoet; Kosovaar en vanaf zijn 16de hier. Hij is 
gescheiden, heeft twee dochters en werkt als lasser. Ze toont foto’s van 
een innig gelukkig koppel. Haar handen om zijn gezicht op de ene foto, 
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zijn armen om haar middel op een andere. Ze verloven zich. Het noodlot 
slaat precies 4 dagen voor de trouwdag in 2015 toe.  
 

Ylli blijkt uitgezaaide kanker te hebben en is niet meer te redden. Ze 
kunnen het amper geloven. In de maanden daarop verzorgt Dona haar 
man. Draagt hem op haar rug naar de douche om hem te wassen. Binnen 
7 maanden is Ylli dood. “Onwerkelijk. Een slechte film.” 
 

Ylli blijkt veel geld te hebben geleend: voor verbouwing, voor de studie en 
vakanties van zijn dochters, enzovoorts. Het huis wordt verkocht om alle 
schulden af te lossen. Dona staat op straat. Zonder inkomsten. En zonder 
verblijfsvergunning. De procedure voor een vergunning voor ‘verblijf bij 
partner’ is eerder gestrand op de regeltjes. Wie bij een partner hier wil 
verblijven, moet nog in het land van herkomst een ‘machtiging voorlopig 
verblijf’ aanvragen. Dat heeft Dona niet gedaan; ze kende Ylli toen nog 
niet.  
 

Zo komt ze bij Op ’t Stee in Emmen terecht, de opvang voor asielzoekers 
in nood die in 2018 overgaat naar INLIA. Met alleen nog de foto’s van 
gelukkige tijden met Ylli in de telefoon. Pas een jaar na zijn overlijden lukt 
het haar om de draad weer op te pakken. Ze dient een aanvraag in om 
hier te mogen blijven op humanitaire gronden. Te laat vindt de IND, en 
wijst de aanvraag in 2017 af.  
 

Het bezwaar, waarin de advocaat ook Dona’s PTSS aanvoert, wordt 
ongegrond verklaard. Voor de IND is PTSS geen ernstige medische 
toestand. De advocaat legt zich er niet bij neer; er loopt een nieuwe 
procedure. Dona zelf durft ondertussen niet te hopen. “Het was beter 
geweest als ik was gestorven aan corona”, zegt ze.  
Ze is moe, op, ziet geen lichtpuntjes meer. Al heeft ze een goede 
advocaat en staat INLIA haar bij. “Goede, serieuze, mensen”, zegt ze.  
 

INLIA geeft de moed niet op! 
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Boekje met Herbergwandelingen:  

‘Bewegen, bewonderen en bezinnen’ 
  

Wandelen is goed voor je. Gasten van de Herberg worden gestimuleerd 

om de prachtige omgeving van de Pietersberg te verkennen. Ze genieten 

van de monumentale bomen, de sprengbeken met watervalletjes en de 

uiterwaarden met schitterende wolkenluchten aan de Neder-Rijn.  

Een wandeling is een goed middel om het hoofd leeg te maken, maar 

kan ook gebruikt worden om eens wat dieper over het (geloofs)leven na 

te denken. Met het oog op dat laatste zijn er  retraitewandelingen 

gemaakt; korte wandelingen met teksten en vragen die tot bezinning 

leiden.   

 

Om die wandelingen voor een groter publiek toegankelijk te maken, 

verschijnt er in mei een boekje met vier wandelingen. Alle wandelingen 

beginnen op het terrein van de Herberg waar vanaf 1 juni van maandag 

tot zaterdag (9.30 - 16.00 uur) koffie-to-go verkrijgbaar is.  

Hebt u belangstelling voor het boekje (in een cadeaudoos met nog wat 

andere presentjes) dan kunt u contact opnemen met de Herberg. Kosten: 

10 euro exclusief porto. Zie ook www.pdcdeherberg.nl.  

Bestellen: info@pdcdeherberg.nl  

 

Vrijwilligerswerk voor jou 

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door 

vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land zorgen 

bijvoorbeeld voor een schoon en opgeruimd huis en smakelijke 

maaltijden of zijn aanspreekpunt voor de gasten.  

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures: 

- Stafvervangers voor de zondagmiddag en -avond – eens per maand 

http://www.pdcdeherberg.nl/
mailto:info@pdcdeherberg.nl
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- Gastvrouw voor de maandag of vrijdag  - eens per 14 dagen 

- Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – twee weken 

- Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) vanaf 1 september – 5 of 10 

maanden 

Samen met anderen zorg je ervoor dat de gasten tot rust kunnen komen 

en nieuwe krachten op kunnen doen. Talenten die je hebt gekregen kun 

je inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet 

voor, het is heel dankbaar werk.  

Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl, bel 026 - 3342225 of mail: 

vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.   
 

De zevenarmige kandelaar 
 
Zeven kaarsen, 
Zeven vlammen; 
Zevenmaal vuur. 
 

De eerste vlam  
is de vlam van de liefde,  
die het eerst en de belangrijkste is, 
want God is Liefde en liefde is God 
 

De tweede vlam 
is de vlam van het leven, 
het leven hier het leven straks,  
leven voor elkaar, het eeuwig Leven 
 
De derde vlam  
is de vlam van het licht  
het Licht der wereld, het ware licht,  
het licht in de nacht, dat allen verlicht. 
 
De vierde vlam  
is de vlam van de hoop,  
de vlam van verwachting,  
de vlam die de wanhoop verdrijft 
 
De vijfde vlam is de vlam van geloof,  

http://www.pdcdeherberg.nl/
mailto:vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl
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die ziet en ziet wat jij niet ziet,  
die verder ziet dan de dood. 
 
De zesde vlam is de vlam van het woord,  
dat samenbrengt en vertroost, 
Dat spreken en luisteren doet. 
 
De zevende vlam  
is de vlam van de geest,  
van liefde en leven, van licht van hoop en geloof,  
die Alles in allen wil zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oecumenisch leesrooster 
 

vrij 28 mei Deut. 6:4-12 Doorgeven 

za 29 mei Deut. 6:13-25 In 't verleden ligt het heden 

zo 30 mei 
    Trinitatis  
Johannes 3:1-13 Leraar of leerling 

ma 31 mei Johannes 3:14-21 Licht en donker 
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di 1 juni Johannes 3:22-30 
Jezus belangrijker dan  
Johannes 

woe 2 juni Johannes 3:31-36 Vader, Zoon en Geest 

do 3 juni Ezechiël 42:1-12 Muren en deuren 

vrij 4 juni Ezechiël 42:13-20 Uitgemeten 

za 5 juni Ezechiël 43:1-12 De Bewoner! 

zo 6 juni Marcus 3:20-35 Familiegeschiedenis 

ma 7 juni Marcus 4:1-12 Zaaien 

di 8 juni Marcus 4:13-20 Uitleg 

woe 9 juni Marcus 4:21-34 Bekendmaking 

do 10 juni Ezechiël 43:13-27 Riten 

vrij 11 juni Ezechiël 44:1-16 Grenzen 

za 12 juni Ezechiël 44:17-31 Heiligheid 

zo 13 juni Johannes 4:1-12 Levend water 

ma 14 juni Johannes 4:13-26 Ontdekking 

di 15 juni Johannes 4:27-42 Onverwacht geloof 

woe 16 juni Johannes 4:43-53 Geneeskrachtig 

do 17 juni Efeziërs 1:1-6  Godlof! 

vrij 18 juni Efeziërs 1:7-14 Stempel 

za 19 juni Efeziërs 1:15-23 Hoofd en lichaam 

zo 20 juni Marcus 4:35-41 Stilte na de storm 

ma 21 juni Marcus 5:1-20 Geestkracht 

di 22 juni Marcus 5:21-43 Aangeraakt 

do 24 juni Efeziërs 2:11-22 Een nieuw paspoort 

vrij 25 juni Efeziërs 3:1-13  Onthullend nieuws 

za 26 juni Efeziërs 3:14-21 Een diepe dimensie 

zo 27 juni Ezechiël 45:1-9 Plaatsbepaling 

ma 28 juni Ezechiël 45:10-25 Geen gesjoemel 

di 29 juni Ezechiël 46:1-18 Sabbatsopening 

woe 30 juni Ezechiël 47:1-12 Diepgang 

do 1 juli Ezechiël 47:13–48:7 Topografie 

vrij 2 juli Ezechiël 48:8-19 Gewijde grond 

za 3 juli Ezechiël 48:20-35 Gelijke delen 

 


