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En toch - Paasboodschap 

en toch 

voluit leven 

loven en lieven 

lachen en wenen 

vallen en vechten 

altijd opnieuw 

je weg gaan 

van gemis en overvloed 

 

ontvankelijk leven 

de grenzen van je kleine wereld 

grenzeloos te buiten 

bewogen door lief en leed 

meelevend, meelijdend 

met groot en klein 

vanuit je kwetsuren 

behoedzamer 

vanuit je verdriet 

vertrouwder 

vanuit je zwakheid 

krachtiger misschien 

dan rotsen en reuzen 

 

verdichtend leven 

tot in je vingertoppen 

gevoelig 

voor geur en kleur 

intenser genieten 

altijd opnieuw 

je omsloten wereld open-dichten 

en bezige mensen 
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rust en ruimte bieden 

ademtocht en leeflicht 

na drukke doen 

 

beschikbaar zijn 

gewoon er zijn 

en alle tijd 

midden het jachtige bestaan 

een beetje zon en zondag zijn 

en feest voor mekaar 

omdat je met al wat 

je hebt en bent 

gelooft dat een mens geboren is 

om gelukkig te zijn 

en dat die moederlijke Vader 

uit de volheid van Zijn grote hart 

het zo en niet anders gewild heeft 

van aanvang aan 

levend in de 

diepgewortelde hoop 

dat het kan en zal 

de oude droom ver-dichten 

van die geheelde Mens 

die taal en teken geeft in jou en mij: 

één heilzaam zinsverband 

 

(F. Claeys, in Jezus Caritas – sept. 1988) 

 
https://www.kerknet.be/federatie-veurne/inspiratie/teksten-corona-tijd 
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Niet weten 

 

Ik kwam, weet niet vanwaar, 

ik ben, en weet niet wie, 

ik leef, weet niet hoelang, 

ik sterf, weet niet wanneer, 

ik ga, weet niet waarheen, 

‘t verbaast me dat ik vrolijk ben. 

 

Zo schreef iemand in de Middeleeuwen. Ik las het en vond het mooi. Ik moest 

mezelf even afvragen waarom ik het mooi vond, zelfs op een manier 

geruststellend. Dit spreekt toch van totale onzekerheid, van helemaal niets 

weten. Had dat niet verontrustend moeten zijn? 

 

Ik weet niet vanwaar ik kwam.  

Dat hoeft ook niet. Zou mijn leven anders of beter zijn geweest als ik zou weten 

precies hoe mijn “ik”, zoals de Psalmist zegt, kunstig geweven werd in het 

verborgene? Geen verschil.  

Punt is: ik kwam. 

 

Ik weet niet wie ik ben.  

Meer dan zestig jaar nadat “ik kwam”, weet ik steeds niet wie “ik ben”. 

Misschien weet ik het beter dan een decade of drie geleden. Maar steeds blijft 

de voortgaande ontdekking van wie ik ben een avontuur, een reis. Met 

verrassingen, goeden en slechten. Met struikelblokken in de weg soms. Met de 

wind van achteren en grote spoed soms.  

Punt is: ik blijf ontdekken. 

 

Ik leef, weet niet hoe lang. Ik sterf, weet niet wanneer. 

Een hele bekende professor bij de uni, zoon van de vermoorde theoloog Johan 

Heyns, nam een wandeling in de natuur. Hij ging zitten op een rots. Zijn neus 

begon te bloeden. Hij stierf. Hij was twee jaar jonger dan ik, gezond en sterk. 

Met emeritaat in de vooruitzicht, hoor ik mijn leeftijdgenoten piekeren: ik weet 

niet hoe lang ik heb. Zal het pensioengeld voldoende zijn? Ja, wie weet hoe lang 

je hebt –  één jaar, 10 jaar, 20 jaar? Wie weet of het pensioengeld voldoende zal 

zijn. Ik kan gevangen zitten in angst of vrij zijn in het niet-weten.  

Punt is: ik leef. 
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Ik ga, weet niet waarheen. 

De toekomst is altijd onbekend, niet alleen wanneer je voor emeritaat staat. Wat 

de toekomst brengen moge ... De ruimte voor de angst, zegt een wijze, is de 

ruimte tussen de werkelijkheid en hoe we menen dat het behoort te zijn. Hoe 

dichter bij de werkelijkheid je verwachtingen zijn, hoe kleiner de ruimte voor de 

angst.   

Punt is: ik ga. 

 

Het verbaast me dat ik vrolijk ben.  

Het mooie, het geruststellende en zelfs het vrolijke van dat Middeleeuws 

gedicht over al het “niet weten” komt omdat de ruimte tussen realiteit en 

verwachting te klein is voor de angst. Dat verbaast me!  
 

Yolanda Dreyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bedankje 

Op zondag, 7 Maart mocht ik deze prachtige bloemen in ontvangst nemen. De 

bloemen hebben zowat tien dagen lang mijn huis opgevrolijkt met hun prachtige 

kleur en geur. Hartelijk dank hiervoor aan de gemeente! 

Jan Willem Hoorweg 

 

Bedankje 

De prachtige bos bloemen die ik kreeg na de dienst van 21 Maart staan na een 

week nog vrolijk in de vaas. Heel veel dank. Het horen wordt minder maar ik kan 

de bloemen zien en van genieten. Bedankt!  

Sietske Reinten 
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Gemeentenieuws 

Op zondag 14 maart was er een korte gemeentevergadering in de kerk, na 

afloop van de dienst. Onze kassier Marco van Wieringen las het audit verslag 

voor en presenteerde ook het financiële overzicht van 2020/21 en de begroting 

voor 2021/22.  

 

Opsomming  Financiële Verslag Maart 2020 – Februari 2021 

BEGROTING Uitgaven R 678 000 

 Inkomsten R 420 000 

 Tekort R 258 000 

WERKLIK Uitgaven R 613 939 

 Inkomsten R 312 659 

 Tekort R 301 280 

Opsomming Begroting Maart 2021 – Februari 2022 

 Uitgaven R 680 000 

 Inkomsten R 350 000 

 Tekort R 330 000 (R27 500 pm) 

 

Investeringen Begin bedrag R 2,2,75,096.32  

 29-Feb-20 28-Feb-21 Onttrekking 

Wealth Port R 854,371.73 R 788,081.49 R 150,000.00 

Investec Money Fund R 114,087.69 R   52,377.54 R   65,000.00 

Corion Capital R 1,036,009.89 R 1,169,566.57  

 R2,004,468.31 R 2,010,025.60 R 215,000.00 

 

Verplichte Bijdragen 68 Leden  

Heffing R 336.00 pj R28.00 pm 

Hervormer R     1.62 pj R0.14 pm 

Pensioen Heffing R 229.49 pj R 19.12 pm 

Bybelgenootschap R   63.69 pj R   5.31 pm 

Emiriti Heffing R   29.50 pj R   2.46 pm 

Diakonale Heffing R   40.50 pj R   3.38 pm 

Rings Kosten R   44.00 pj R   3.67 pm 

Totaal R 744.80 pj R 62.08 pm 
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Wij geven graag een applaus en hartelijke dank aan Marco voor zijn toewijding 

om onze boekhouding zo goed en accuraat bij te houden!  

Ook zijn de volgende nieuwe ambtsdragers voorgesteld: Jan Willem Hoorweg 

als ouderling en Clyde en Wanda Groenewald als diakenen. Zij hebben alle drie 

de nominatie geaccepteerd en worden DV zondag 11 april in hun ambt 

bevestigd.  

Wij denken aan de mensen in onze gemeente die tobben met hun gezondheid: 

Janny van den Eijkel die een hart procedure moet ondergaan, Hanja Kettner die 

gevallen is en weer sterker moet worden en Marjan Maritzen die kampt met 

heel veel pijn. 

 

Theoloog Dorina Nauta over Pasen: ‘'U zij de glorie' zit ook in kleine 

dingen’ 

De rafelranden en de kwetsbaarheid van het leven? Dorina Nauta (31), theoloog 

en relatiemanager bij Tearfund, kan erover meepraten. Mede daarom is Pasen 

voor haar het mooiste van alle christelijke feesten. “Pasen doet recht aan het 

lijden en de gebrokenheid in dit leven én is tegelijk ongelooflijk hoopvol.” 

Daar stond ze. In een hutje van klei met een rieten dak erop, ergens op het 

platteland van Oeganda. Dorina luisterde aandachtig naar de lokale 

verloskundige Betty, die over haar werk vertelde. In plaats van een stethoscoop 

gebruikte zij een toeter, waarmee ze naar de hartslag van de baby’s kon 

luisteren. Er was geen auto in het stoffige dorpje en maar één fiets, terwijl de 

dichtstbijzijnde medische post twee dagen verderop lag. Maar vol trots vertelde 

deze Afrikaanse hoe zij al jarenlang zwangere vrouwen hielp bij hun bevalling. 

De namen en de geboortedata van alle kinderen noteerde ze nauwgezet in een 

schriftje. 

Oude bananendoos 

“Op een dag hielp zij een baby ter wereld die met nog geen dertig weken werd 

geboren, dus veel te vroeg,” vertelt Dorina. “Ze liet ons zien hoe ze, met de 

schaarse middelen die ze had, een couveuse voor dat kwetsbare kindje maakte. 



 

apri l  2021 -  8  
en toch, voluit leven, loven en lieven, lachen en wenen, vallen en vechten,  

altijd opnieuw, je weg gaan, van gemis en overvloed 
 

 

Ze pakte een oude bananendoos, stopte er twee flesjes in waarin ze heet water 

goot, en daaroverheen drapeerde ze een dekentje.” 

Dorina valt eventjes stil: in gedachten is ze weer helemaal terug in Oeganda, dat 

ze in 2019 met een groep kerkleiders namens Tearfund bezocht. “Deze 

gepassioneerde vrouw laat iets zien van wat Pasen voor mij ten diepste 

betekent: God wil hoop, herstel en leven brengen in deze wereld. En daarvoor 

wil Hij de middelen inschakelen die wij hebben – hoe weinig die in onze eigen 

ogen misschien ook voorstellen.” 

Askruisje 

We ontmoeten elkaar op een voorjaarsachtige dinsdagmiddag, eind februari. 

Met echtgenoot Matthijs en hun twee kinderen – een jongen van 3 en een 

meisje van 10 maanden – bewoont Dorina een modern hoekhuis in de Utrechtse 

wijk Zuilen. Hun woonkamer bevindt zich op de eerste verdieping. 

 

We zitten op dit moment nog volop in de veertigdagentijd. Wat betekent deze 

periode van toeleven naar Pasen voor jezelf? 

“Ik gebruik deze weken altijd om er bewuster naartoe te leven. Door echt stil te 

staan bij het lijden, kun je zoveel meer uitkijken naar Pasen, is mijn ervaring. 

Maar eerlijk gezegd doe ik er dit jaar niet veel aan; tijdens deze lockdown lukt 

het me gewoon niet goed om tijd apart te zetten voor bezinning en rust. Ik heb 

alleen een askruisje gehaald op Aswoensdag.” 

 

Waarom haal je als protestantse gelovige een askruisje? 

“Vorig jaar, toen ik dat voor het eerst deed, vond ik dat zó’n bijzonder moment. 

Ik weet niet eens meer precies hoe ik toen op het idee kwam. Het is een prachtig 

gebruik uit de katholieke traditie, om stil te staan bij je eigen sterfelijkheid en 

het lijden als het ware echt te ervaren. Ik heb eerst de onlineviering vanuit de 

Pauluskerk gevolgd, hier in Utrecht. Wat me raakte, waren woorden in het 

gebed; de priester bad dat er ruimte mag komen voor leven en verrijzenis in 

jezelf. Dat vond ik zo mooi, want ik verlang ernaar dat de opstandingskracht van 

Christus zichtbaar kan worden in mij, in mijn eigen leven. En ergens hoort daar 

een besef van je eigen sterfelijkheid bij. Het is niet míjn opstandingskracht, maar 

de Zijne. Na die viering ben ik op de fiets gestapt om – mondkapje mee – een 

kruisje te halen. Normaal krijg je zo’n kruisje op je voorhoofd getekend, maar dit 

jaar strooide de priester as over mijn hoofd. Vermoedelijk in kruisvorm, maar 

dat kon ik uiteraard niet controleren.” 
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Knisperende paastakken 

“Wij zijn het als protestanten zo gewend om met ons hoofd te geloven,” peinst 

Dorina. “Mij helpt zo’n tastbaar ritueel, waarbij al je zintuigen betrokken zijn. Je 

voelt – normaal gesproken – dat iemand een kruisvorm op je huid tekent; je 

ruikt de olie, je hoort het knisperen van de uitgedroogde paastakken van het 

jaar ervoor, die ze tot as verbranden… Voor mij zit daar zo’n rijke symboliek in. 

Het helpt me om iets te beleven met je lichaam waar je nauwelijks woorden aan 

kunt geven.” 

 

Op Twitter schreef je vorig jaar na jouw eerste Aswoensdag-viering: “Veel ruimte 

om met mijn zintuigen stil te staan bij ‘Niet langer ik leef, maar Christus leeft in 

mij’.” 

Dorina knikt. “Dat vind ik zo’n mooi zinnetje van Paulus als het gaat om de 

betekenis van Pasen. Net als die tekst uit Handelingen 17:28: ‘In Hem leven wij, 

bewegen wij en zijn wij.’ Dat zijn zinnen waar ik lang op kan kauwen. Er is er nog 

eentje, uit Filippenzen geloof ik.” 

'Pasen gaat júíst om het nu' 

Ze raapt een kleurrijk notitieboekje van tafel, bladert door haar aantekeningen. 

“O ja, deze: ‘Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik 

wil delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk worden in Zijn dood, in de hoop 

misschien ook zelf uit de dood op te staan.’ Filippenzen 3, vers 10 en 11. Dat zijn 

teksten die echt over ons leven gaan, over het lijden en tegelijk over Christus’ 

opstandingskracht, juist ook ín dit aardse leven.” 

 

Dus het gaat met Pasen niet alleen om hoop voorbij de horizon van dit leven?  

"Het gaat júíst om het nu. Als ik aan opstanding denk, word ik blij van de 

momenten dat iets daarvan al zichtbaar wordt, als ik een soort glimpen van Gods 

koninkrijk zie. Dat koninkrijk wordt pas ten volle zichtbaar als Jezus terugkomt, 

maar het is er net zo goed hier en nu al en heeft te maken met mijn gewone, 

alledaagse leven.” 

Herstel en hoop 

Zo’n ‘glimp’ kan van alles zijn, geeft ze aan. “En misschien begint het voor mij 

wel gewoon bij je ogen daarvoor open hebben. Vanmorgen las ik bijvoorbeeld 

een verhaal over een van onze projecten bij Tearfund, ‘Eco bricks’, met jongeren 

in Oeganda. Daarbij wordt ingezameld afval omgesmolten tot bouwstenen, 

waar allemaal nieuwe dingen van worden gemaakt, zoals doorzichtige 

‘coronaschermen’ voor een ziekenhuis. De helft van die jongeren heeft een 

beperking, maar zij kunnen zich op deze manier ontwikkelen en een bijdrage 
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leveren. Fantastisch! Je gebruikt iets van afvalmateriaal én helpt jongeren die 

nergens anders kunnen werken. Dit heeft dus te maken met herstel en hoop. 

Daarin wordt voor mij een glimp van Gods koninkrijk zichtbaar. Herstel, hoop en 

leven zijn voor mij sleutelwoorden als het om Pasen gaat.” 

 

Kunnen die glimpen ook in ontmoetingen zitten? 

“Absoluut! Zoals met die verloskundige in Oeganda en haar 

bananendooscouveuse; dat vind ik misschien nog wel het mooiste voorbeeld. 

Waarschijnlijk omdat ik zelf moeder ben, en inmiddels twee moeilijke 

bevallingen heb meegemaakt, waarbij ik veel bloed verloor. Alle hightech-

middelen waarmee ik beide keren in het ziekenhuis was omringd, hebben mij – 

menselijkerwijs gesproken – misschien zelfs het leven gered. En als je dan zo’n 

vrouw ziet die met zo weinig middelen zo veel doet… Dat maakte op mij een 

onuitwisbare indruk.” 

Niet alleen medegelovigen 

“Maar,” zegt ze er vrijwel direct achteraan, “het hoeven niet alleen 

medegelovigen te zijn die je ontmoet en in wie je van die glimpen van het 

koninkrijk opvangt.” Ze kijkt even uit het raam, waarachter de daken van de wijk 

Zuilen zich scherp aftekenen in de middagzon. “Er is hier bijvoorbeeld een 

buurtwerker actief die ontzettend veel van mensen aan de onderkant van de 

samenleving houdt. Hij vécht voor hen. Hoewel hij geen christen is – daar 

hebben we het weleens over – zie ik iets van de liefde van Christus in hem, in de 

hoop en het herstel waar hij zich hard voor maakt.” 

‘In alles zit een barst’ 

Al zolang ze zich kan herinneren, is Pasen voor Dorina het belangrijkste 

christelijke feest, geeft ze aan. “Wat ik er zo mooi aan vind, is dat het recht doet 

aan het lijden en de gebrokenheid in dit leven. En tegelijk is het zo ongelooflijk 

hoopvol. God geeft – soms ook dwars door het lijden heen – leven, licht en 

herstel. Als we, zoals nu in de lijdensweken, bewust stilstaan bij de rauwheid 

van het leven, is er toch dat hoopvolle verhaal, van hoe God het leven bedoeld 

heeft en hoe er herstel kan komen. Christus’ licht wordt soms op de donkerste 

plekken zichtbaar. Leonard Cohen zong: There’s a crack in everything, that’s how 

the light gets in (‘In alles zit een barst, zo komt het licht naar binnen,’ red.). Dat 

vat wat ik bedoel mooi samen. Een prachtige paastekst, toch?” 

‘Zie je Mij in die ander?’ 

Dorina, die een afgeronde hbo-studie theologie op zak heeft, schreef afgelopen 

september en oktober mee aan de jaarlijkse veertigdagenkalender van 

Tearfund. “Mooi om te doen,” blikt ze terug. “Ik heb mijn tanden gezet in de 
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teksten voor de laatste week voor Pasen. Daarbij stond Matteüs 25 centraal, en 

meer in het bijzonder de ‘werken van barmhartigheid’, zoals het voeden van de 

hongerigen en het kleden van de naakten.” 

 

Wat bleef je daar vooral van bij? 

“Een van de dingen die er in Matteüs 25 voor mij uitspringen, is dat je zélf iets 

ontvangt in wat je voor een ander doet. Want Jezus zegt: ‘Wat je voor hen hebt 

gedaan? Dat deed je voor Mij.’ Blijkbaar kan ik in die naakte, of die hongerige, 

of die gevangene, iets van Hem zien. Dat bracht me bij deze vraag: hoe kunnen 

we in anderen Jezus, de Opgestane, ontmoeten? De ‘doelgroepen’ die Hij in dit 

hoofdstuk noemt, zijn mensen van wie wij vaak een messiascomplex krijgen: we 

willen hen helpen of ze iets geven, omdat zij dat nodig hebben. Maar dan blijft 

het bij eenrichtingsverkeer, terwijl Jezus de zaken omdraait: ‘Zie je Mij in die 

ander?’” 

Op een vuilnisbelt 

“Die keren dat ik op reis was voor mijn werk, waren het juist de mensen van wie 

je het niet verwacht die je wat dat betreft stilzetten,” vervolgt ze. “Er zit zo’n 

enorme opstandingskracht in die mensen! Soms leven zij letterlijk op de 

puinhopen, of op een vuilnisbelt, en bezitten ze vrijwel niets. Of ze moeten 

opkrabbelen na een natuurramp. En toch hebben ze zo’n veerkracht en een 

leven in zich – daar kunnen wij met z’n allen in het rijke Nederland nog een 

puntje aan zuigen. Ik leer zo veel van Christus van hen.” 

Geschept door een auto 

Met een vlakke hand boven haar borst: “Ik kan naar zo’n verloskundige in 

Oeganda kijken en denken: zij heeft níks. En toch, zo’n premature baby redt het 

gewoon door haar liefdevolle zorg, en door haar inventiviteit: ze maakt gebruik 

van het weinige waarover ze beschikt. Toen ze daar zo trots en met zo veel 

expertise en passie over vertelde, dacht ik: wauw, wat een mooi mens ben jij… 

Dan kan ik wel denken: wij hebben jou iets te geven. Maar het is precies 

andersom: zij heeft mij iets te geven.” 

Honger, naaktheid, gevangenschap: wat Jezus in Matteüs 25 noemt, heeft te 

maken met lijden en gebrek. Wat was jouw eigen eerste ervaring met de 

gebrokenheid van het leven? 

Ze zakt terug in haar stoel, haakt een haarlok achter haar oor. “Dat was toen ik 

op de fiets werd geschept door een auto. Op m’n 22e, denk ik. Destijds was ik 

parttime assistent-predikant in de Kerk van de Nazarener in Haarlem, en 

daarnaast werkte ik bij een opticien. Na het werk stapte ik op de fiets om bij de 

predikant van die gemeente te gaan eten. Maar daar ben ik nooit aangekomen. 
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Ik ben – hoorde ik achteraf – vól geschept door een auto, en met de ambulance 

naar het ziekenhuis gebracht. Van het moment zelf herinner ik me niets, dat is 

een gat in mijn geheugen. Na dit ongeluk heb ik nog jarenlang last gehad van 

hoofdpijn.” 

'Die hoofdpijn blijft een kwetsbaar punt' 

“Hoe erg? Elke dag, chronisch. Daar heb ik het moeilijk mee gehad, want ik kon 

niet meer wat mijn hoofd wilde. In diezelfde periode had ik ook een punt gezet 

achter mijn vorige relatie – we waren verloofd. Dus dat waren moeilijke jaren, 

waarin ik de grenzen heb gevoeld van wat ik fysiek aankan. 

En die hoofdpijn blijft een kwetsbaar punt voor me. Het is veel beter geworden, 

maar ik kan niet meer alles wat ik zou willen. Dus de kwetsbaarheid van het 

leven: ik ben ermee bekend. Het heeft me trouwens ook veel gebracht.” 

 

In welk opzicht? 

“Die nare ervaring heeft mij geholpen beter naar mijn lijf te luisteren. Misschien 

dat ik daarom ook zo’n Aswoensdag zo intens kan beleven: mijn hele lichaam en 

al mijn zintuigen doen mee.” 

‘Ik hóór het haar zingen’ 

Dorina tikt met een wijsvinger tegen de zijkant van haar hoofd. “Ik zat van jongs 

af aan altijd alleen maar in mijn koppie; misschien ook door mijn vrijgemaakte 

achtergrond, waarin veel nadruk lag op ‘de leer’, op dogma’s, op ons denken. 

Maar datzelfde koppie deed het op mijn 22e van het ene op het andere moment 

niet meer goed. Ik zie nog zo mijn broer verbaasd naar me kijken, in het 

ziekenhuis, toen ik iets vroeg. ‘Dorina,’ zei hij, ‘dat hebben we nu al vijf keer 

tegen je gezegd!’ Sinds het ongeluk is het voor mij veel meer hoofd en lichaam 

samen geworden. En dat is voor je geloofsleven uiteindelijk zoveel rijker.” 

 

Welk lied zing je het liefst als het straks Pasen is? 

“Het mooiste moment voor mij, aan het eind van de dienst op eerste paasdag, 

is als we samen U zij de glorie zingen. Dan denk ik altijd aan mijn oma – ze is een 

paar jaar terug overleden –, die het ook zo graag zong. En schiet ik eigenlijk 

standaard vol. Ik hóór het haar zingen. Sinds zij is overleden, heeft dat lied als 

het ware nog meer reliëf voor mij gekregen. 

‘U zij de glorie’ gaat trouwens zeker niet alleen over straks, na dit leven. Ons 

hele leven, hier en nu, zou een ‘U zij de glorie’ moeten zijn. Ook in de kleine 

dingen, de keuzes die ik maak.” 
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Waar denk je bijvoorbeeld aan? 

Glimlachend: “Het klinkt misschien wat suffig, maar ik gebruik bewust 

uitwasbare luiers, omdat die veel beter zijn voor het milieu. Als ik die vrolijke 

luiers aan de waslijn zie hangen, is dat voor mij óók een ‘U zij de glorie’. Want ik 

doe het als een soort aanbiddingslied voor God. Mijn leven, mijn werk, de keuzes 

die ik maak, de stappen die ik – met vallen en opstaan – zet: ik hóóp en bid van 

harte dat alles ten diepste een ‘U zij de glorie’ is.” 

 

Dit interview komt uit het paasnummer van Visie (nr. 13-14, 2021).  

Geschreven door Gert-Jan Schaap – redacteur Visie Magazine 

https://visie.eo.nl/artikel/2021/03/theoloog-dorina-nauta-over-pasen-u-zij-de-glorie-zit-

ook-in-kleine-dingen 

Persoonlijk 

Dorina Nauta (1990) is hbo-theoloog en werkt sinds 2018 als relatiemanager bij Tearfund. Daarnaast 

spreekt ze regelmatig in allerlei kerken en op conferenties; ze was de eerste Nederlandse, vrouwelijke 

spreker tijdens de pinksterconferentie van Stichting Opwekking. Dorina woont met haar man en 

kinderen in Utrecht en is daar actief lid van de PKN-gemeente Nieuwe Kerk, die na een periode van 

neergang nu een nieuwe bloei kent.  

 

'Mijn godsbeeld werd volledig op z’n kop gezet door verlies aan inkomen, 

dromen en gezondheid’ 

Hanna heeft heftige jaren achter de rug. Ze vraagt zich af waar God was in dit 

alles. Heeft ze iets fout gedaan? Ze vindt troost in het verhaal van Job. 

Het Bijbelse verhaal van Job spreekt enorm tot mijn verbeelding. Alles wordt 

hem ontnomen: zijn kinderen, schapen, kamelen en rijkdom. En dat alles omdat 

God een vreemde weddenschap aangaat met de duivel. Het is een ellendig 

verhaal met als afloop: en de Heer bracht een keer in het lot van Job en hij gaf 

het dubbele van wat hij eerder bezat. (Job 42:10) 

Dat het verhaal van Job tot mijn verbeelding spreekt, komt omdat het lijden 

de afgelopen jaren ook in ons leven op bezoek kwam. Weliswaar in veel mindere 

mate dan bij Job, maar genoeg om ons omver te blazen. Verlies aan inkomen, 

verlies van onze dromen, verlies van gezondheid. Godzijdank hebben we onze 

kinderen nog. 

Vechten met godsbeelden 

In het lijden dat we tegenkwamen, werd mijn godsbeeld volledig op de kop 

gezet. Dat godsbeeld was gekleurd door mijn opvoeding in de evangelische 

beweging, de vrijgemaakte scholen waar ik op zat en de charismatische 

conferenties die ik bezocht in mijn jeugd. Lid zijn van een kerk is al jaren verleden 
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tijd in mijn leven, maar al die godsbeelden uit de kerkelijke tradities draag ik 

mee.  

Ik vocht er de afgelopen tijd mee. ‘Alles werkt mee ten goede, voor hen die God 

liefhebben.’ O ja, God? Hoe dan? Hoe werkt dit mee ten goede voor mijn 

kinderen die moeten lijden onder gestreste ouders? Of: ’God heeft een doel met 

je leven, leer Zijn stem te verstaan.’ O ja, God? Heb ik dan niet goed genoeg 

gebeden? Of heeft U dan geen doel met mijn leven? Was het allemaal onzin wat 

ze zeiden? Bestaat de Heilige Geest niet? Of ben ik degene die de Heilige Geest 

niet toestaat? En loopt daarom alles mis in ons leven? God? Bestaat U niet? Of 

doe ik het fout? 

Geen Bijbeltekst werkte, geen belofte werd waarheid. God zou voor ons zorgen. 

Maar toch zeker niet via de voedselbank... 

God bleef stil 

Uiteindelijk klonk de stem van een klein bang meisje in mijn hoofd: ‘Ik weet dat 

U groter bent dan ik en dat ik niet immuun ben voor de ellende van de wereld. 

Heb ik recht op een beter leven dan een kind in Moria? Nee toch zeker. Ik weet 

dat U zo vaak stil bent en niet spreekt. Ik kan dit best dragen. Maar God, 

alstublieft, als ik maar weet dat ik niets fout heb gedaan, als ik maar weet dat U 

van mij houdt…' 

Zo worstelde ik eenzaam met de dogma's en theologische inzichten die mij 

beschuldigden, of opzweepten tot heilige daden ver voorbij mijn 

kunnen. ‘Vergeef hen die je kwaad doen.’ Maar hoe kon ik de mensen vergeven 

die ons lachend en zonder enig schuldbesef opnieuw zouden raken? ‘Laat de 

Here je vreugde zijn.’ Maar hoe kon ik Gods rust en vrede of zelfs vreugde 

uitstralen, terwijl ik twijfelde of ik de bankrekeningen van mijn kinderen leeg 

zou halen om de huur te betalen? God sprak niet, en Hij loste zeker de situaties 

en de emoties niet op. Hij bleef stil.  

‘Kijk hoe groot ik ben’ 

Tot de stilte zelf de stem van God begon te worden. De stille afwezigheid van 

een vader die aan de kant blijft staan. Die, zonder boosheid, zonder oordeel, zijn 

kind ziet worstelen en afstand houdt in het volste vertrouwen dat ze er zelf wel 

uitkomt. ‘Je hebt niets misdaan’, fluisterde die stille afwezigheid. 

Is dat misschien ook het geheim dat Job ontdekte, te midden van al zijn 

ellende? God die zegt: 'Kijk hoe groot Ik ben, Ik ben jou geen verantwoording 

schuldig!' En ondertussen fluistert: 'Het is niet jouw schuld... Het is niet jouw 

schuld... Het is niet jouw schuld. Je mag weten dat ik gewoon van je houd. Dat je 

niets hoeft te veranderen, want het is niet jouw schuld.' 
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Jobs schuld kon het niet zijn 

‘Nu heb ik U echt gezien’, concludeert Job aan het einde. God is de grootste. Job 

is zo klein, zo betekenisloos, dat het zijn schuld niet kan zijn. O zeker, Jobs 

arrogantie was te groot geweest. En daar doet hij boete over. God vraagt hem 

ook om mild te zijn voor zijn vrienden die met valse beschuldigingen kwamen.  

En God? God lijkt aan het einde van het boekje zelf de schuld op zich te nemen. 

In de Oosterse rechtspraak is het namelijk zo dat iemand die schuldig was 

verklaard tweemaal moest vergoeden wat hij had genomen. Job krijgt van God 

tweemaal vergoed wat hij kwijt was geraakt. Ik weet niet of God schuldig was, 

maar Hij voldeed de schuld wel alsof hij schuldig was. 

‘Eind goed al goed’ zit niet in de vergoeding die Job krijgt. Al zal zijn nieuwe gezin 

hem misschien veel geluk en liefde hebben gebracht. Het zit ‘m vooral in de 

wetenschap: God is groter en ik ben oké. Voor alle ellende kende Job God, maar 

nu wist hij zich veilig bij hem. 

In alle lange nachten die nog zouden volgen, waarin hij zich in slaap huilde om 

zijn verloren kinderen. In die nachten had hij een Schuilplaats gevonden om diep 

in weg te kruipen. 

Een nieuw perspectief op God 

Daar ben ik (nog) niet. Wegkruipen bij God is nog ver weg. Soms flirt ik met de 

gedachte van Jobs vrouw: ‘Laat die God toch los!’ Dat gebeurt vooral als ik weer 

worstel met ogenschijnlijk Bijbelse verwijten en redenaties, die mij vertellen dat 

het leven makkelijk kan zijn en ik me goed kan voelen, als ik Gods wil maar ken 

en doe.  

Toch troost Jobs verhaal me ook. Het is een nieuw perspectief op God. Voor nu 

vind ik rust in het weten dat Gods plan voor mij verborgen is. Ik hoef het niet te 

kennen of te zoeken. Ik heb niks verkeerd gedaan. Ons verlies was niet onze 

schuld. En de Almachtige is mij geen verantwoording schuldig. Zo bevrijdend kan 

afstand zijn.  

*Hanna's achternaam is bij de redactie bekend.  

https://www.lazarus.nl/artikel/2021/03/mijn-godsbeeld-werd-volledig-op-zn-kop-gezet-

door-verlies-aan-inkomen-dromen-en-gezondheid 

 

Twenty-five Ways To Use Prayer Boxes 

Dear Friend, 

I hope these pages will inspire you to think about keeping a prayer box of your 

own and maybe giving one to someone else. Prayer boxes can be life changing. 

I know that to be true, and that’s why I chose to write about prayer boxes 

changing a life in my novel, The Prayer Box. 
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For years, I’d heard of prayer boxes, and I knew what they were for. They’re 

either keeping places for favourite scriptures, or they’re similar to a prayer 

journal, only more flexible. Any scrap of paper will do, anywhere, any time of 

the day or night. The important part, in a world of fractured thoughts, hurried 

moments, and scattershot prayers, is to take the time to think through, to write 

down, to clarify in your own mind the things you’re asking for, the things you’re 

grateful for, the things you’re troubled about, the hopes you’ve been nurturing. 

And then? 

Put them in the box and… 

Let. Them. Go. 

That’s what trust is. It’s letting go of the worry. It’s the way of peace and also 

the way of God. 

Closing the lid on a prayer box is so beautifully symbolic of so many things, that 

I’m surprised we don’t use them more often. Prayer boxes have a long-standing 

tradition, both among early Christians and among Jewish families. Jews and 

early Christians often wore small leather or carved bone boxes on the body. 

These phylacteries or tefillin were a means of keeping scripture close to the 

wearer. Large boxes, called mezusah cases are still affixed to the doorposts of 

Jewish homes today. 

It’s a beautiful tradition, when you think about it, to surround our coming in and 

going out with a brush with God. It’s also a reminder, as family members pass 

by, to pray and to trust that our prayers are being heard. That’s one of my 

favourite reasons for keeping a prayer box inside the home as well, or for giving 

one as a gift. When you see the box, you’re reminded that things are supposed 

to go in it. In other words, the prayer box isn’t meant to gather dust; it’s meant 

to inspire a habit. That’s the real idea behind making a prayer box attractive. 

I hope the information below will help you start off on your prayer boxing 

journey. What better way to bind a family, help a friend struggle through an 

illness, help a just-married couple start off right, celebrate a tiny new life just 

born, send a graduate off into the world, form connections with church family, 

than to share a prayer box with an explanation of what it’s for? 

Blessings to you and to all those affected by your prayers. 

Lisa Wingate 

 

Creating Prayer Boxes for Families 

1. The Family Box 

Want to increase family unity and communication? Having trouble 
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talking to your kids about difficult subjects? Wondering if there are things they 

are worried about, but not talking about? Want to create an environment of 

teamwork, support, and prayer in your house? Get the family together to build 

a family prayer box. Keep your box in an accessible place, with slips of paper 

nearby. Decide how, when, and whether prayers will be shared out loud, and 

how often. At the dinner table? In the last few minutes before bed? During a 

few quiet minutes reserved amid the morning rush? Even in the car on the way 

to school. Let your kids know that every request doesn't have to be spelled out. 

Even unspoken requests can be prayed for. They know and God knows. 

Sometimes, just realizing that a family member is struggling is enough to build 

empathy and unity. 

2. The Blessings Box 

Ever feel that your family is suffering from that thoroughly modern disease, the 

wantsies? Ever feel like entitlement is stealing the joy of the ordinary 

things? Create a blessings box for your house. Ask each person to commit three 

gratitudes per day to the blessings box. Either share these regularly, or open 

your box at the end of the week, month, or year and count your blessings. 

Sometimes just hearing the things others count as blessings can make family 

members appreciate each other more and can be a great way of affirming the 

positive traits and talents of each person in the family. 

3. The Transitions Box 

Going through a difficult transition within your family? A family move? The step 

from middle school to high school, or high school to college? A divorce? An 

emptying nest? Create a box specifically for family members to share their 

feelings about these events and turn the uncertainties about the future over to 

God's hands. Pray for all aspects of the transition and all who are involved. It will 

help to create a climate of solidarity and caring for one another as "we" see this 

through. 

4. The Holiday Advent Box 

As a meaningful twist to the advent calendar, create a prayer box as a family 

time capsule during the holidays. Have family members recount struggles and 

joys of the past year, and include prayers for the next year. Pack the box 

away with the Christmas decorations. The following year when it's time to 

decorate for the season, plan a special night to open the advent box from last 

year. Talk about which prayers were answered and which might have been 

answered in unexpected ways. Think about which prayers should be continued 

during the next year. An advent box is a wonderful way to bring home the fact 

that sometimes the things we intensely want in the moment, we don't end up 
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caring about in the long run. It's also a fabulous opportunity to see that, when 

one door is closed to us, another is often opened. 

5. The Forgiveness Box 

Are old hurts festering beneath the surface within your family? Why not use a 

prayer box as a place for giving those feelings over to God and letting them go? 

Put a slot in the lid, and glue, tape, or seal it securely so that family members 

will feel safe in writing down their feelings. Jealousies, competitiveness, and old 

wounds might have affected the past, but they don't have to affect the future. 

Plan to turn these negative feelings into ashes at a time when all of you can pray 

together and watch the issues go up in smoke. Encourage family members to 

realize that love can be a fire more potent than hate and selfishness. As you 

watch the fire, talk about the issues discussed in the box, the attitudes that need 

to change, the effects of careless words or selfish behaviours. Ask each family 

member to pray for forgiveness for poor choices of the past and a changed heart 

toward the future. Take a poll on whether the issues are resolved or whether a 

new box should be started. 

6. The Affirmations Box 

Is the family struggling with sibling rivalry and competition and putdowns? 

Create an affirmations box, specifically for thanking God for the people in our 

lives, just as they are. Affirmations should include the person's name and honest 

recognition of some habit, trait, talent, accomplishment or even just a favour. 

Each family member should write one for every other family member. Take 

turns sorting these each week and tucking them into backpacks, briefcases, 

sneakers, or lunch boxes. If you notice one child having difficulty affirming 

someone specific in the family, take time to talk and pray together about the 

issue. 

7. A Graduation Box 

Have someone in the family graduating, or know someone who is? Consider 

creating a graduation box, or a pair of them, early in the year. Jot down your 

memories, worries, thoughts, and prayers throughout that all-important senior 

year. Give your graduate the box as a graduation present and encourage the 

graduate to develop a prayer box habit. What a gift to know that you have been, 

and will continue to be, actively praying for that fledgling adult as he or she 

leaves the nest. Why not start another box for that first year of college, or on-

the-job life? 

8. The Storm Shelter Box 

Is someone in the family struggling through a difficult event, or the after effects 

of one? Why not create a private prayer box where just the two of you can share 



 

apri l  2021 -  19  
en toch, voluit leven, loven en lieven, lachen en wenen, vallen en vechten,  

altijd opnieuw, je weg gaan, van gemis en overvloed 
 

 

and pray together? If the prayer box is to be kept private, between the two of 

you, be sure to respect that confidence and not share details with anyone else 

without permission. 

9. The Traveling Prayer Box 

Having trouble staying close to family members across the miles? Wishing you 

could be more connected to other families in your church? Create a traveling 

prayer box that is kept by each family one week at a time, then given or mailed 

to the next family. Unpack the prayer requests when you receive the box, 

commit to praying for needs, and add prayer needs of your own while the box 

is in your possession. What better way to support one another and grow deeper 

connections than to know one another's needs, hopes, and dreams, and to share 

in praying for those things. Families can pray privately and individually and also 

take turns praying aloud for the requests at the dinner table or family meetings. 

10. Wedding Shower Box 

Going to a wedding shower? How about providing a beautiful box as a prayer 

box for the young couple? Guests can include notes and prayers for the bride 

and groom, sharing encouragement, advice, and favourite scriptures. Include 

a note with the prayer box, encouraging the young couple to write down their 

thoughts, and prayers, as well as the things they’re grateful for about each other 

and the blessings of their first year of marriage. Forming a new household and 

family can be filled with financial and emotional challenges. Teaching a young 

couple to contemplatively pray together and to actively seek to remember the 

things they love about each other will help them though these life-changing 

hurdles. 

11. The Wedding Box 

A gift similar to the shower box, but for use at the wedding. The couple can 

include prayer cards in wedding invitations, or put them by the guestbook, or 

by the box, or at each place if a meal is served. Ask guests to share a special 

prayer or word of advice for the couple and put it in the wedding prayer box. 

12. Baby’s First Box 

Want to have one of the most unique gifts at the next baby shower you attend? 

Create baby's first prayer box. Decorate with photos of Mom and Dad, sonogram 

pictures, photos of nursery selections, even historic pictures of family members 

(HINT: you can often grab these from Facebook pages or get them from family 

members without spoiling the surprise). Make or bring some cards or stationery 

and encourage attendees at the shower to jot down a prayer for the baby. 

Explain the use of the prayer box to Mom and encourage her and Dad to 

document prayers for the baby before birth and during that all-important first 
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year. Seal and save the box to be given when the baby is all grown up, at 

graduation or as a wedding gift. What a treasure to unearth that time capsule 

and share the hopes and prayers that were held from before 

birth and during that first year. 

13. Best Friends Traveling Box 

Can’t see your best friend every day? Best friend moving away? For a birthday 

(or anytime) create a traveling prayer box to send back and forth between the 

two of you. Include ongoing prayers for your friend and your own prayer needs. 

This is also a wonderful way for grandparents, godparents, or divorced parents 

to be there for bedtime prayers with a younger child. What better gift than to 

let that child know you are actively praying for his or her future? 

14. Around the World Box 

Looking for a way to create world citizens in your home or in your Sunday school 

class? Consider building an Around the World box and keeping it on your table. 

Each week, choose a different country. Study the culture and the challenges 

faced by people there. Identify missionaries or missions at work in that country. 

Each day as you gather at the table, talk about the needs and difficulties of the 

people there, and how their lives differ from yours. Write down specific prayers 

and commit them to your Around The World Box. 

 

Employing Prayer Boxes In Ministry 

15. The Way We Were Box 

Working with older high schoolers who may be butting heads with their 

parents? Are those parents grieving the life transition as a member of their 

brood leaves the nest? Consider doing a prayer box as a Sunday school craft 

project. Older kids love crafts too, and after years of receiving paper towel tube 

treasures and lopsided clay Christmas ornaments, this may be the last Sunday 

school craft their parents receive from them. Have the kids begin each Sunday 

school session by writing down memories of their parents that they treasure, 

things they have learned from watching their parents and guardians, and special 

affirmations for the time and effort that went into raising them. Be sensitive to 

the fact that some kids may have only one active parent, a grandparent, or 

several parents in blended households. Some kids may need to create more than 

one box, but what a great gift to those parents during the all-important 

graduation festivities. Consider wrapping these and placing an "Open Me First" 

message on top for extra fun. 

16. The Illness Box 
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Is a friend, family member, church member, or office mate going through an 

illness or dealing with health problems in the family? Why not create a box that 

shows you are squarely on the prayer team. Keep this on your family table, or 

at church, or in the office. Encourage others to participate with you in sharing 

prayers, cards, and messages that will bring you alongside the person who is 

suffering, even when you can't be there. Collect the prayers weekly and deliver 

or mail them on. Studies show that those who are being prayed for and 

surrounded by a supportive community heal faster and suffer less stress. What 

more tangible way to lift up a friend than to send a regular package of prayers! 

17. The Not Forgotten Box 

So many senior citizens feel forgotten after moving to a nursing home, care 

centre, or even during long hospital stays. Create a prayer box decorated with 

photos of the senior citizen. Label it clearly and leave a note pad by it. Encourage 

those passing in and out of the room to stop and leave a prayer for the senior or 

a prayer request. It’s important to remember that active prayer is a gift older 

folks can still give to others at a time when feelings of useless or irrelevance may 

be overwhelming. Why not consider creating prayer boxes for each family of 

kids and grandkids and encouraging the senior citizen to commit prayers for 

each family each day? What a great routine-maker in a new place and a source 

of purpose when life can seem to be without purpose! 

18. The Communal Exchange Box 

Looking for ways to bond your church members together, or your youth group 

members, or those in a prayer group at an office or school? Think about creating 

a pair of prayer exchange boxes. One communal box for prayer needs (pray for 

me because...), and one communal box for responses from members of the 

group. If prayers are not for sharing with the group at large, they can be labelled 

as such by folding them and securing them with tape, stickers, or envelope. 

Prayers and responses (ones that are not secret) can be shared at the beginning 

of group sessions. Discuss the need and encourage others to pray for the need, 

as well. 

19. Military of Missionary Prayer Box 

Do you know someone with a family member serving in the military or as a 

foreign missionary? Create a prayer box for that person and keep it at your 

home, at your office, at an appropriate place in your church, or give it to the 

military family. If you’re keeping the prayer box, periodically send the prayers 

on, either by retyping them on email, or by sending them through the mail. Or, 

just take pictures of the prayer notes and send the pictures via email or snail 
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mail. What a fantastic mail call for those who are far from home, as well as a 

witness to others they may be serving with. 

20. Fundraiser Boxes 

Need a silent auction item, festival activity, or a youth group fundraiser? Do 

some prayer box crafting! Purchase decorative papier-mâché boxes, or gather 

gift boxes, shoeboxes, and any sort of box with a removable lid. HINT: after the 

holidays, fancy Christmas gift boxes can often be purchased for pennies on the 

dollar. Gather craft materials of all sorts, anything from beautiful wrapping 

papers, laces and other notions, free graphics printed from the Internet, printed 

scriptures, and whatever else you can think of. Have kids create beautiful boxes 

and then offer them for sale at a church or community function. Be sure to have 

your artisans sign their one-of-a-kind creations on the bottom of the box. 

21. Vacation Bible School Project Box 

What could be better than to send your vacation Bible school attendees home 

with a handmade prayer box of their very own? Either decorate it to match the 

theme of your VBS, or perhaps take pictures of each child and let that child adorn 

the box with drawings to match his or her family or interests. Explain to the child 

how a prayer box is used, and send a child home with a supply of small slips of 

paper and encouragement to use the prayer box at home with family. 

22. Neighborhood Prayer Box 

Wondering about ways to reach out to the neighbourhood as a church? Consider 

creating a durable, outdoor wooden or metal neighbourhood prayer box to keep 

in front of your church. Prayer boxes can also be placed on counters in local 

businesses, with permission. Include a short explanation on the outside to let 

passers-by know that this box is for everyone, and the prayer is free. There are 

no strings attached. If desired, include blanks for those who would like to be 

contacted to receive a free Bible, a visit, or phone call from your church. 

23. Fleamarket Prayer Box 

Rent a small space at a local craft mall or flea market. Display a neighbourhood 

prayer box where passers-by can add their prayer need or a prayer for someone. 

Consider offering for sale some decorated boxes for various occasions and some 

more general prayer boxes. Wedding boxes, shower boxes, graduation boxes, 

family prayer boxes, traveling prayer boxes are good ideas and might not cost 

much more than a greeting card. Consider offering other things that might have 

value to passers-by, such as bible story colouring sheets, informational tracts 

from your church, or even free Bibles. Why not make a project of gathering up 

all the extra, unused Bibles in households within your church, and including 
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them in your booth for anyone to take home and keep? Bibles that are extras in 

one home may change lives in another. 

24. The Heartbreak Box 

Suffering through a difficult time or know someone who is? Create a special 

prayer box for sharing the needs of a broken heart. Having a place to pour out 

hurts can help in the transition from disappointment to understanding, to 

acceptance. Journaling about hurts is an effective strategy for healing and the 

box is an alternative that some may enjoy and use even use more frequently. 

When life doesn't happen the way we want it to, sometimes just having a place 

to go with our troubles can make all the difference. Consider adding a slot in the 

lid, and securing the lid permanently, as a symbol of sharing the pain with a pen, 

and releasing it in prayer. 

25. The Memorial Box 

Know someone who has suffered the loss of a loved one? Consider creating a 

memorial box decorated with pictures, mementos, or other items celebrating 

the life of the person who is gone. Encourage those who are grieving not only to 

pray over their grief, but to fill the box with gratitude for the times spent 

together, the memories made, and the lessons learned. Love never fails to leave 

great beauty in our lives, and while this box can be a place for pouring out 

crippling grief, it can also be a place for sharing the joy and thankfulness for a 

life that has touch ours. Saving a favourite picture, small treasured items like a 

keychain or tie tack, a piece of a favourite T-shirt, a hobby item, a blurb about a 

favourite movie or TV show, etc. can be the comfort needed to be able to clean 

out the closets and move on. 

 

Remember, the box is the inspiration for the written prayer, but it’s the prayers 

inside, the heart that prayed them, and the God who answers them that 

matter most. 

-- Lisa 

Copyright 2020 by Wingate Media, LLC 

Lisa Wingate, Author of The Prayer Box, a novel (www.LisaWingate.com) 
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Diaconie project voor 2021 

Wij willen graag wat extra aandacht geven aan een groep ouderen mensen in 

Park Sorg centrum.  Van de 320 inwoners van de centrum zijn er ongeveer 70 

inwoners die extra hulp en ondersteuning nodig hebben, zij krijgen geen hulp 

van familie of vrienden. Deze inwoners, mannen en vrouwen, hebben 

maandelijks toilet artikelen en snoepgoed en kleding nodig.  

Als u het kan veroorloven en wil helpen kunt u extra boodschappen meenemen 

wanneer u voor uw eigen gezin inkopen doet. U kunt een of meerder artikelen 

kiezen van de volgende lijst. Alles is van harte welkom, er is geen bijdragen die 

te klein of onbelangrijk is. U kunt het meebrengen naar de kerk en aan Joke of 

Hanja geven. 

• Bad zeep, toilet papier, tandpasta, shampoo, deodorant    

• Scheermesjes en scheerschuim     

• Body lotion, hand crème, body en hand wasmiddel    

• Ensure       

• Papieren zakdoekjes, keukenrol   

• Koffie, thee en suiker, melkpoeder of long-life melk 

• Koekjes, snoepjes, chocola, chips 

• Warme drankjes: soep, Milo, chocolademelk 

• Sokken en beanies      

• Pyjamas en ondergoed 

• Sjaals en truien 

Joke de Jong 
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Onze getallen zijn nu nog minder vanwege corona, er is niet heel veel speling 

om uitgebreide roosters samen te stellen. Ik zet alleen maar namen in voor 

dienstdoende ouderling en bloemen, de rest doen wij dan met vrijwilligers – wie 

er ook al is op die zondag. Laat het mij weten als u graag bloemen wil brengen 

of de schriftlezing wil doen op een zondag. 

  

Dienstrooster april 2021 

 Vrijdag 2 april Zondag 4 april Zondag 11 april 

1 Tanya van Wyk Ferry vd Kuil Ina Tanzer 

Bloemen Geen bloemen Ellen vd Kuil Peggy Mijne 

    

 Zondag 18 april Zondag 25 april  

1 Emmy Reinten Jan Willem Hoorweg  

Bloemen Emmy Reinten Emmy Reinten  
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Agenda april 2021 

Vrijdag 2 april 

Goede Vrijdag 
10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Zondag 4 april 

Paasfeest 
10h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Koffiedrinken (verjaardag Tanya v Wyk) 

Dinsdag 6 april 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 11 april 10h00 
Eredienst Ds Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 13 april 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 18 april 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 20 april 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 25 april 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Zaterdag 1 mei 8h00 – 14h00 ORANJEHOF BAZAAR 
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Verjaardagen april 2021 

vrijdag 2 april Petrus van den Steen 011 871 2221 

maandag 5 april Tanya van Wyk 082 774 7907 

woensdag 7 april Jan Leeuw  

vrijdag 9 april Jacqueline Reintjes 011 828 5236 

woensdag 21 april Marijke Pretorius 011 614 4491 

donderdag 22 april Jan Wuestenenk 011 867 1886 

vrijdag 23 april Titia Morgenrood 083 359 2905 

dinsdag 27 april Cherese Roux  

dinsdag 27 april Nora de Rijk 072 227 3811 

dinsdag 27 april Sandra Steen 083 225 9055 

vrijdag 30 april Sietske Reinten 011 679 1434 
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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 

Kerkkantoor 

Dinsdag ochtend 

9h30 – 13h30 

Jan-Willem Hoorweg 

011 726 1409 / 082 557 0047 

nlgemeente@mweb.co.za 

Bank Details 

Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk 

Nedbank Current Account 1979 316872  

Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 

Code 198765 for online payments 

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 

Ferry van der Kuil 

011 478 1082 

estruct@iafrica.com 

Organist 

Johan van Staden 

082 928 5874 

jvstaden@webmail.co.za 

 

mailto:vdkuil@gmail.com
mailto:marcovw@mweb.co.za

