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Crisis en de terugkeer van het heilige 
 
In de vijfdelige serie ‘Verbond en dialoog’ waarin rabbijn Jonathan Sacks de vijf 
boeken van de Tora bespreekt, verscheen onlangs het deel over Leviticus. Een 
boek waaruit maar weinig gelezen wordt in de kerken, maar die door Sacks 
wordt gezien als misschien wel de sleuteltekst van het jodendom. 
Sacks beschrijft in de inleiding van dit deel de ballingschap van Israël. De tijd bij 
uitstek waarin ‘het heilige’ belangrijk wordt. Koningen spelen op dat moment 
geen rol voor Israël, profeten alleen als stem van hoop, maar priesters 
herinneren aan het gebed, de studie van de Tora en de vervulling van de 
geboden. Nu er geen tempel meer is om samen te komen, wordt de ‘avoda’, de 
dienst aan God, vertaald naar het gewone dagelijkse leven van gewone mensen.  
In het gebed werd elke jood een priester. In het berouw werd elke jood een 
hogepriester die verzoening bracht. Elke tafel werd een altaar. Elke daad van 
gastvrijheid werd een offerdaad. De studie van de Tora werd de plicht voor 
iedereen. Het dagelijks gebed thuis en het leven rond de geboden betekenden 
een ‘democratisering’ van het priesterschap. Ieder mens werd a.h.w. priester. 
 
Het lijkt mij, dat wij in onze ‘ballingschap’ die ons weliswaar niet UIT maar juist 
IN onze huizen gekluisterd houdt, hier veel aan kunnen hebben. De fysieke 
kerkgang is onmogelijk, maar alles wat belangrijk is om ons geloof te voeden en 
levend te houden, te doen groeien, is thuis voorhanden. Wij kunnen bidden. 
Inkeren tot onszelf. Ons richten tot God. We kunnen de Bijbel lezen en 
bestuderen. We kunnen daden doen van gastvrijheid en liefdadigheid, door om 
te zien naar onze buren en dorpsgenoten. En dat is volstrekt niet ‘minder’ (wel 
ánders) dan de eredienst in de kerkgebouwen. Natuurlijk missen we daarbij 
vooral elkaars nabijheid. Maar laten we, zolang we die nabijheid moeten missen 
in onze eigen vorm van ballingschap, ons focussen op het heilige, op heilig leven, 
op leven als een gemeenschap met God in haar midden.  
 
Zo mogen wij ook elkaar de priesterlijke zegen toebidden: 
 
‘Moge de Ene u zegenen en u beschermen, 
moge de Ene het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 
moge de Ene u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. ‘ 
(Num. 6:24-26) 

 
Ds. Evelyn Noltus 
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Pastoraat 
 
Na een paar dagen op Vlieland heb ik de taken in de gemeente weer 
opgenomen.  
 
Er is verdriet en narigheid achter de voordeur. Niet iedereen wil hier 
genoemd worden. De eenzaamheid slaat toe, het lukt niet zo goed meer om 
hoopvol te blijven, de zorgen om je werk en onderneming houden je wakker.  
Nu we elkaar niet meer vanzelfsprekend tegenkomen, is het des te 
belangrijker om zelf aan de bel te trekken als er ergens hulp bij nodig is! Er 
zijn mensen genoeg in onze gemeenschap en daarbuiten, die het fijn vinden 
om iets voor een ander te doen – maar je moet het wel weten van elkaar.  
En als het je zelf even niet meer lukt allemaal – weet dat er voor je gebeden 
wordt, er zijn altijd mensen die bidden voor de gemeenschap rond de 
Johanneskerk, voor de wereld. Die gebeden dragen ons door het donker.  
 

 
 
Het bankje bij de kerk, nu in de sneeuw, wacht met verlangen op de terugkeer 
van de kerkgangers! 
 
Ds. Evelyn Noltus 
 

Serie kerkdiensten over bijbelse bomen/struiken 
Samen met de Maartenskerkgemeente Doorn houden we in deze periode 
januari/februari een serie van vier kerkdiensten over Bijbelse bomen, in het 
kader van ons gezamenlijke jaarthema Groene Genade. 
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Vier weken lang staat telkens een andere boom of struik centraal die in de Bijbel 
voor komt. 
 
Op 24-1 is de amandelboom aan de beurt geweest, op 31-1 de ceder en 
afgelopen zondag de vijgenboom. Komende zondag, als ds. Nienke van Andel 
voorgaat,  zal als laatste de mirte aan de beurt komen.  
 
Een mooie serie en fijn dat de gastpredikanten bereid waren om mee te doen! 

 
Bloemen 

 
De bloemen van zondag 7 februari gingen als groet en ter bemoediging naar 
Anita en Werner van Katwijk.  
 
Wil Rijks 
 

 
 
 
Ik was zeer blij verrast om afgelopen zaterdag de bloemen uit de kerk te mogen 
ontvangen. Het deed me heel goed, het medeleven wat op deze fleurige manier 
getoond werd. 
 
Een kleurrijk lichtpuntje! Heel erg bedankt! 
 
Ook namens Werner, 
lieve groet, Anita 
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Diaconie 
 
1. Verantwoording inkomsten januari 
We zijn weer blij met uw bijdragen voor de diverse diaconale projecten over  de 
afgelopen periode van 1 januari tot 31 januari!  
Op de zondagen 3 en 17 januari was de collecte voor de Voedselbank Utrechtse 
Heuvelrug; deze collecten brachten in totaal het mooie bedrag van  € 700,-- op. 
Het nieuwe jaarproject Timon, waar de tweede collecte voor bestemd is, loopt 
goed. Tot 31 januari mochten we  € 735,35 ontvangen.  
 
Kerkbalans 
Ook voor de toezeggingen voor de diaconie middels de actie Kerkbalans voor 
2021 zijn we erg dankbaar. De toegezegde bedragen zijn bijna gelijk aan de 
ontvangen bedragen over 2020. 
 
     Toezegging  Begroot Ontvangen 
         2021   2021           2020 
 
Binnenlands diaconaat      5806,--     6100,--     6113,-- 
Wereld diaconaat      7191,--    7400,--     7127,-- 
Zending       4475,--    4200,--     3945,--  
 
Alle gevers hartelijk dank!!  
Nico de Jong  
 
2. Collectes zondag 14 februari.  
1e collecte:  Johanneskerk 
We hebben het al eerder gemeld: ook de Johanneskerk komt (financieel) niet 
ongeschonden uit de coronatijd, o.a. door het missen van huurinkomsten. Ook 
hadden we in 2020 hoge kosten voor onderhoud. Alle reden om weer uw 
bijdrage te vragen voor onze kerk.  
 

 
Het banknummer van de Johanneskerk: 

 NL82 RABO 03 73 74 08 40. 
 

Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 
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2e collecte: Stichting Timon 
Wij hebben gekozen om voor de 1e helft van dit jaar de opbrengst van de 2e 
collecte voor Stichting Timon te bestemmen. Voorheen was de 2e collecte voor 
Timon in de diensten waar we avondmaal vierden, maar dat is in de coronatijd 
allemaal anders geworden. Regelmatig kunt u het magazine van Timon mee-
nemen naar huis zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen van deze 
stichting.  
Bezoek ook eens hun website : https://www.timon.nl    
Graag uw gift overmaken naar het bovenstaande banknummer. 
 

Kindernevendienst 
 
Juist nu de mogelijkheden er niet zijn om in de de kerk samen te komen, is het 
mooi om thuis aandacht te besteden aan de 40-dagentijd met de kinderen. Ieder 
gezin ontvangt een gezinsboekje, zodat we samen op weg kunnen naar Pasen! 
In dit boekje staan voorleesverhalen, spelvormen, activiteiten en nog veel meer: 
voor elke dag iets nieuws!  
 

 
 
Tijdens de 40-dagentijd zult u de kinderen in de diensten zien, maar op welke 
manier daar verassen we u mee!  
 
Hartelijke groet,  
 
Esmeralda Dijkhorst, Marleen Overweel, Sylvia Kluvers & Dorenda Steenwijk 

 
 

https://www.timon.nl/
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Zingend volhouden! 
Muzikale voorbereiding van de viering op 7 maart. 

 
Zingen is goed voor een mens. Van zingen krijg je energie. Maar, al bijna een jaar 
lang kunnen we niet zingen met elkaar in de kerkdiensten. Dat doet pijn. We 
weten dat het een noodzakelijke maatregel is in de strijd tegen Covid-19. Maar 
er wordt wel iets heel belangrijks weggehaald uit het vieren. Maar we zijn niet 
voor één gat te vangen. Daarover in dit stukje meer. 
 
Ook de cantorij ligt stil. In het najaar konden we met een kleine groep 
doorzingen. Een enkele keer hebben we met deze groep uit de cantorij een 
dienst mogen ondersteunen (o.a. met gedachteniszondag en de kerstnacht).  
Maar de geplande liedmiddag op 13 februari kon natuurlijk niet doorgaan. 
Daarvoor in de plaats hebben we iets bedacht. 
 
Op 7 maart is het weer de bedoeling dat we met een kleine groep onze 
medewerking aan de viering geven.  En we willen zoveel mogelijk mensen de 
gelegenheid geven aan de voorbereidingen daarvan mee te doen. En dat kan 
online.  
 
Op zaterdag 20 en zaterdag 27 februari repeteren we van 14.00 tot 15.00 uur 
met het kwartet dat op 7 maart zal zingen in de kerk. En we zenden via 
kerkdienstgemist.nl die repetitie uit (net als een kerkdienst). Dus ieder die wil 
kan meedoen. We zullen er voor zorgen dat alle muziek van de dienst van 7 
maart op de website van de Johanneskerk te vinden is zowel in PDF (bladmuziek) 
als in MP3 (om te luisteren). Dan kan wie dat wil zich vast voorbereiden. 20 en/of 
27 februari zingt u dan thuis gewoon lekker met ons mee. En dat kunt u dan op 
7 maart nog eens dunnetjes overdoen. “Zingend volhouden!” noemen we dat. 
 
Kijkt u vanaf dinsdag 16 februari op de website. Daar treft u de link aan naar de 
muziek en naar de repetities op 20 en 27 februari. 
 
Ik hoop u online dan te ontmoeten! 
 
Uw cantor, 
 
Jandirk Pronk 
 

http://kerkdienstgemist.nl/
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Activiteiten Groene Genade 
 
Maandag 15 februari  Christelijke politiek, bestaat die nog? 
Op de laatste avond van de serie ‘Onder de boom van goed en kwaad’ (maandag 
15 februari a.s. 19.30 - 21.00 uur) ontvangen we via ‘Zoom’ minister Carola 
Schouten als gast. Op deze avond wordt zij echter niet als minister maar als lid 
van de Christen Unie bevraagd op de ruimte en beperkingen van wat ‘christelijke 
politiek’ betekent en kan betekenen. Ze geeft haar persoonlijke kijk hierop met 
gelegenheid tot vragen stellen door de deelnemers. Aansluitend komen thema’s 
als ‘politicus in polariserende tijden’ en haar portefeuille-items rond ‘schepping 
en milieu’ aan de orde, met steeds gelegenheid tot reageren. De avond is 
voorbereid door Teun Kruijswijk Jansen en Teun Monster, in samenwerking met 
Herman Snijders. 
 
Uit veiligheidsoverwegingen verloopt de toegang tot de Zoom-sessie op 15 feb. 
19:30 uur a.s. anders dan gebruikelijk. U krijgt alleen toegang als er vooraf is 
ingeschreven via de link https://bit.ly/3q9A3ii . De inschrijving sluit op 15 
februari om 15:00 uur. U ontvangt na inschrijving een handleiding hoe het 
contact leggen moet verlopen en uiterlijk 1 uur voor de sessie ontvangt u per e-
mail een uniek gecodeerde deelnemersnaam. Vragen kunnen gesteld worden 
aan zoom@pgdoorn.nl of telefonisch 06 29120135. Vanaf 19.15 uur is het 
mogelijk om in te loggen. 
 
Namens Ontmoeten&Verdiepen, 
 
Hilje Logtenberg van der Grient 
 

 
Voorgangers de komende weken 
 
21 februari:  ds. Evelyn Noltus 
28 februari:  ds. Geertien Morsink, Odijk 
      7 maart:  ds. Evelyn Noltus 
    14 maart:  ds. Hans Breunese 
    21 maart:  ds. Arend Altena 
    28 maart:  ds. Evelyn Noltus 

 

 

https://bit.ly/3q9A3ii
mailto:zoom@pgdoorn.nl
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Nieuwe Ledenlijst (herinnering) 

 
De laatste ledenlijst, daterend uit begin 2017, is inmiddels verouderd: allerlei 
mutaties in het ledenbestand, gewijzigde telefoonnummers en e-mailadressen 
eisen hun ‘tol’. We gaan dus een nieuwe lijst maken en hebben daar - indien van 
toepassing - input van u voor nodig. Graag aandacht voor de volgende punten: 
 

1. Zorg s.v.p voor zo correct mogelijke gegevens over uw e-mailadres en 
telefoonnummer. Zo nodig veranderingen doorgeven aan Corrie Neecke. 

2. De privacywet vereist, dat we u tevoren vragen of u er bezwaar tegen hebt 
als uw gegevens in de ledenlijst worden opgenomen. Bij bezwaar ook 
graag doorgeven aan Corrie (e-mail: corrie@neecke.eu).    

3. Ook hier wijzen we u vanuit diezelfde privacywet erop, dat de ledenlijst 
strikt vertrouwelijk is en alleen bedoeld is voor uw persoonlijk gebruik. 
Deze lijst mag nooit voor andere doeleinden worden gebruikt. 

 
Graag uw reactie vóór 25 februari inleveren! 
In maart hopen we dan tot de verspreiding van de nieuwe lijst over te gaan. 
 
Teus Stahlie, scriba 

 
Kascontrole Jaarrekeningen Kerk en Diaconie 

 
De jaarrekeningen zijn weer klaar (hulde aan Derk Bretveld en Nico de Jong) en 
zullen de komende weken gecontroleerd worden door Ton Blom en Sander van 
Engelen. Hun bevindingen zullen teruggekoppeld worden aan de opstellers en 
vervolgens worden gerapporteerd aan de kerkenraad.  
 
In maart/april zullen we weer tijdens een Gemeentberaad-in-een-of-andere- 
vorm de gemeente verder inlichten.  
 
Teus Stahlie 
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Liturgie viering 14 februari  
 

Deze viering is de laatste in een serie van vier over Bijbelse bomen/struiken, 
in het kader van het jaarthema Ontmoeten & Verdiepen: Groene Genade. 

 
DE MIRTE 

 

 
 

 
Voorganger: ds. Nienke van Andel, Zeist 

Organist: Jan Spoel 
Zanggroep: Dick Schaap, Joke Stahlie en Epko Smit 
Ambtsdragers: Henry Doornenbal; Tom van Kooten 

Welkom en lector: Ellen van Dijk 
Beeld: Robbert van Dijk 

 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Orgelspel: ‘Nun lasst uns Gott dem Herren‘, Johann Pachelbel 
  ‘Nun lasst uns Gott dem Herren‘, Johann Christoph Bach 
 
Welkom en afkondigingen 
stilte  
 
Drempelgebed bij de Paaskaars 
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Begroeting: 
vg.: De Heer zij met u! 
 a. : Zijn Geest in ons midden! 
vg.: Onze hulp is in de naam van God 
 a. : die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 a. : en nooit loslaat wat Zijn hand begon. 
 
Zingen: Psalm 139: 1,2,3 
 
Gebed 
 
Loflied: Lied 305 
 
Moment voor de kinderen 
 
Lezing: Ester 2: 5-11 en 9: 20-26a 
 
Zingen: Psalm 126: 1,2 
 
Lezing: Marcus 1: 40-45 
 
Zingen: acclamatie Lied 339f 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 789 
 
Dankgebed en voorbeden, met gezongen acclamatie:  Lied 367j 
Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecten 
 
Slotlied: Lied 863 geheel (vers 3 als orgelvers) 
 
Zending en zegen, beantwoord met gezongen amen 
 
Orgelspel: ‘Tocca secunda’, Johann Ernst Eberlin 


