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een warme deken
't is als een deken om mij heen
het blij gevoel te smaken
een kind van God te mogen zijn
Hem even aan te raken
met vreugde en betrokkenheid
naar wat Hij zegt te luist'ren
en dan iets vol genegenheid
zacht in Zijn oor te fluist'ren
't is als een deken om mij heen
God heel dichtbij te weten
met deze vaste zekerheid:
Hij is mij niet vergeten!
wanneer Hij mij weer tot zich trekt
vaak zonder iets te zeggen
dat ik dan weer mijn kinderhand
stil in Zijn hand kan leggen
't is als een deken om mij heen
als God mijn ziel zal raken
zelfs na een troosteloze nacht
mij rustig laat ontwaken
en als dan soms een gure wind
mij met zijn kracht wil breken
sla ik iets vaster om mij heen
die zachte, warme deken
Frits Deubel
https://www.geestelijkegedichten.nl/pa416.htm
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Een van deze geringen ...
Ik zat aan tafel tussen Formule 1 enthousiasten. Max Verstappen natuurlijk, zeiden
de Nederlanders uit één mond. Nee, zei een ander. Lewis Hamilton is de man. Allen
hadden hun redenen, vanaf hoe die mensen zijn – nederig of arrogant – tot hoe ze
rijden – netjes of achterbaks.
Ja, de naam Max Verstappen is bekend. Ook mensen die niet per se Formule 1
enthousiasten zijn, weten wie hij is, wat hij doet. Over heel de wereld is hij
beroemd. Mensen van alle talen moeten die moeilijke Nederlandse naam
uitspreken in hun radiocommentaar of TV programma’s. De naam Max Verstappen
is groot.
De naam Dien Verstappen is niet groot. Zij is geen bekende over de wereld heen.
Zij was “een van de geringen”. Maar van Dien Verstappen heb ik veel geleerd, meer
dan van de grote naam, Max. Haar leven en manier van mens zijn blijven me bij, tot
vandaag toe, jaren na haar dood. Haar levende erfenis.
Dien had moeite met Bijbel lezen. Ze voelde zich schuldig daarover. Maar haar
leven getuigde op een hele praktische manier van de essentie van de
evangelieboodschap. Ze ging op een heel bijzondere manier met “de geringen” om.
Dien Verstappen had niet veel aan bezit. Ze kon de armen en nooddruftigen niet
helpen met geld en goederen. Maar ze deed veel méér. Haar cadeau was
menswaardigheid. Ze zag hen. Ze sprak hen aan, de geringen, de armen die bij de
stoplichten stonden te bedelen. Zij gaf iedereen R2. Dit is wat ze had om te geven.
Dit én de gave van de Geest: vriendelijkheid.
Ik zag aan de gezichten en reacties van die mensen wát haar geschenk van
menswaardigheid – ik zie je, ik spreek je aan, ik erken je menszijn – voor ze
betekende.
Ik leerde van Dien Verstappen en moest mijn denken veranderen. Met al die
armoede en nood om ons heen in dit land voelde ik me gewoon overweldigd. Mijn
denken was: Ik kan de wereld toch niet veranderen. Ik kan niet echt helpen. Ik kan
geen verschil maken aan al dat hier.
Het voorbeeld van Dien Verstappen herinnerde me ook aan het oude verhaaltje
over de zeesterren. Iemand stond aan het strand en gooide een zeester terug in het
water. “Je kunt ze toch niet allen redden”, zei een toeschouwer. “Maar voor deze
een maakt het een verschil,” was het antwoord.
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Nee, we kunnen ze niet allen redden. We kunnen de grote problemen in de wereld,
dit land of de levens van mensen niet oplossen. Maar met een klein gebaar van
welwillendheid waarmee we de ander zien en hun menswaardigheid erkennen,
kunnen we toch in de levens van de geringen een verschil maken.
Want juist die geringen zijn voor God belangrijk.
God wil niet dat een van deze geringen verloren gaat (Matt 18:14).
Yolanda Dreyer
Gemeentenieuws
•

Op 10 april was er een korte gemeentevergadering om de audit verslag en de
financiële verslagen van maart 2021 / februari 2022 goed te keuren. Ook is de
begroting van maart 2022 / februari 2023 goedgekeurd. Ter inlichting voor
onze gemeente: wij betalen per maand per lidmaat R60/maand over aan de
kerkkantoor. Als het kan en mogelijk is, wilt u denken aan een maandelijkse
vrijwillige bijdragen aan de kerk om te helpen met deze betaling. De bank
details van de kerk staan op de colofon op het laatste bladzijde van de Mare.
Wij bedanken onze kassier Marco van Wieringen voor zijn accurate
bijhouden van onze financiën. Wij vertrouwen erop dat wij nog een aantal
jaren door kunnen gaan met de hulp van de financiële leiding van Marco.

•

Op Goede Vrijdag leverde Ds. Tanya van Wijk een treffende preek met de
volgende thema en daarna vierden wij met z’n allen (kinderen ingesloten)
avondmaal:
Daar was ŉ man van Nasaret, Jesus, wat saam met die buitestaanders en die
sondaars van sy tyd, om ŉ tafel gesit het en saam met hulle geëet het. Daarvoor
is hy doodgemaak.

•

Op zondag ochtend 17 april om 8h30 was er weer een Paasontbijt. Emmy had
het ontbijt geregeld als huldeblijk aan Hanja, die dit ontbijt vaak voor ons
geregeld had. De stort regen mocht the sfeer niet dempen en onze dank gaat
uit naar Emmy voor alle goede zorgen. Daarna mochten wij een prachtige
Paasdienst bijwonen onder leiding van Yolanda. Haar thema was de
overwinning van Pasen, met als opzomming de volgende woorden:
Zegt de Nederlandse vertaling van Jonathan Livingston Zeemeeuw:
Ieder van ons is in wezen een afspiegeling van de Grote Meeuw.
Wij zijn vrij. Vliegen brengt ons een stap dichter bij onze werkelijke natuur.
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Alles wat ons beperkingen oplegt moeten we overwinnen.
•

Janny van den Eijkel heeft een aantal weken geleden een hersenbloeding
gehad. Zij is aan het beterende hand, ze kan een aantal handelingen weer zelf
doen en kan langzaam proberen om woorden te vormen. Wij denken aan
Sandra, Charlotte en Nicky en familie die allemaal helpen en ondersteunen en
plannen maken om het tante Janny zo gemakkelijk te maken, met de nodige
verzorging.

Marjon Moed belandt in een pelgrimsoase: 'Deze plek is mijn antwoord'
Marjon Moed belandt tijdens haar pelgrimage op een wel heel bijzondere plek. Een
plek die haar op slag leert waar het werkelijk om draait en bovendien antwoord
geeft op belangrijke vragen waar ze mee op weg ging.
Sinds ik hier ben heb ik nog niet een keer mijn NOS-app geopend en ik weet niet
hoe het met de wereld gaat. Gek genoeg voel ik me daar minder schuldig over dan
voor mijn vertrek. Door één moment tijdens mijn wandeling realiseerde ik me
ineens waarom.
Oase
Zoals de zee achter de duinen kan verschijnen verscheen er aan het einde van een
bergtop een pop-up barretje. Alles wat je je maar kon wensen was er: een bed,
vers fruit, een labyrint, koffie, noten. Er liep een man rond die zachtjes meezong
met de muziek. Hij was overduidelijk degene die deze toko runde. ‘Welcome, take
whatever you like.’
Deze plek voelde als een oase. Ook al stond er van alles, ik pakte alleen een kopje
koffie en een banaan. Toen ik vroeg hem vroeg waar ik kon betalen, zei hij: ‘No no
no, this is the Camino’.
En toen moest ik huilen. Van de goedheid van deze man en deze plek. En ik dacht:
dit is het antwoord. Deze plek is mijn antwoord.
Alles delen
Door deze plek wist ik ook ineens waarom ik me niet (meer) schuldig voelde. Omdat
we hier op de Camino alles delen. Omdat niemand zich hier eenzaam hoeft te
voelen. Je weet dat je aan elke tafel welkom bent, ongeacht welke taal je ook
spreekt of uit welk land je ook komt.
Delen. Daar gaat het om. En eigenlijk was dit een antwoord op 2 vragen die ik had.
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1. Of ik mag genieten, terwijl er ergens anders hulp nodig is. En 2: hoe ik voor
mezelf kan zorgen zonder een ander daarmee tekort te doen.
Delen is het antwoord. Delen van wat je hebt. In het besef dat alles wat je hebt
ook deels van een ander mag zijn.
Ik kom niets te kort
Op de Camino wordt alles gedeeld. Als ik nog een banaan heb, gaat de helft naar
iemand anders en de volgende keer krijg ik een handje noten van iemand. En ik kom
nooit iets te kort. Ik heb hier zelden iemand iets helemaal zelf zien opeten.
Maar dat delen leert me tegelijkertijd dat je ook iets voor jezelf mag houden. Je
hoeft niet alles weg te geven. Je geld niet, je tijd niet, je energie niet. Je mag de
helft van je banaan zelf opeten en je mag ook tijd aan jezelf spenderen.
En delen gaat ook over ‘in delen’. Niet alles hoeft allemaal tegelijk, het mag ook in
delen. Er is van alles genoeg voor iedereen, we moeten het alleen goed verdelen.
Verbinding
Het mooie van delen in tegenstelling tot (alles) weggeven is dat er ook (een)
verbinding blijft tussen jou en de ander.
Ik geef jou een deel van mij. En dat betekent ook dat ik moet leren om te ontvangen.
Ik heb vaak de neiging om ‘nee’ te zeggen als iemand mij iets met mij wil delen.
Omdat ik het gevoel heb dat ik dan iets van iemand afneem. Maar eigenlijk wijs ik
degene die het mij wil geven af. Iets in dankbaarheid aannemen verbetert de relatie
juist. Een zeer waardevolle les.
Ik wil niet alles weggeven, ik wil iemand en een plek zijn waar ik kan delen.
En zolang ik blijf delen van wat ik heb hoef ik niet bij elk appel dat ik voel op te
springen en alles weg te geven.
‘Alleen samen’ was het devies. Niet ik alleen alles, maar samen en allemaal een
beetje.
Opgelucht
Ik voel me opgelucht en ontspannen. En nu ga ik naar het barretje hier om een
biertje voor mezelf te kopen, of er misschien wel eentje aangeboden te krijgen. En
dan zeg ik volmondig ja op dat aanbod en proost ik op mijn eeuwige hoop dat er
ooit een dag komt dat alles goedkomt.
Buen Camino!
Geschreven door Marjon Moed
https://lazarus.eo.nl/blogs/marjon-moed-belandt-in-een-pelgrimsoase-deze-plek-is-mijn-antwoord
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Maastricht brengt oude Koningsdag terug
Eindelijk. Na een Koningsdag thuis en een Koningsdag zonder publiek vierde de
koninklijke familie woensdag een feest als vanouds. Met handen, selfies én hier en
daar een boks.
Hij begint wat voorzichtig. Op de Sint Servaasbrug, waar de Oranjes aankomen,
begroet de koning het publiek met zijn vuist. Even later lijkt de boks verdwenen en
schudt de jarige vorst hand na hand.
Noodgedwongen werd de feestvreugde twee jaar lang inhouden, maar nu barst
Maastricht los. Met als climax het bomvolle Vrijthof, waar de Limburgers met een
oorverdovend gejuich, geklap en gejoel afscheid nemen van de Oranjes. „Mag ik
een moment…” wil de koning zijn dankwoord beginnen. Maar het uitzinnige publiek
onderbreekt hem met het „Lang zal hij leven.”
Op het podium herinnert Willem-Alexander de joelende mensenmassa aan de
twee lange jaren van „individueel coronaleed en collectief chagrijn.” Limburg werd
niet alleen hard geraakt door de pandemie, maar ook door een watersnoodramp.
Maar: „Wat in het vat zit, is niet verzuurd” – precies zoals hij had beloofd. Het was
slechts „een kwestie van geduld”, zoals de band voor hem over de stad schalt.
Rapportcijfer
Aan het begin van de route proberen zo’n veertig republikeinen de vrolijke
stemming nog te doorbreken. Zij hebben niets op met het Oranjefeest. Met
spandoeken en leuzen zwaaien ze „Willem de Laatste” uit. Het gezelschap
passeert het protest zonder het geschreeuw veel aandacht te geven.
Toch had de koning zich een beter verjaardagscadeau kunnen wensen dan het
rapportcijfer dat –zoals elk jaar– op Koningsdag naar buiten kwam. Iets minder dan
de helft van het volk heeft nog vertrouwen in hem. Nederlanders geven hem een
6,7; twee jaar geleden nog een punt hoger.
Voor de camera’s benadrukt Willem-Alexander blij te zijn met opbouwende kritiek.
„Als je dat niet hebt, kun je eindigen als Poetin. En dat wil niemand.” Hij is juist
„extra dankbaar” Koningsdag in vrede en vrijheid te kunnen vieren. Vrede en
vrijheid die slechts een paar honderd kilometer verderop ver te zoeken zijn, verwijst
hij naar de oorlog in Oekraïne.
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Studie
Onder het dolenthousiaste publiek is niets te merken van de dalende
populariteitscijfers. Een feestvierende menigte overstemt alle kritiek. Het is weer
Koningsdag als vanouds.
De drie prinsessen lopen beleefd langs de dikke rijen achter de dranghekken.
Handje hier, selfie daar. Alexia offert een paar schooldagen in Wales op om van de
partij te kunnen zijn. Aan de andere kant van de Noordzee „mist” ze haar ouders
natuurlijk. Maar ze geniet vooral van de „bijzondere ervaring”, vertelt ze. „Ik leer
mensen kennen van over de hele wereld.”
De 18-jarige prinses Amalia laat weinig details los over de stages die ze heeft
gedaan. Ze heeft dingen gedaan die „veel toevoegen”, dingen die „leuk, creatief en
leerzaam” zijn. Ook verklapt ze haar plannen voor na de zomer nog niet. Ze heeft
zich ingeschreven voor een „aantal studies in een aantal steden” en hoopt
binnenkort meer te kunnen zeggen. Of het Maastricht wordt? De kroonprinses laat
het wijs in het midden. Omdat de inschrijvingstermijn voor universiteiten nog niet
gesloten is, kan ze zo een run op haar studiekeuze voorkomen.
Voor moeder Máxima is het behoorlijk stil geworden in huis. Ze mist haar dochters,
maar kan nu wel „lekker meer werken.”
Spoedcursus
De drie dames zijn op z’n fanatiekst bij een spel dat hun kennis over de
”Mestreechter taol” op de proef stelt. Voor de Limburgse spoedcursus inburgering
slaagt de koninklijke familie met vlag en wimpel. Of ze hebben het leesplenkske
vooraf grondig bestudeerd, óf ze luisteren ter plekke goed naar het publiek dat het
antwoord wel weet. Team blauw –met Ariane, Willem-Alexander, Laurentien,
Pieter-Christiaan en Aimée– wint uiteindelijk.
Verderop genieten de koning en zijn familie van Limburgse culinaire hoogstandjes,
de vele muziekkorpsen, diverse carnavalsclubs en natuurlijk het optreden van de
wereldberoemde violist André Rieu en zijn orkest. Luidkeels zingt de familie mee,
arm in arm meewiegend op de muziek.
Arm in arm – het mag weer. Dat „allemaal samen zijn” en „het gevoel van
verbondenheid” heeft koningin Máxima het meest gemist in de coronatijd, vertelt
ze. Maar deze dag geeft Limburg de Oranjes weer een Koningsdag zoals het was.
Anne Vader
https://www.rd.nl/artikel/973440-maastricht-brengt-oude-koningsdag-terug
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Dienstrooster mei 2022
zondag 1 mei

zondag 8 mei
Koffiedrinken

zondag 15 mei

1

Eddie de Jong

Ferry vd Kuil

Ina Tanzer

Bloemen

Joke de Jong

Emmy Reinten

Peggy Mijne

Koffie

Priscilla Ndlovu

Schenken
Koffie

Emmy Reinten

Trakteren

zondag 22 mei

zondag 29 mei

1

Hilde Herholdt

Jan Willem Hoorweg

Bloemen

Ellen vd Kuil

Rietje Spoon
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Agenda mei 2022
zondag 1 mei
dinsdag 3 mei
zondag 8 mei
Moedersdag
dinsdag 10 mei
zondag 15 mei
dinsdag 17 mei

10h00
09h00 – 13h00
10h00
09h00 – 13h00
10h00
09h00 – 13h00

zondag 22 mei

10h00

dinsdag 24 mei

09h00 – 13h00

donderdag 26 mei
zondag 29 mei

Eredienst Ds. Y Dreyer
Kerkkantoor
Eredienst Ds. A Kuyper
Koffiedrinken
Kerkkantoor
Eredienst Ds. Y Dreyer
Kerkkantoor
Eredienst Ds. Y Dreyer
Kerkkantoor

Hemelvaart
10h00

Eredienst Ds. Y Dreyer
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Verjaardagen mei 2022
zondag 1 mei

Anita Andeweg

084 616 3553

maandag 2 mei

Rosalinda Visser

082 426 7912

zondag 8 mei

Ina Tanzer

083 5371 781

maandag 9 mei

Rietje Spoon

072 295 6643

dinsdag 10 mei

Martin van der Kuil

072 437 5200

zondag 15 mei

Frouk Smal

083 707 2478

donderdag 19 mei

John Jordaan

081 894 6761

zondag 22 mei

Corrie Wuestenenk

dinsdag 24 mei

Jan de Rijk

zaterdag 28 mei

Alea de Koning

011 973 1091
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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
Ds Yolanda Dreyer

Predikante

012 348 9850 / 082 893 2104
yolanda.dreyer@up.ac.za

Kerkkantoor
Dinsdag ochtend
09h00 – 13h00

Joke de Jong
072 443 3535
nlgemeente@mweb.co.za
Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk

Bank Details

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
Marco van Wieringen

Kassier

011 442 9696
marcovw@mweb.co.za
Ferry van der Kuil

Koster

011 478 1082
estruct@iafrica.com
Johan van Staden

Organist

082 928 5874
jvstaden@webmail.co.za
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