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Bij de dienst 

In aanvulling op wat er gisteren in de gewone Nieuwsbrief al gezegd is 
over de dienst van morgen, is het misschien goed om de 
medewerkenden nog even te noemen: Antoinette van der Veken is de 
ouderling van dienst, Marloes de Koeijer leest het Bijbelgedeelte 

(Johannes 17: 1 – 13), en de zanggroep bestaat uit Marieke van Huizen, Henk Oosthoek, 
Jeannette Mastenbroek en Ronald Vader. De beide laatsten zingen uit Opwekking Lied 643: 
‘Laat het huis gevuld zijn’. 
 
 
Kindermoment (gewoon even aan je kinderen voorlezen) 
Kijk, daar had je misschien nog niet zo over nagedacht: God vindt dat zijn mensen tenminste 
drie grote feesten per jaar moeten houden. Drie! 
Het eerste feest is het Paasfeest. Dan vieren Gods mensen dat ze bevrijd zijn uit de leven vol 
onderdrukking, slavernij en uitbuiting. 

Dan volgt het Pinksterfeest, dat is eigenlijk een ‘gewoon’ oogstfeest. De 
vroege gewassen zijn dan al van het land, en die kunnen gebruikt 
worden voor een heerlijke maaltijd, én als dankbetuiging aan God die 
het leven geeft. En als alle oogst van het land is, volgt het 
Loofhuttenfeest. 

Zo is er dus heel veel te vieren. En ja, wie een feestje geeft, krijgt cadeautjes. Knip de cadeau-
doos op het verwerkingsvel uit, maak er iets moois van, en doe er grote of kleine cadeautjes 
in waar je blij of dankbaar voor bent. Die zet je op je kamer, zodat je er altijd naar kunt 
kijken, en even na kunt denken over de dingen waar je vrolijk van wordt. Soms is dat wel 
handig! Succes! 
 
 
Van mens tot mens 

Een korte editie in de serie ‘Van mens tot mens’. Ik ga kort in op 
de versoepeling van de maatregelen, en ik eindig met een 
gedicht/gebed van Augustinus. Veel kijk- en luisterplezier, en 
vooral: veel inspiratie toegewenst. Hier is de link. 
 
 

 
Bezoekwerk 

Nu de regels rondom het bezoek in verpleeg- en verzorgingstehuizen 
een beetje zijn versoepeld, ben ik voornemens om het klassieke 
bezoekwerk weer voorzichtig op te pakken. Met de nadruk op 
voorzichtig! Ergens zomaar binnenwaaien zit er voorlopig niet in. Ik ga 
bellen met de vraag of iemand bezoek wil ontvangen. Zo niet, even 

goede vrienden, dan praten we door de telefoon elkaar wel bij. 
Als iemand aangeeft het op prijs te stellen als ik een keer langskom, dan maken we 
(uiteraard) een afspraak. Daarbij zal ik nadrukkelijk de vraag stellen, of die persoon klachten 

https://youtu.be/zqjS3MCnw0M


heeft die in de richting van een besmetting met het virus te maken hebben: koorts, hoesten, 
niezen, verkoudheid. Als één van die klachten aanwezig is, maken we geen afspraak. Ik zal 
diezelfde vraag stellen als ik op de afspraak binnen kom, want er kan tussen het moment 
waarop de afspraak gemaakt wordt en het bezoek zelf van alles veranderd zijn. 
Ik zie er wel weer naar uit, om mensen gewoon weer van aangezicht tot aangezicht te 
kunnen ontmoeten. In de kerk gaat dat nog niet helemaal zoals vroeger, maar met het 
huisbezoek zetten we voorzichtig stapjes op weg naar normalisatie. 
 
 
Pinksteren 

Volgende week zondag is het Pinksteren. Dan vieren we met het 
oude Israël heeft oogsfeest, ook wel het feest van de eerstelingen 
genoemd. En met de kerk van alle eeuwen lezen we het verhaal uit 
Handelingen 2 over de uitstorting van de Heilige Geest. Iets om naar 
uit te kijken! 

Niet alleen is het een kerkelijk feest, het is ook de laatste dag van de meeste anti-corona-
maatregelen. De volgende dag, 1 juni, begint er gewoon een andere regime in onze 
samenleving – ook in de kerk. We kijken nu al uit naar een dienst, waarin 30 mensen 
aanwezig mogen zijn – dan preek en zing je niet voor een lege kerk, en dat is al heel wat 
anders dan totnutoe. 
 
De drie grote godsdiensten in één week 
In de komende week wordt het Suikerfeest gevierd; dat is de afsluiting van de Ramadan, de 

vastenperiode van de moslims. 
Ook wordt, meer aan het eind van deze week, het 
Wekenfeest, de Sjavoeot, binnen het jodendom gevierd. 
Hierboven schreef ik al, dat dat eigenlijk een oogstfeest 
was. 
En binnen het christendom leven we deze week 
natuurlijk toe naar Pinksteren. 

Bijzonder is, dat er voor alle drie de grote religies in deze ene week een bijzonder feest te 
vieren valt. 
 
Vriendelijke groet voor iedereen, 
goede zondag, 
en tot de volgende keer! 
 
Ds. Jan de Visser 
 
  



 
 


