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Beste gemeenteleden,
Kerkdiensten
Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur een online-dienst zonder bezoekers in de Joriskerk,
deze dienst zal via een beeldverbinding op de website van de gemeente,
https://pgdewijngaard.nl/meeluisteren uitgezonden worden en is te beluisteren via de
luisterkastjes.
28 februari
7 maart

2e zondag 40-dagentijd
3e zondag 40-dagentijd

ds. J. Janssen
ds. J. Janssen

Veertigdagentijd
Het is het begin van de 40-dagentijd, de tijd van bezinning en voorbereiding op de Stille Week en
Pasen. De kleur in de kerk zal paars zijn van ingetogenheid.
Er zijn twee sporen die we deze 40-dagentijd in de kerkdiensten zullen volgen. Ik ben er voor jou.
Zeven keer barmhartigheid. Dit is het project van Kerk in Actie, waarin elke week één van de
zeven werken van barmhartigheid centraal zal staan. Ook de liturgische schikking volgt dat
thema. We vertellen het verhaal van de duif Rainbow, die bijzondere dingen doet voor de dieren
in het bos. Het andere spoor is het project van Kind op Zondag. Daarin volgen we Jezus op zijn
weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Het wordt gepresenteerd in de vorm van een levensweg met
op de zondagen plekken waar we even stil staan bij verhalen uit het leven van Jezus.
Collectes
Juist nu in deze onzekere tijd is uw financiële steun erg belangrijk. En willen we u graag blijven
informeren over de doelen van de collectes in de komende weken. Misschien wilt u daarvoor een
bedrag overmaken op de rekeningnummers van de Diaconie en het College van
Kerkrentmeesters.
28 februari
- missionair werk
7 maart
- zending Colombia
Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De Wijnpers van
december/januari.
Rekeningnummers: NL22RABO 0323 12 18 88 Diaconie
NL06RABO 0309 10 29 60 College van Kerkrentmeesters
Als u in het bezit bent van collectebonnen, kunt u ook een enveloppe met daarin collectebonnen
in de brievenbus van de Instuif doen. Wilt u op de enveloppe aangeven of deze voor de diaconie
of voor kerkrentmeesterlijk werk bestemd is?

Afwezig
Ds. Henriëtte Bouwman zal niet bereikbaar zijn voor werk van zaterdag 27 februari tot en met
zondag 7 maart.
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Tot slot
Van winterse taferelen, naar temperaturen die ons in een lentestemming brengen. Zo zijn we
begonnen we aan de tocht in de veertigdagentijd waarin de zeven werken van barmhartigheid en
de weg van Jezus onze leidraad zijn.
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was
een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie
bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ (Mattheüs 25: 35,36)
Kort samengevat: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’.
Voor deze zondag is het thema: ‘de dorstigen drinken geven’
FEITJE: Pas in 1207 was er sprake van zeven werken toen paus Innocentius III aan de zes
werken die in Mattheüs genoemd worden het begraven van de doden toevoegde. Het is ontleend
aan het apocriefe boek Tobit, waar het begraven van de doden een aantal keren als een
belangrijke daad wordt genoemd.

DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID
De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden,
de vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de gevangene
bezoeken, de dode begraven: in zeven kwatrijnen, met een coda.
Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.
Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.
Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.
En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen:
er valt nog zoveel van elkaar te leren
Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.
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Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.
En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.
En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:
dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.
Menno van der Beek

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Bertus Hesselink, voorzitter
Wilma te Boome, scriba

ds. Henriëtte Bouwman
ds. Co Janssen
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