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Meditatie 
 

Wonen overal  

(bij Lied 419)  

 

Wonen overal nergens thuis, 

aarde mijn aarde mijn moeders huis, 

vallende sterren de schim van de maan, 

mensen die opstaan en leven gaan –  

mensen veel geluk.  

 

Wonen overal even thuis, 

handel en wandel en huis na huis 

loven en bieden op waarheid en waan 

wagen en winnen en verder gaan – 

mensen veel geluk. 

 

Wonen overal bijna thuis, 

aarde mijn hemel mijn vaders huis, 

stijgende sterren de lach van de maan,  

mensen die dromend een stem verstaan –  

mensen veel geluk.  

 

Wonen is één van de meest elementaire levensbehoeftes. Ieder 

mens heeft een plek nodig op moeder aarde waar hij of zij zich 

thuis voelt. Een thuis dat meer is dan alleen een huis met 

muren en een dak. Je thuis voelen heeft vooral te maken met 

veiligheid en geborgenheid, met een plek waar je jezelf kunt 

zijn. Daarnaast is de ‘mienskip’, de mensen om je heen, een 

belangrijke factor om je thuis en gelukkig te voelen. 

 

De evangelist Mattheüs schrijft dat Jezus gaat wonen in 

Kafarnaüm (4:13). Door net als andere mensen in een gewoon 

huis te wonen, heeft Hij het menselijk bestaan met ons willen 

delen. Zo was Hij bereikbaar voor iedereen. Mensen van allerlei 

pluimage zochten Hem op, vaak met grote menigtes tegelijk. 

Maar ondanks dit aardse thuis werd het leven van Jezus vooral 

bepaald door de rusteloosheid die Hem er vandaan dreef. Zijn 

huis was een uitvalsbasis, vanwaar Hij samen met zijn 

leerlingen door Galilea trok en mensen ontmoette.  
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En uiteindelijk werd de gang naar Jeruzalem onontkoombaar. 

Hij moest naar de tempel om daar het goede nieuws te 

verkondigen, ook al wist Hij dat zijn levensweg daar een 

lijdensweg zou worden.  

 

Deze spanning tussen wonen en onderweg gaan is herkenbaar. 

Aan de ene kant kunnen we niet zonder de rust en veiligheid 

van een eigen plek onder de zon. En aan de andere kant 

herkennen we het verlangen naar een wereld waar het goed is 

voor iedereen. Omdat het anders kan en moet met heel veel 

dingen in dit leven. Als gelovige pelgrims worden we gedreven 

door het verlangen naar een blijvende stad, waar iedereen 

thuis zal zijn. Naar het koninkrijk dat niet van deze wereld is, 

maar dat wel op deze wereld gevestigd wil worden. Als dat 

verlangen dooft, dan dooft het geloof.   

 

Daarom roept Jezus steeds weer dit verlangen in ons wakker. 

Hij gaat langs de straten van ons leven en roept en roept: 

“Laat je netten achter je, laat je oude leven achter en kom 

mee, ga mee met Mij!” Want er moet toch iets beters zijn. Er 

wordt ons iets beters beloofd en wij worden daarbij 

ingeschakeld. Geroepen om op weg te gaan, achter Hem aan. 

Pastor Hieke Plantinga-Folkertsma 

 

 

Kerkdiensten 

 
Kerkdiensten op zondag 9 februari 2020 

St. Gertrudiskerk 

09.30 uur  Heilig Avondmaal 

Voorganger:  Ds. A. Vriend 

Organist:  Dhr. F. Dijkstra 

Kinderoppas:  Aanwezig 

Kinderkerk:  Wel 

Kerkauto:  Dhr. S. Couperus, tel. 542168 

Collecte:  Diaconie 

Uitgangscollecte: Kerk 

 

Koster v.d. week: Dhr. en mevr. Zeilstra-IJlstra, tel. 541948 
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Protestantse Gemeente Ferwoude/Gaast 

11.00 uur  Afscheidsdienst PG Ferwoude/Gaast 

   Tevens afscheid van ambtsdragers 

Voorganger:  Ds. M.C. Mook 

 

It Heidenskip 

11.15 uur 

Voorganger:  Ds. A. Vriend 

   Afsluiting talentenproject jeugd 

 

Kerkdiensten op zondag 16 februari 2020 

09.30 uur   

Voorganger:  Pastor L. Andel-van Hoeven 

Organist:  Dhr. A. Landman 

Kinderoppas:  Aanwezig 

Kinderkerk:  Wel 

Kerkauto:  Dhr. S. Westra, tel. 542636 

Collecte:  1e Diaconie, 2e Kerk 

Uitgangscollecte: Diaconie (Kerk in actie) 

 

Koster v.d. week: Dhr. H. Norbruis, tel. 542090 

 

Koster v.d. daaropvolgende week: 

   Dhr. H. Althuis, tel. 541741 

 

It Heidenskip 

09.30 uur 

Voorganger:  Ds. A. Vriend 

 

Bij de diensten 
 

Zondag 9 februari is er een eredienst waarin we de 

verbinding met God en met elkaar mogen oefenen en proeven; 

het avondmaal. We vieren dat in het koor, dus graag het 

liedboek meenemen. 

 

Op zondag 9 februari wordt om 11.00 uur in Ferwoude de 

afscheidsdienst van de gemeente Ferwoude/Gaast gehouden. 

Tevens wordt er dan afscheid genomen van de ambtsdragers. 

Voorganger is Ds. M.C. Mook uit Sneek. 
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Op donderdag 13 februari wordt er om 15.00 uur in  

Nij Mariënacker een Bijbellezing gehouden door mevrouw  

H. Leeuw. Muzikale medewerking wordt verleend door 

mevrouw C. Hofman-Heida. 

 

In de dienst van zondag 16 februari is er een 

gastvoorganger; Pastor L. Andel-van Hoeven uit Oudega (zwf). 

 

 

Her en der 
 

Een belangrijk deel van ons gemeente-zijn is de eredienst. 

Natuurlijk zijn er veel meer vormen van wat we als gemeente 

doen die net zo belangrijk of misschien nog belangrijker zijn. 

Maar wijzelf en ook ‘buitenstaanders’ hebben het vaak over de 

eredienst als we het over ‘kerk’ hebben. We zeggen: “Ik ga 

naar de kerk” als we naar de eredienst gaan. Als we 

huisbezoek krijgen, of als je naar een V en T –activiteit, 

catechisatie of een kring gaat, dan zeg je meestal niet “ik ga 

naar de kerk”. Terwijl al die activiteiten toch ook ‘kerk’ zijn. 

Een eredienst is een manier om God en elkaar te ontmoeten. 

Die eredienst heeft een vorm; liturgie. Liturgie betekent 

oorspronkelijk zoiets als ‘eredienst’. Het is een vorm waarmee 

we God zoeken, maar ook een vorm waarmee we God willen 

eren en antwoord geven op Zijn Woord. Daarom zijn we als 

gemeente ook aan het zoeken, eren en antwoord geven in 

onze erediensten. In vorm en inhoud. Door samen te vieren, 

met 3 generaties, in herkenbare en toegankelijke 

samenkomsten. Maar ook om in andere vormen, andere 

liturgie, God te zoeken en Hem eer te bieden. 

Ds. A. Vriend 

 

 

Mededelingen 
 

Uitnodiging voor de doop. 

Op zondag 8 maart 2020 is er een mogelijkheid om je kind te 

laten dopen. Mocht je er over nadenken of jullie je kind willen 

laten dopen, laat het even weten. Ook als je het nog niet zeker 
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weet, dan kunnen we er met elkaar over in gesprek. In beide 

gevallen: hartelijk welkom! Voorganger op zondag 8 maart is 

ds. Arnold Vriend.  

Aanmelden graag vóór maandag 24 februari bij ds. Arnold 

Vriend, tel. 756248 of e-mail arnoldvriend@hotmail.com. De 

volgende doopdienst is voorlopig vastgesteld in de maand juni. 

 

Voorjaarsvakantie. 

We zijn tijdens de voorjaarsvakantie even weg. In 

voorkomende gevallen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen 

met de wijk-ouderling. Die weet ook wie er van de pastores in 

de regio achterwacht is. 

Ds. A. Vriend 

 

Commissie Vorming en Toerusting 
 

Gemeentereis naar Zutphen op woensdag 22 april 2020. 

Zutphen neemt met bijna 400 rijksmonumenten en ruim 500 

gemeentelijke monumenten de eerste plaats in onder de 

Gelderse monumentensteden. 

Een interessante stad om te verkennen.  

Datum    : woensdag 22 april 2020 

Vertrek vanaf De Merk : 08.00 uur 

Terugreis vanuit Zutphen : 16.30 uur 

Aankomst in Workum : ca. 18.00 uur 

Aangekomen in Zutphen drinken we koffie/thee met wat 

lekkers. Daarna volgt een rondleiding in de Sint Walburgiskerk 

en de Librije. 

Na de lunch kunt u kiezen uit: 

- een rondwandeling  door de stad 

- een rondvaart met een open fluisterboot door de stad 

Bij opgave aangeven welke keuze u maakt. Deze keuze kan 

niet worden gewijzigd. 

Daarna is er gelegenheid om zelf de stad in te gaan; te 

winkelen; genieten op een terras enz. 

Kosten: € 48,00 per persoon (busreis, koffie/thee met wat 

lekkers, entree kerk en Librije, lunch, 

rondwandeling/rondvaart). 

Voor informatie en opgave voor 15 februari 2020: 

-  trienkegrootersbouma@gmail.com (hierbij aangeven of u 
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een rondwandeling of rondvaart wilt)   

-  of telefonisch bij Foekje van der Werf: 0515-543335 

Betaling voor 15 februari 2020: NL 21 INGB 0001 2333 85 

t.n.v. L. de Vries-Steensma o.v.v. Zutphen 

 

 

 

  

Diversen 
 

Vrijheidsbijbel 

Als Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) gaan 

we, samen met Bible League Nederland, een nieuwe 

Vrijheidsbijbel uitbrengen. 

  

Deze Nederlandse Bijbel voor gedetineerden heeft de naam 

Vrijheidsbijbel, omdat het Woord van God mensen bevrijdt. 

Door het lezen in de Bijbel kunnen mensen Jezus ontdekken, 

die wil bevrijden van het kwaad en van machten die het leven 

soms beheersen. 

  

Evenals de vorige versie, zal ook deze nieuwe uitgave gratis 

worden verspreid onder gevangenen, veelal via Geestelijk 

Verzorgers. 
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Omdat ruim 50% van de gedetineerden niet van Nederlandse 

afkomst is en geen (goed) Nederlands spreekt, zijn we dankbaar 

dat de Bijbelvereniging óók Bijbels kan aanbieden in vele 

tientallen ándere talen dan het Nederlands. 

Dat neemt niet weg dat deze Vrijheidsbijbels (gezien onze 

ervaringen in het verleden) snel hun weg gevonden zullen 

hebben in het gevangeniswezen. 

  

Het eerste exemplaar zal D.V. op 30 januari 2020 om 13.00 

uur in het gebouw van de Tweede Kamer worden overhandigd 

aan Madeleine van Toorenburg. 

Sinds 2017 is Van Toorenburg namens het CDA in de Tweede 

Kamer woordvoerder veiligheid en justitie (criminaliteit, drugs, 

gevangeniswezen) en terrorismebeleid. 

Eerder was ze directielid van meerdere gevangenissen. 

info@bijbelvereniging.nl 

www.bijbelvereniging.nl 

  

 
Overbruggen - een gratis leesplan voor de 

veertigdagentijd 

Op 26 februari start de veertigdagentijd. Wilt u bewust 

toeleven naar Pasen? Vraag dan nu het gratis leesplan aan: 

Overbruggen - 40 dagen tussen hemel en aarde. 

 

De weken voor Pasen zijn voor velen een tijd om stil te staan 

bij wat ons ten diepste beweegt. We houden ons leven tegen 

het licht en gaan op zoek naar een nieuw perspectief. Waar sta 

ik? Waarnaartoe ben ik onderweg? Wat houdt me gaande? 

Het Nederlands Bijbelgenootschap biedt u dit boekje aan om 

die zoektocht vorm te geven aan de hand van het Mattheüs-

evangelie. Steeds weer slaat Jezus in dit evangelie een brug 

tussen het koninkrijk van de hemel en ons leven op aarde. 

 

Leesrooster veertigdagentijd: 

- Iedere dag een korte uitleg bij een tekst uit het  

 Mattheüs-evangelie. 

- Bezinningsvraag om de tekst met uw eigen leven te  

 verbinden. 

- Interview met migrantenvoorganger en Theoloog des  

 Vaderlands Samuel Lee. 

mailto:info@bijbelvereniging.nl
http://www.bijbelvereniging.nl/
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- Exegetisch essay waarin dieper wordt ingegaan op de  

 manier waarop Jezus in het Mattheüs-evangelie hemel  

 en aarde met elkaar verbindt. 

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  

Contactpersoon: Klaas Hofman en Janny Zweed (ook voor hulp 

bij het bestellen) 

Aanvragen: https://www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd 

 

 

Agenda 
 

Elke dinsdag van 19.00 uur tot 19.30 uur in de Baptistenkerk: 

Gebedsmoment gezamenlijke kerken. 

 

 

10 febr. 20.00 uur Thema-avond “Geloof en ongeloof  

    in het zichtbare” in Oer de Toer. 

    Leiding dhr. E.H. de Boer. 

11 febr. 09.30 uur Bijbelgespreksmoment  “Esther” 

    o.l.v. Ds. A. Vriend in  

    Oer de Toer. 

11 febr. 20.00 uur Gemeentekring, Aldewei 3. 

13 febr. 15.00 uur Bijbellezing door mevr. H. Leeuw in  

    Nij Mariënacker. Muzikale 

    medewerking mevr. C. Hofman. 

13 febr. 19.30 uur Catechisatie jongere groep. 

  20.15 uur Catechisatie oudere groep. 

17-23 febr.   Vakantie Ds. A. Vriend 

 

 

 

 

 

 

https://www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd
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Bijbelrooster 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vandaag lezen wij: 

 

9 febr.  zondag : Deuteronomium 28 : 45 - 57 

  maandag : Deuteronomium 28 : 58 - 69 

  dinsdag : Psalm 31 : 1 - 14 

  woensdag : Psalm 31 : 15 - 25 

  donderdag : Deuteronomium 29 : 1 - 14 

  vrijdag  : Deuteronomium 29 : 15 - 28 

  zaterdag : Deuteronomium 30 : 1 - 10 

 

16 febr. zondag : Deuteronomium 30 : 11 - 20 

  maandag : Psalm 18 : 1 - 16 

  dinsdag : Psalm 18 : 17 - 35 

  woensdag : Psalm 18 : 36 - 51 

  donderdag : Exodus 1 : 1 : 14 

  vrijdag  : Exodus 1 : 15 - 22 

  zaterdag : Exodus 2 : 1 – 10 

 

 

 

 




