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Van uw kerkenraad

Nu we door de lockdown waarschijnlijk meer dan ooit (alleen?) thuis zitten is een
geliefde bezigheid van veel mensen boeken te lezen. Gelukkig kunnen er bij
bibliotheken boeken worden afgehaald, die vooraf digitaal zijn besteld. Helaas
zijn boekhandels gesloten, maar online bestellen kan daar wel. Het is allemaal
anders dan anders. De computer wordt steeds belangrijker, maar niet iedereen
van onze gemeente is daar zo in thuis. In sommige straten vind je ineens een
minibibliotheekje om zomaar gratis boeken te lenen of te ruilen. Ook een idee is
om van elkaar boeken (of tijdschriften) te lenen. Wie daar behoefte aan heeft
kan dat gerust aangeven bij de kerkenraad (zie mededelingen). Een mooi boek
dat ik net gelezen heb is van onze vroegere predikante Majella Voorhans en haar
man Derk Jansen en gaat over ‘Rode dominees’ en hun vaak heel actieve
vrouwen in Friesland in het begin van de vorige eeuw. Daarover kunt u meer te
weten komen in het reguliere berichtenblad dat volgende week verschijnt.
Hieronder kunt u enkele citaten lezen uit boeken die u van mij zou kunnen lenen.
Misschien vindt ook u door het lezen nieuwe inspiratie om mee verder te gaan.
Wietske

Uit: Marc-Alain Ouaknin, De joodse gids van deze tijd (Christiane Berkvens-Stevelinck)
Over de mythe van vonkjes licht…: “Overal heeft de mens de gelegenheid en zelfs de
plicht om de vonkjes licht aan de oppervlakte te laten komen. Maar deze verantwoordelijkheid wordt al gauw vergeten…. Een wakker geweten kan een vonkje licht in elk
domein van het leven ontdekken. Ingewikkeld is dat niet: kijk altijd met een frisse blik
naar de wereld, zodat je de sporen van licht opmerkt en eropaf kunt gaan.”(p36)

Uit: Verlangen naar een nieuwe christendom (Samuel Lee)
“Het was nooit Jezus’ bedoeling om een nieuwe religie te stichten. In de tijd van Jezus
bestonden er al veel religies, dus meer waren er niet nodig. Maar Jezus kwam wel om
ons kennis te laten maken met een nieuwe manier van leven en om ons het Koninkrijk
van God te openbaren. Als we beseffen dat het wezen van God bestaat uit ‘goedheid’,
‘vriendelijkheid’, ‘absolute liefde’, en ‘vrede, en als wij Jezus zien als de vleesgeworden
God – dan komen goddelijke goedheid en liefde zelf de mensheid verlossing brengen en
worden wij, wanneer we ervoor kiezen Hem te volgen, burgers van het koninkrijk zonder
grenzen.” (p58)
Samuel Lee was in 2019 Theoloog des Vaderlands

Zondag 24 januari 2021
Viering van de Wereldbroederschapzondag
‘Jezus volgen over grenzen / barrières heen’
•

voorganger: Korneel Roosma - de Vries met medewerking van het bestuur van de
FDS
Deze dienst wordt uitgezonden ia youtube vanuit de doopsgezinde kerk in
Leeuwarden

Voor de liederen is gekozen uit:
1. ‘Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk’
2. ‘Songbook Wereldcongres, 2015’
3. ‘Hertslach’ van Eppie Dam en Hindrik van der Meer
•

Zingen: nr. 35 - “Speak O Lord”

•

Welkom
Beste broeders en zusters, goedemorgen.
Graag heet ik u namens de Friese Doopsgezinde Sociëteit van harte welkom in deze
digitale viering van de Wereld Broederschapzondag, de World Fellowshipday.
Deze dienst is opgenomen in de Doopsgezinde kerk in Leeuwarden.
Onze voorganger vanmorgen is ds. Korneel Roosma-de Vries en de organist is Gerben
Bergstra.
De namen van de andere medewerkers worden genoemd op de liturgie.
Ik wens u allen een goede en inspirerende dienst!
Het is morgen geworden, een nieuwe dag, de eerste en allerbeste dag van de week.
Laten we een licht ontsteken voor elkaar en voor onszelf.

•

Paaskaars wordt aangestoken
Dat wij elkaar in dat licht mogen zien en herkennen als mensen die zich toewenden
naar God die wij de Eeuwige noemen. In die Naam worden wij begroet en gezegend
met licht.

•

Zingen: lied 276 vers 1 en 2 – “Zo maar een dak boven wat hoofden”
1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Mensen van huid ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver, vallende sterren
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

•

Bemoediging en inkeer
Wij mensen, wereldwijd overal vandaan, in zoveel gedaantes met kleuren, met zoveel
verschillen, zo anders en toch zo verbonden met elkaar op deze
Wereldbroederschapzondag.
Wij komen samen in de Naam van die ene G’d, die in ons gelooft, die op ons hoopt,
die ons meer dan liefheeft en trouw blijft tot eeuwig.
Daarom zeggen wij:
Vreugde en vrede voor ons allen en allen om ons heen,
vandaag, morgen en alle dagen en nachten
tot aan de voltooiing van zijn schepping.
Vol van genade is Zij en vrede zal met ons zijn. Amen.

•

Zingen: nr. 15 – “Make us one and make us holy”

1 Make us one and make us holy,
Holy God of every blessing.
Through your Spirit you have made us
all one body, many members.
Spirit come; Spirit come,
come with gifts of grace.
Make us one, make us one,
living in your peace.

3 Spirit, teach us tender loving,
love without pretense or privilege,
showing honor and affection,
welcoming each friend and stranger.
Spirit come; Spirit come,
come with gifts of grace.
Make us one, make us one,
living in your peace.

2 Through your grace all gifts are given:
teaching, preaching, guiding, helping,
speaking truth, and showing mercy,
each according to your measure.
Spirit come; Spirit come,
come with gifts of grace.
Make us one, make us one,
living in your peace.
•

Gebed met antifoon: nr. 22 - “Kirisuto no Heiwa”
Trouwe God,
Wij weten ons wereldwijd verbonden met U
En we weten ons wereldwijd verbonden door onze inspirator Menno Simons
Vandaag vieren wij wereldbroeder- en zusterschapsdag.
Vieren wij onze verbondenheid met U en met elkaar.
Dat deze viering ons mag inspireren om te blijven geloven
En te blijven vertrouwen dat U het bent die met ons meegaat
Ook door deze donkere dagen van de pandemie.
Zo bidden wij: “Kirisuto no Heiwa”
Trouwe God,
Het leven is niet altijd gemakkelijk,
Soms is er pijn, verdriet en eenzaamheid,
Ook binnen relaties, vriendschappen, of onze geloofsgemeente.
Hoe graag willen we, alles wat niet volmaakt is, veranderen in volmaaktheid,
Maar dat God, zal ons nooit lukken.
Maar met uw hulp zullen we staande blijven,
Zullen we oplossingen zoeken en
Blijven geloven in heelheid in de gebrokenheid.
Wees ons nabij en blijf ons bemoedigen.
Zo bidden wij: “Make the peace of Christ be with you”

Trouwe God,
U roept ons om uw liefde zichtbaar te maken,
U roept ons om ons in te zetten voor uw vrede,
U roept ons om medemens voor elkaar te zijn.
Dat de woorden die vanmorgen gesproken worden
Ons daartoe aanzetten.
Daarbij vragen wij uw hulp en nabijheid.
Trouwe God, geef ons een gezegende viering.
Zo bidden wij: “Dat de vrede van God jou omringt”
Amen
•

Schriftlezing: Jesaja 2 vers 2 – 5
En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des
Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de
heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen
optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis
van de God Jacobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden
bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En
Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen
zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen
vol zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer
leren. Huis van Jacob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren.

•

Zingen: lied 356 vers 1, 2, 3, 6 en 7 – “O God die uit het water”
1. O God die in het water
2. O God die uit het water
in het begin
de grote vloed,
de aarde hebt geroepen
een ark vol leven hebt gered
de grote toekomst in:
en alles is weer goed:
refrein:
refrein:
Heer, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
en over onze kinderen.
en over onze kinderen.
3. O God die door het water,
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf
uw wolk trok met hen mee:
refrein:
Heer, ontferm U over ons
en over onze kinderen.

•

Schriftlezing: Psalm 27 naar een vertaling van Huub Oosterhuis
'Jij mijn licht en bevrijding'
Jij mijn licht en bevrijding, wat zou ik bang zijn, voor wie?
Jij mijn vaste burcht, wie zou ik duchten?
Mijn bedreigers zijn op weg gegaan om me levend te villen
mijn doodsvijand komt eraan, legerhorden staan om mij heen kom maar op, bestorm me maar, duizend tegen één,
ik sta mijn hart kan het aan, ik sta mijn hart kan het aan.
Dit ene heb ik jou gevraagd: dat ik mag zijn van jou.
Als jij mijn licht bent vrees ik niemand, als jij mijn rots bent sta ik sterk.
Dit ene heb ik jou gevraagd: dat ik mag zijn van jou.
Als jij mijn plaats bent woon ik veilig, bij jou in huis ben ik goed af.
Hoor je mijn stem wel? Ja, Jij, Je hoort me wel.
Ik hoor jou ook, in mijn hart hier, hoor ik jouw antwoord:
zoek mijn aangezicht, zeg je.

Heeft rots aangezicht en lippen, heeft licht ogen en adem?
Verberg je dan nooit meer voor mij.
Wat mijn vader deed: weggaan, wat mijn moeder deed: weggaan van mij,
doe dat nooit iemand aan, Jij.
Als ik toch niet overtuigd was dat ik jouw licht en bevrijding zal zien
in mijn levensdagen, hoe moest ik nog verder gaan?
Ik wacht af – mijn hart kan jou aan, ik wacht af – mijn hart kan jou aan.
•

Schriftlezing: Filippenzen 2 vers 3 en 4
…, maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in
liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in
ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan ichelf; en ieder lette niet
slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen.

•

Zingen: nr. 52 – Be Thou my vision

•

Overdenking
‘Als jij mijn plaats bent Adonai, woon ik veilig’
Zusters en broeders,
Toen de mensen van Geestelijke Zaken en het Seminarium het Jaarthema ‘Thuis op
aarde’ voorbereidden, had niemand van ons kunnen bevroeden hoe lastig we het
zouden krijgen met juist dit thema. We voelen ons al lange tijd niet meer zo goed
thuis vanwege de onzekerheid en angst waarin we verkeren. We ervaren het eerder
als drijfzand. Het vertrouwde thuisgevoel van samen vieren, bidden en zingen,
plannen maken voor later, het kan niet. Nog steeds niet.
Toen ik hier vanmorgen naar toe reed moest ik even denken aan de
Wereldbroederschapzondag van vorig jaar in het MFA in Holwerd. Allemaal blije
mensen die uit heel Friesland bij elkaar kwamen om deze dag te vieren. We zongen
en klapten dat het lieve lust was en de saamhorigheid en het wij/gevoel was groot.
Als iemand ons toen had voorspeld in welke toestand we een maand later zouden
terecht komen, dan hadden we het niet geloofd. De moed zou ons terplekke in de
schoenen zijn gezakt! Maar het tegendeel gebeurde. We werden vindingrijk en
bedachten allerlei manieren om elkaar te ondersteunen en te bemoedigen. We gingen
over de grenzen van ons eigen kunnen heen, niet alleen op papier, maar ook digitaal.
Telefoonbomen werden opgezet, pastorale brieven geschreven en kaarten verstuurd.
Nieuwe liederen geoefend en iedere zondag hebben we een ruime keuze uit diverse
vieringen. De oecumene bloeit als nooit tevoren! Het vergoedt het grote gemis van
het vertrouwde thuisgevoel van onze eigen gemeente. En we houden vol, we hebben
bewezen dat we op andere manieren kunnen vieren. Nooit eerder kwam in de
Kerstnacht het licht ons zo helder tegemoet vanuit het duister en misschien beleefden
we dat licht deze keer nog wel intenser dan andere jaren.
We mogen G’d op onze blote knieën danken voor dit vertrouwde gebeuren dat ons
zoveel ruimte schenkt om te blijven geloven in een wereldwijde geloofsgemeenschap.
Een gemeenschap van mensen uit talloze landen, mensen in zoveel kleuren, met
zoveel talen, met zo veel gewoontes, zo vasthoudend soms en zo liberaal, zo
wereldwijd en zo anders. Zo verschillend en toch zo samen met één doel voor ogen:
De wereld waarin wij leven mooi maken, met vertrouwen en hoop op toekomst!

‘Jezus volgen over grenzen heen’ is het thema van vandaag en ook voor het
Wereldcongres in Indonesië volgend jaar. De eerlijkheid gebiedt mij echter wel te
zeggen, dat we bij de voorbereiding van deze dienst enige aarzelingen hadden bij dit
thema. ‘Is het niet een beetje te hoog gegrepen?’ vroeg de één, ‘Het spreekt me niet
zo aan’ zei de ander. Maar al pratende kwamen we tot de conclusie dat het wel een
uitdaging is om af en toe eens over de grenzen van ons eigen gelijk heen te stappen.
De kracht van onze broederschap zit hem misschien wel het meest in het feit, dat we
de vele verschillen van inzicht en overtuiging naast elkaar laten bestaan, maar wel
met elkaar in gesprek blijven. ‘We zijn één in al die verschillen’ was onze
slotconclusie. Zo gingen we uit elkaar op die mooie donderdagmorgen in november:
’Jezus volgen over grenzen heen’ .
En ik dacht, wat kunnen we beter doen dan teruggaan naar de plek waar Jezus zich
thuis voelde op aarde. Terug naar zijn eigen vertrouwde thuis van Wet en Profeten.
Daarin zou hij geen tittel of jota in veranderen. Hij leefde er uit en gaat ons er in voor
en wel op verassende wijze en met humor. Hij houdt ons voortdurend een spiegel
voor op het leven. Hij leert ons om onze sores af en toe over een andere boeg te
gooien, hij leert ons de macht van onze onhebbelijkheden te doorbreken, door ons te
wijzen op je andere wang. Hij leert ons ook om jezelf niet weg te cijferen, maar juist
de mooie kanten in je zelf te ontdekken. Onze creatieve kanten, onze rechtvaardige
kant, onze menslievende kant,. Hij leert ons ook onze tekortkomingen onder ogen
zien en veegt ze met alle liefde onder het zand.
De Bijbel staat vol met verhalen die ons door zijn geleende bril laten kijken. Wie is hij
voor ons? Deze Jezus van Nazareth, deze zoon van Thora? Is hij de nieuwe Jesaja
die het visioen van de oude profeet werkelijkheid laat worden? ‘Zij zullen hun
zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal
nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog
is. Dit zijn de grenzen die hij overgaat. Deze droom hebben we allemaal nodig om in
deze wereld overeind te blijven.
Niet voor niets staat deze tekst van Jesaja 2 gebeiteld in de grote hal van het gebouw
van de VN. Welke president of welke dictator deze hal binnenkomt dan ook, niemand
kan er niet om heen. Is hij de nieuwe Mozes die de woestijn van het leven
begaanbaar maakt, ook in deze Corona tijd? Als geen ander weet hij te overleven in
een woestenij en wanneer eenzaamheid en pijn hem overvallen, horen we hem
roepen: ‘Mijn G’d, mijn G’d …..‘ Schuilend in de psalmen staat hij naast ons, ook
vandaag. Hij, een mens als wij, één van ons. Vertrouwend op Adonai de vaste rots,
de schuilplaats, een arm die ons bemoedigt, een hart dat ons huisvest.
‘Als jij mijn plaats bent Adonai, woon ik veilig’. Voor wie zouden we bang zijn?
Voor de Herodes-sen in deze wereld die voortdurend angst en wanorde scheppen?
Voor alle Augustus-sen die denken dat hun macht onaantastbaar is. Hou toch op! We
doen er goed aan om het erop te wagen met Jezus. Laten we over onze eigen bange
grenzen heenstappen en met hem geloven in de droom van die oude profeet. In
vertrouwen op G’d. De G’d van Abraham, de G’d van Jacob, de G´d van Mozes en de
Profeten, de G´d van Jezus, dan houden we het uit. Met onszelf, met onze gemeente,
met al onze lieven, met onze wereldwijde broederschap en de wereld met haar
mensen. Amen.

•

Muzikale overdenking: orgel en dwarsfluit

•

Voorbeden – Stil gebed – “God fan fier en hein ús Heit”
Barmhartige,
Dank voor deze mogelijkheid van vieren; in onze provincie en wereldwijd!
We bidden voor Azië, voor dieren in de bergen, voor mensen in de delta; voor vrede
tussen Hindoes en Moslims. We bidden voor de organisatie van het Mennonite
Wereldcongres in Indonesië, volgend jaar; vreugde voor alle deelnemers.
Wees licht en rots voor het werelddeel Azië.
We bidden voor Afrika, voor de dieren op de vlaktes, voor de mensen in dorpen en
steden; dat er ruimte voor allen is. Laat regeringsleiders en ondernemers corruptie
wegdoen; zegen het werk van miljoenen grootmoeders, die hun kleinkinderen
opvoeden. Wees licht en rots voor het werelddeel Afrika.
We bidden voor Zuid-Amerika, voor dieren in het regenwoud, voor mensen langs
rivieren en kusten. Mag de schoonheid van de bergen ’t hart van onderdrukten
versterken. Niet de olie, niet het goud, niet het zilver; laat bomen, vissen en vogels ‘t
hoogste goed zijn. Wees licht en rots voor het werelddeel Zuid-Amerika.
We bidden voor Noord-Amerika, voor dieren in zomer en winter, voor oude en nieuwe
mensen. Laat tegenstellingen niet escaleren; vrede tussen mannen en vrouwen;
vrede tussen gekleurd en blank, tussen arm en rijk.
Wees licht en rots voor het werelddeel Noord-Amerika
We bidden voor Australië en voor de vele eilanden in de oceanen, voor de dieren van
de riffen, voor de veelkleurige mensen. Mag koala en kangoeroe sterker zijn dan
economische belangen. Wees licht en rots voor het werelddeel Australië en Oceanië.
We bidden voor Europa, voor wilde dieren en alle dieren op boerderijen, voor al die
verschillende volkeren. Zegen initiatieven van samen. Vrede voor Rome en
Witmarsum, vrede voor Jeruzalem en Mekka.
Wees licht en rots voor het werelddeel Europa.
In een moment van stilte, noemen we onze eigen gedachten.
God fan fier en hein ús Heit
1. God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.
3. Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.
5. God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid
oant yn alle tiden. Amen.

2. Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme,
byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje feromme.
4. Lit oer ús gjin neare nacht
lied ús net yn blyn begearen,
binne wy yn dúvels macht
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

•

Een korte verwijzing naar het Wereldcongres in 2022
Van 2015, in Harrisburg, USA, naar 2022: Indonesië (5 – 10 juli, in Semarang).
Wegens de pandemie is het congres een jaar uitgesteld.
De wereldconferentie zal begin juli 2022 plaatsvinden in Semarang op Java in het
Holy Stadium”, zegt Liesa Unger (Chief International Events Officer). "Evenzo zal de
Global Youth Summit in Salatiga (ook op Java) plaatsvinden, van 1 tot 4 juli, vooraf
aan de conferentie." (oproep aan jongeren om bij hun eigen gemeente met plannen
voor deelname aan te kloppen! Zodat zij ondersteund kunnen worden). Liesa Unger
voegde eraan toe: "We kijken uit naar een Psalm 133-ervaring van hoe goed en
aangenaam het is voor zusters en broeders om in eenheid bij elkaar te zijn!"

•

Slotlied: 425 – Vervuld van uw zegen
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in de wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

•

Zegen
Bron van genade, ontspring in mij!
Breek mijn dichtgeslagen bodem,
overstroom de verschansing van mijn hart
en maak ons zaairijp voor uw zegen:
Ik zegen je met rood van passie, leef!
Ik zegen je met oranje van de lage zon, troost!
Ik zegen je met geel van narcissen, opstaan!
Ik zegen je met groen van gras, een betrouwbare bodem!
Ik zegen je met blauw van water, om af te spoelen waar je op stukloopt!
Ik zegen je met paars van advent en 40-dagentijd, hoop!
Ik zegen je met goddelijk licht, waarin alle kleuren samensmelten en wij voluit leven
uit de bron van gerechtigheid!
Amen

•

Collecte
Een oproep aan iedereen om een donatie te geven aan Wereldwerk t.b.v. MCC
Bankrekeningnummer: NL 27 TRIO 078 688 0333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk
te Deventer.

Mededelingen
•

Verschillende diensten en bijeenkomsten gaan bij deze lockdown niet door.

•

Doopsgezinde voorgangers van de Noordelijke provincies maken per toerbeurt
huisdiensten die toegezonden worden naar alle secretariaten van gemeenten in
Friesland en Groningen, en daarbuiten. De secretariaten zorgen voor verdere
verspreiding. Zo proberen wij met elkaar voor continuïteit te zorgen.

•

Wij proberen dit extra berichtenblad namens DoRe Dokkum wekelijks bij u thuis te
bezorgen. Wilt u dit niet meer ontvangen of liever per email, laat het dan even weten
aan Thea of Wietske (wietskewiersma@hotmail.com) of 06-22829298.

•

Eind van deze maand verschijnt het februarinummer van het berichtenblad. Anders
dan tijdens de eerste lockdown zal hieraan geen huisdienst worden toegevoegd. Dat
betekent dat u geen liturgie krijgt voor zondag 31 januari.

•

In het voorjaar zal Theunis Elzinga zich terugtrekken uit de kerkenraad. Frederiek van
der Hammen legt de functie van secretaris neer, zij wil nog wel lid van de kerkenraad
blijven. Er zijn dan twee vacatures in te vullen waaronder de secretarisfunctie. Wij
doen een beroep op onze leden en vrienden om zich hiervoor beschikbaar te stellen.
Het gaat om een periode van drie jaar, die nog een keer verlengd kan worden. Voor
vragen, suggestie en aanmelding kunt u contact opnemen met Wietske, als voorzitter
van de kerkenraad (via wietskewiersma@hotmail.com of 06-22829298).

•

Wilt u graag (telefonisch) contact met iemand van de kerk dan kan dat via Akke
Doornbos, die de bezoek(st)ers coördineert. Of rechtstreeks met Janneke Kerkhof –
de Vries (pastoraal werkster/consulente) via 06-13366701 met het inspreken van een
bericht met ook uw eigen telefoonnummer. Janneke belt u dan terug.

•

De collecte is deze week voor Wereldwerk t.b.v. MCC Bankrekeningnummer: NL 27
TRIO 078 688 0333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer.

•

Bericht van Thea Metz: Hebt u nog een agenda of kalender over? Wij geven ze graag
door aan vrouwen van de vrouwenmiddag van Vluchtelingenwerk of aan de leerlingen
van de Nederlandse les.

Tot slot:
Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en
gezondheid voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, voor
werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het kan, je
diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld boodschappen
halen.

