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Pinksteren 
E. IJskes-Kooger 

 
Zij hebben op de Geest gewacht  

zoals zij Hem verwachten kὸnden: 
eendrachtig, en in God verbonden. 
Zij hebben op de Geest gewacht. 

 
Zij hebben op de Geest gewacht  
en zijn, ondanks hun vurig hopen  

niet op Gods zaak vooruit gelopen,  
zij hebben rustig Hem verwacht. 

 
Zij hebben op de Geest gewacht  

en zo is Hij tot hen gekomen:  
Hij overdekte hen met stromen  
van zegeningen en van kracht. 

 
Zij hebben op de Geest gewacht  

en hebben, door die Geest gedreven,  
getuigd, met inzet van hun leven,  
en duizenden tot God gebracht. 

 

 

Uitgave Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1972  

Uit: Een fluit van riet van E. IJskes-Kooger 
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Hij liet ons niet alleen 
Toen Jezus van de aarde wegging veertig dagen na zijn opstanding, liet hij zijn 
volgelingen niet alleen. Ze moesten wachten en bidden. Toen ontvingen ze zijn 
Geest, zijn kracht, zijn eeuwige tegenwoordigheid. 
Duizende jaren later weten wij ook: hij liet ons niet alleen. Elke dag vertoeft zijn 
Geest in ons, leven wij uit deze kracht, blijven we in zijn tegenwoordigheid. 
Maar merken we dat? Voelen we ons door Gods Geest getroost wanneer het 
leven moeilijk wordt? Kunnen we rusten in de Geest – altijd? 
Het is mogelijk om de woonplaats van Gods Geest in de mens onleefbaar te 
maken:  

 Wanneer zorgen het menselijke hart vullen is er geen plaats meer voor de 
kracht van God.  

 Wanneer menselijke ervaringen in de wereld hun ervaring domineren, 
beleven ze Gods zachte nabijheid niet.  

 Wanneer mensen voor zichzelf leven, putten ze hun eigen hulpbronnen 
uit, worden steeds armer en dragen geen vruchten.  

 Wanneer vrees de toon aangeeft, wijkt de vreugde.  
Dit is een leven in het vlees, zoals Paulus het noemt. 
Volgens Paulus is de andere mogelijkheid een leven in de Geest: 

 Dit is leven uit de kracht van God.  
 Dit is de volheid van God ervaren.  
 Dit is het aanvoelen van Gods nabijheid en het bewust worden van Gods 

doel met je leven. 
In de komende Pinkstertijd is de focus op het herkennen van de Geest in ons en 
onze reactie op de Geest. Herkennen we de Heilige Geest als trooster, voelen 
we ons getroost in Gods nabijheid. Jezus liet ons niet alleen. Herkennen we iets 
nieuws dat tot ons gekomen is, kunnen we een nieuw leven leiden – niet uit 
eigen kracht, maar uit de kracht van Gods Geest die in ons leeft en onze geest 
versterkt en richt op de goede weg. Op deze weg liet Jezus ons niet alleen.  
De Geest maakt Jezus en zijn werk een realiteit voor ons leven te midde van 
aardse realiteiten. Wij mogen als burgers van Gods koninkrijk in dit land leven 
want we hebben dubbele burgerschap. De waarden van Gods koninkrijk 
kunnen positief bijdragen tot het heil van deze wereld. Hierin liet Jezus ons niet 
alleen. Van zijn Geest ontvangen we de kracht om vruchtbaar te zijn. 
Openen wij ons hart voor de Geest van God om binnen te komen, schoon en 
nieuw te maken, worden wij bevrijd van onze destructieve menselijke 
neigingen en optreden. Soms schaden ze daardoor anderen, soms onszelf.  
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Openen we onszelf voor Gods Geest kunnen we een opbouwend leven leiden. 
We dragen de vrucht van de Geest.  
Openen we ons hart voor de Geest van God, kunnen we een constante vreugde 
en vrede kunnen ervaren die niet afhankelijk zijn van onze omstandigheden of 
emoties. In Gods nabijheid is het goed. In Gods nabijheid komt het goed. Wij 
zijn niet alleen. God heeft ons de Geest geschonken. Meer hebben we niet 
nodig. Dat is alles.  
Yolanda Dreyer 
 
 

Herinnering aan Holland – Hendrik Marsman 
Op maandag 27 april was het Koningsdag en hoorde ik op BVN een verwijzing 
naar een van de beroemdste gedichten over Nederland, geschreven in 1936 
door Hendrik Marsman – voor mij onbekend, dus deel ik dit graag met 
iedereen: 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Denkend aan Holland 
zie ik breede rivieren 
traag door oneindig 

laagland gaan, 
 

rijen ondenkbaar 
ijle populieren 

als hooge pluimen 
aan den einder staan; 

 
en in de geweldige 
ruimte verzonken 

de boerderijen 
verspreid door het land, 
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boomgroepen, dorpen, 
geknotte torens, 
kerken en olmen 

in een grootsch verband. 
 

de lucht hangt er laag 
en de zon wordt er langzaam 

in grijze veelkleurige 
dampen gesmoord, 

 
en in alle gewesten 

wordt de stem van het water 
met zijn eeuwige rampen 

gevreesd en gehoord. 
 

http://4umi.com/marsman/herinnering.htm 

 

Gemeentenieuws 
Op 21 februarie 2015 hielden wij onze jaarlijkse beplanning/kerkenraad 
vergadering. Een van de discussie onderwerpen was de toekomst van de 
gemeente, en ik geef u een korte uittreksel van de notulen: 
De vergadering verdeelde in 4 kleinere groepjes om kortelijk te bespreken hoe 
wij de toekomst van de gemeente zien en wat voor ideeën er zijn om de 
financiële tekort aan te vullen: 

 Groep 1: wij gaan gewoon voort zoals nu, wij gaan niet minderen qua 
erediensten, wij blijven goede erediensten en liturgie leveren. Wij gaan zo 
lang door als het kan, met geen veranderingen, en de mensen weten waar 
ons te vinden. 

 Groep 2: komt tot hetzelfde conclusie, gewoon doorgaan zonder 
verandering. 

 Groep 3: komt tot hetzelfde conclusie, herinnering aan de mensen: wij zijn 
er nog. Er is een voorstel dat wij meer sociale gelegenheden daar stellen. 
Joke noemt dat wij heel veel doen: koffiebistro, Dutch Winter Faire, 
Kroning Koning Willem, Paasontbyt, Pakjes opmaken Parksorg, Gemeente 
lunch, Party - St Mary’s, Party – Epson’s Village, Bybelverspreiding – 
Randburg, meedoen met Randburg bazaar, Tennebrae dienst. 

 Groep 4: wij hebben een kern en wij hebben satellieten die roteren rond 
de kern. Als kern gaan wij door om die dienst te leveren, zij weten ons te 
vinden.  

http://4umi.com/marsman/herinnering.htm
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Op de gemeentevergadering die plaatsvond op 29 maart na afloop van de 
eredienst, werd de financiӫle verslag van 2014/2015 en de budget plan van 
2015/2015 voorgelegd aan de gemeente en goedgekeurd. De volgende tabel 
was deel van de presentatie, om aan de gemeente een aanduiding te geven 
hoeveel wij per maand verplicht over dragen aan de NHK. Gemeenteleden 
kunnen dit gebruiken om de vrijwillige bijdragen per maand te plannen: 
 

119 leden 
Verplichte bijdragen aan NHK Per Jaar Per Maand 
Heffing R 300.00 R 25.00 
Hervormer R   20.17 R   1.68 
Pensioen R 171.20 R  14.27 
Bybelgenootschap R   42.00 R    3.50 
Emiriti Heffing R   17.60 R    1.48 
Diakonale Heffing R   48.00 R    4.00 
Ringskosten R   11.00  R    0.92 
Totaal R 609.97 R  50.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij blijven meeleven en bidden voor de ouderen, niet-mobielen en zieken 
mensen in onze geloofsgemeenschap en ook aan de trouwe mantelzorgers die 
helpen met het opvangen en verzorging : 

 Jenny le Roux krijgt chemokuren die niet makkelijk zijn, en krijgt veel 
ondersteuning van haar moeder Catrien de Wee (“ik vindt je helemaal 
niet zo lastig!”) en dochter en schoonzoon Theresa en Paul. 

 Aad van der Kuil kan niet meer zijn eigen boodschappen doen, zoals 
bankzaken en medicijnen halen en krijgt veel hulp en bezoekjes van Ferry 
en Martin en Ada. Petro belt geregeld om een praatje te maken. 

 Nellie Gentenaar is beperkt tot haar huisje en heeft genoeg heldere 
momenten, en krijgt hulp en bezoek van haar dochters. 
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 Cor Joustra mag niet meer rijden, maar als Cor naar de kerk wil kan hij 
Marco of Yolanda bellen, en er staat altijd iemand klaar om hem ook 
weer naar huis te brengen. 

 Julia Smit - “Ik voel me verder nog goed en niet ziek! Leuk dat ik op jullie 
lijst staat, al ben ik zo lang niet meer lid van de gemeente” – u bent nog 
lid van onze geloofsgemeenschap tante Julia! 

 Dick van den Eijkel – Jannie en Paul en Charlotte helpen met verzorging 
en ondersteuning. 

 Rina Knoester is in de ziekenhuis – Rina en Mike krijgen ondersteuning 
van alle kinderen en kleinkinderen. 

 Hilde Hoorweg kan niet zelf rijden en Jan-Willem brengt haar trouw naar 
de kerk – “Bedankt iedereen voor het HEERLIJKE  PAASONTBIJT !!! Ik 
vergeet het de hele tijd te schrijven, maar Jan Willem en ik hebben het 
genoten !!!” 

 Diets Hiddema kan niet zelf rijden en Vic Vernede neemt haar trouw mee 
naar de kerk. Als Vic een keer niet kan en Diets wil graag komen, regelt zij 
een taxi en komt ze toch naar de kerk. 

 

Wat is de betekenis van Pinksteren? 
Pinksteren is het laatste feest in de serie die herinnert aan het aardse leven van 
Jezus Christus. Met Kerst wordt Zijn geboorte herdacht en gevierd, al is het 
eigenlijk ook al een vooruitzien naar Zijn wederkomst. Palmpasen herinnert aan 
de intocht in Jeruzalem, kort voor Jezus’ dood, waarbij hij werd ingehaald als 
een vorst. Goede Vrijdag is de dag dat hij de dood vond aan het kruis, op de 
‘schedelplaats’, de executieplaats Golgotha bij Jeruzalem. Met Zijn dood 
maakte hij de weg vrij tot God, voor alle mensen die Hem als hun Verlosser, 
Messias, willen aanvaarden. Met Pasen vonden zijn volgelingen het graf leeg, 
en werd door engelen verkondigt dat Hij was opgestaan. De eerste ontmoeting 
met de opgestane Christus vond plaats. Er zouden er nog meer volgen. 
Uiteindelijk zou Hij van zijn volgelingen vertrekken op wat we nu 
Hemelvaartsdag noemen. Maar niet zonder een geestelijke terugkeer te 
beloven. En dat gebeurde daarna, op het eerste Pinksterfeest, in de vorm van 
de Heilige Geest. 
In het Christendom wordt slechts één God erkend, maar wel een God die we op 
drie manieren leren kennen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus noemt hem in 
het gebed dat hij zijn discipelen leerde ‘Onze Vader’, en in navolging van Jezus 
is Hij ook de Vader geworden voor Zijn volgelingen. We hebben de Vader leren 
kennen in de Zoon, Jezus Christus, omdat Jezus ons leerde over de Vader en 
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hem zodanig voorleefde, dat Hij de Vader onder ons bracht. Maar Vader en 
Zoon lijken soms zo ver weg te zijn, als we het even niet meer zien zitten. 
Gelukkig zijn de woorden van Jezus altijd dicht bij de hand, in de weerslag 
daarvan die we ervan kennen via de evangeliën. Maar mensen hebben meer 
nodig dan een papieren verslag, om aan het werk te kunnen gaan ……… 
Wat er met Pinksteren gebeurde, is dat er een Grote Kracht, uitgaande van 
God, over de mensen kwam. Die kracht, de Heilige Geest, geeft de mensen het 
vermogen om over de eigen grenzen te gaan. Ze leren talenten, gaven, 
mogelijkheden en doorzettingsvermogen in zichzelf ontdekken, waar ze 
eigenlijk niet op gerekend hadden. Gods kracht komt in mensen en geeft hen 
het vermogen om hier, in de aardse werkelijkheid, iets te laten zien van het 
Koninkrijk van God. We kunnen dat vergelijken met een lege batterij, die gevuld 
wordt. Stop maar eens een lege batterij in een lamp, en je ziet misschien nog 
even een opflikkering, maar binnen de korste keren is het licht zo dof, dat je 
met je hoofd tegen de muur loopt. Als de batterij met Grote Kracht gevuld 
wordt, komt er een zee van licht uit, kun je de batterij overal in gebruiken en -
 wanneer de kracht doorlopend aangevuld wordt - heb je een eeuwig 
werkzame bron van Licht en Kracht. 
De mens is de batterij. Met Pinksteren kwamen via de Heilige Geest de Vader 
en de Zoon in de mensen werken. Ze waren direct al in staat tot dingen die ze 
van zichzelf nooit verwacht hadden. Ze bleven niet meer bij de pakken 
neerzitten, maar ze trokken de wereld in. Ze verkondigden het evangelie aan 
alle volken, zoals Jezus van hen gevraagd had. Pinksteren is dan ook het 
geboortefeest van de kerk. Maar Pinksteren is meer. Pinksteren is ook het feest 
van de motor van de kerk. Want waar halen al die miljoenen mensen in al die 
miljoenen Christelijke gemeenten en gemeenschappen altijd weer de kracht 
vandaan om zich in te blijven zetten voor het Koninkrijk van God? Precies. De 
Heilige Geest is nog steeds werkzaam, en de kracht van de Geest wordt keer op 
keer in mensen vernieuwd, als ze daar in gebed om vragen. Daarom wordt 
ieder jaar stilgestaan bij Pinksteren. Daarom kan er gefeest worden. Want 
Kracht daarvoor is volop aanwezig! 
 

http://www.pinksterfeestdrenthe.nl/?p=88 
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Dienstrooster mei 2015 
 

 3 mei 10 mei 
Koffie 

17 mei 24 mei 31 mei 

1 HR Kettner F vd Kuil E de Jong C Reinten E Reinten 

2 E de Jong T van Wyk E vd Kuil F vd Kuil T van Wyk 

3 R Boer A Knoester J de Jong R Boer W Strydom 

4 M Letterie N Knoester D Kruger S Steen D Kruger 

5 A Basson C Strydom J le Roux A Knoester W Kruger 

      

Begroeting J le Roux M Letterie HR Kettner P Reinten V Vernede 

Bloemen W Rall J vd Eijkel A Andeweg C Reinten D Kruger 

Koffie  E de Jong 

P le Roux  
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Agenda mei 2015 
 

Vrijdag 1 mei 08h00-14h00 ORANJEHOF MARKT 

Zondag 3 mei 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Maandag 4 mei 10h00 Bijbelstudie - Ouderen in Noorde 

Informeren bij Vic 073 700 9610 

Dinsdag 5 mei 

Bevrijdingsdag 

9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 10 mei 

Moedersdag 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds. C van der Merwe 

Koffiedrinken 

Dinsdag 12 mei 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 14 mei 

Hemelvaartsdag 

10h00 

17h30 

KOFFIECLUB 

FINCOM 

Zondag 17 mei 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 19 mei 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 21 mei 19h00 Bijbelstudie Noord Rieneke 

0117043602 

Zondag 24 mei 

Pinksteren 

10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 26 mei 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 31 mei 

Drie-eenheidszondag 

10h00 

11h00 

Kerkkantoor 

Eredienst commissie vergadering 
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Verjaardagen mei 2015 
 

vrijdag 1 Anita Andeweg 0846163553 

vrijdag 1 Marijke Blaauwhof 011 969 2071 

zaterdag 2 Roos Visser 011 888 6523 

maandag 4 Dawie Mc Donald 011 475 4375 

donderdag 7 Andre le Roux  

vrijdag 8 Ina Tanzer 011 768 6242 

zaterdag 9 Meta de Haas  

zaterdag 9 Rietje Spoon 011 807 1157 

zondag 10 Martin van der Kuil 011 894 2556 

donderdag14 Nicholas Reinten  

vrijdag15 Frouk Smal 083 707 2478 

vrijdag 22 Vic Vernede 011 705 3553 

vrijdag 22 Corrie Wuestenenk  

zaterdag 23 Margaret Storer 084 800 6798 

maandag 25 Evert de Jong 082 567 1721 

dinsdag 26 Clara Bekker 011 622 5472 

dinsdag 26 Ester Goede 011 478 2484 

donderdag 28 Alea Koning 011 973 1091 

zondag 31 Joop Mojet 011 393 4928 



 

MARANATHA KERK 

 

Webadres http://www.nlgemeente.co.za 

Facebook http://tinyurl.com/FBMaranatha 

Straatadres Sherborneweg 3, PARKTOWN 

Postadres 
 
 

Nederlandssprekende Gemeente 
Postbus 84552 
GREENSIDE 2034 

Predikante 

Ds Yolanda Dreyer 
012 348 9850 / 082 893 2104 
yolanda.dreyer@up.ac.za 
 
Ds Carusta van der Merwe 
082 554 7715 
carusta@gmail.com 

Kerkkantoor 
Dinsdag ochtend 
9h00 – 13h00 

Arma Blaauwhof 
011 726 1409 
nlgemeente@mweb.co.za 

Bank Details 

Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk 
Nedbank Current Account 1979 316872 
Branch: Nedbank Fox Street 
Branch Code 190805 

Scriba 
Redactrice Mare 

Ellen van der Kuil 
011 478 1082 / 083 626 3272 
evdkuil@gmail.com 

Scriba Registratie 
Hanja Kettner 
012 654 7692 / 082 546 8471 
hanja.kettners@vodamail.co.za 

Kassier 
Marco van Wieringen 
011 442 9696 
marcovw@mweb.co.za 

Koster 
Aad van der Kuil 
011 792 1145 

Organist 
Richard Steinmann 
011 234 5857 
steinmann@absamail.co.za 
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