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Kerkklanken

MEDITATIE
Zo in de voorbereiding en het opstellen van de Kapelbode was ik op zoek
naar een tekstgedeelte voor de preek. Daar kwam ik de volgende
gedachten tegen die ik graag met u wil delen.
Wanneer wij het tekstgedeelte van Johannes 13 en het vervolg in het
evangelie naar de beschrijving van Johannes daarop opslaan, dan lezen
wij over het moment dat de Heere Jezus gaat lijden. Als we andere
evangeliën er bij zouden lezen dan lezen we dat Hij de weg naar
Jeruzalem heeft ingezet. Hij staat voor het diepe lijden en sterven voor
zijn vrienden, voor zijn kerk.
Maar in het Bijbelboek Johannes wordt er meer verteld. Daar wordt
verteld wat nodig is voor de Christelijke Gemeente. Want de Heere Jezus
kan niet altijd blijven. Het is nodig dat er een scheiding plaatsvindt. Dat de
gemeente achterblijft, en de Heere Jezus naar de Vader gaat.
Want als de Heere Jezus niet naar de Vader gaat dan kan de Heilige Geest
niet komen. En die Heilige Geest hebben we nodig om meer en meer met
de Heere Jezus te gaan leven. Hij is onze grote Raadsman en Trooster. En
deze Heilige Geest zal ons op de weg leiden naar de Heere Jezus. Naar de
eeuwigheid.
En dat brengt ons ook bij het volgende. Willen wij de eenheid met de
Heere Jezus ontvangen in de eeuwige heerlijkheid? Dan is het ook goed
dat Hij daarheen gaat en voor onze plaats bereikt. Want die Jezus zegt
ook in Johannes 17 dat wij samen met Hem bij de Vader zullen zijn in de
eeuwige heerlijkheid.
Dat is best wonderlijk. Het is wonderlijk dat wij zo worden voorbereid op
de eeuwige heerlijkheid, dat wij altijd met Hem kunnen zijn.
Dan betekent dan wel dat we geloof nodig hebben en dat we een geloof
gang maken op deze aarde. Dat is: achter de Heere Jezus aan. Dat is: Hem
al onze dingen toevertrouwen. Dat is: een diepe weg van het geloof.
Maar juist deze weg van het geloof maakt dat wij dezelfde gang achter de
Heere Jezus aan zullen gaan. Dat krijgt een diepe betekenis. Want we
zullen dus ook met Hem lijden in de wereld.
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We zullen vervolgd worden en wij zullen tegenstand ontvangen. De haat
van de wereld die op Jezus Christus is zal ons ook ten deel vallen.
En daarom is het nodig dat de Heere Jezus van ons heen is gegaan naar de
Vader. Zodat de Heilige Geest ons zal sterken op deze weg van het geloof
Het zijn zomaar een paar gedachten die naar me toe kwamen. En het is
goed om dit met elkaar te delen. Zeker wanneer we ook in deze weken
van het kerkelijk jaar ingaan. Als het gaat over het lijden van de Heere
Jezus Christus, dan is het goed te zien op het werk wat hij voor ons heeft
gedaan. En in dat alles staat het kruis centraal. Daarin ligt de eeuwige
zaligheid verzekerd. Ik hoop van harte dat u gezegende lijdensweken mag
ontvangen. En dat u ook mag zien op deze eeuwige heerlijkheid komt
door kruis en opstanding van onze Heere Jezus. Nu aan ons de vraag:
Zeggen we daar amen op? Dat we door het geloof dit ontvangen om dat
Hij het heeft gedaan? Laten we hier naar verlangen en in geloof naar
verlangen. Amen
Ds. F. Pierik
BIJ DE DIENSTEN
In de maand maart hoop ik twee keer voor te gaan. Op 13 maart hopen
we elkaar te ontmoeten bij een geopende Bijbel in de avonddienst. De
tekst voor de preek vinden we in Mattheus 27: 11 - 26. Het gedeelte gaat
over dat de Heere Jezus voor Pilatus staat. Dit is dan ook het tekst
gedeelte voor de jeugdkring die op die avond plaatsvindt.
Op 27 maart hoop ik in uw midden te zijn in de ochtenddienst. Deze
dienst staat in het teken van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. De
tekst voor deze zondag vinden we in Mattheus 27: 26 - 32. De bediening
van het Heilig Avondmaal en de dankzegging vindt dan plaats op 3 april.
De tekst voor beide diensten is dan het vervolg van Mattheus 27. We
staan dan stil bij het gebeuren op Golgotha.
We hopen met elkaar op een gezegende dienst.
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BIJBELKRING
De Bijbelkring staat gepland op 23 maart. Het tekstgedeelte wat voor die
avond aan de beurt is, is 1 Koningen 8. Daar wordt verder gesproken over
de inwijding van de tempel. Het is hoofdstuk 6 van het boekje.
Afgelopen keer waren we met 7 mensen op de Bijbelkring. We hebben
een goede avond gehad, maar er kunnen er nog meer bij. Zeker wanneer
het gesprek gaat over de wijze van leven en praktische vormen van
geloof, is het fijn als er meerder mensen op de Bijbelkring zijn. Dus…
Hartelijk welkom op de Bijbelkring.
Voor de volledigheid ook alvast de volgende data voor de Bijbelkring: 23
maart, 13 april en 11 mei. Dan hebben we ons boekje uit.
Uiteraard, zo de Heere wil en wij leven.
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
Elk jaar is de tweede woensdag van maart “biddag voor gewas en arbeid”.
Één dag in het jaar om de Heere te vragen of hij met zijn zegen het land
de vruchten wil geven die we nodig hebben voor ons levensonderhoud.
Ook vragen we hem of we krachten mogen krijgen om het werk te mogen
doen die we nodig hebben.
We staan er niet zo vaak bij stil, maar heeft u door dat deze dag altijd in
de lijdenstijd valt? Het lijden van Jezus Christus is de bron voor het leven.
Voor zowel de geestelijke als de lichamelijke noden staat zijn lijden en
sterven borg. Wanneer we dit beseffen dan leggen we toch alle vragen en
gebeden bij Hem neer. Daarom dan ook; Hartelijk welkom in de dienst die
om 19:30 uur begint.
JAARVERGADERING
In de kerkenraadsvergadering van februari heeft de kerkenraad een
jaarvergadering uit geschreven. Het is inmiddels al weer drie jaar geleden
dat de laatste vergadering is geweest.
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De laatste was wel uitgeschreven maar werd toen niet gehouden
vanwege corona. We nodigen iedereen uit voor de vergadering die op 20
april gehouden zal worden in de kerk.
In de kerkenraad is uitgebreid gesproken over de praktijk van het
gemeenteleven. Er zijn zorgen over het voortbestaan van de gemeente.
We hebben het als kerkenraad goedgeacht om deze avond in het teken te
stellen van het voortbestaan van de Hervormde Kerk van Een.
Tevens zal in de vergadering een verslag worden besproken van de
afgelopen periode en is er een gelegenheid zijn om vragen te stellen.
GROET
Johannes 14:23 “Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij
liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem
liefhebben, en wij zullen naar Hem toe komen en bij Hem intrek nemen.”
Met deze woorden van de Heere Jezus wil ik u groeten. Het zijn woorden
waarin de Heere Jezus zegt welke zegen er ligt in het lijden en sterven.
Het zijn woorden die waar worden wanneer we in Hem geloven. Deze
diepe zaligheid wens ik u van harte toe, mede namens mijn vrouw en
kinderen.
Ds. F. Pierik
VROUWENKRING ‘WEES EEN ZEGEN’
Op 9 maart hopen we ’s morgens weer bij elkaar te komen. We willen dan
de 3e Bijbelstudie bespreken uit het boekje: ‘Weer dromen van een nieuw
koningschap’ n.a.v. 2 Sam 7: 1-17. Miranda zal dan de leiding hebben en
voor de traktatie zorgen.
De volgende morgen zal dan op 30 maart zijn. We willen dan de
Bijbelstudie uit het nummer van juli 2021 bespreken: ‘Tot rust en stilte
gebracht’ n.a.v. Psalm 131. Tine zal dan de leiding hebben en voor de
traktatie zorgen.
Leden en niet- leden zijn hartelijk welkom om 10 uur in Bethel
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AGENDA
Datum:
09 – 03
09 – 03
13 – 03
23 – 03
30 – 03

Tijd:
10.00u.
19.30u
20.30u.
19.30u.
10.00u.

Wat:
Vrouwenkring
Biddag voor gewas en arbeid
Jeugdkring
Bijbelkring
Vrouwenkring

Waar:
Bethel
Kerk
Kerk
Bethel
Bethel

KOPIE APRILNUMMER
De kopij voor het aprilnummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 18
maart 2022.
UITNODIGING REGIONALE BIJEENKOMST
Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V.
donderdag 17 maart 2022. Ds. J. Belder uit Harskamp hoopt deze avond
te spreken over het onderwerp:
Dood en leven in onze hand …?
Enkele weken geleden startten de huiskamergesprekken over “de laatste
levensfase”.
Het Kabinet wil op deze wijze het gesprek met de burger aangaan over
het levenseinde, over waardig ouder worden, zelfbeschikking, de grenzen
van de euthanasiewet en voltooid leven.
Deze heikele materie is een van de medisch-ethische paragrafen uit het
regeerakkoord. In het pastoraat dienen de vragen zich aan en stapelen ze
zich op. Wat is geoorloofd? Wat mag en wat is in strijd met Gods gebod
en een bijbels genormeerde ethiek? Het zal in de lezing van vooral gaan
over de voltooid-leven-problematiek. Hebben wij een antwoord op een
maatschappelijke ontwikkeling die de kerken beslist niet voorbijgaat? Zo
ja, welk antwoord is dat? Is palliatieve zorg en met name palliatieve
sedatie niet een vorm van euthanasie “light’?
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Er zal na het referaat voldoende ruimte zijn voor reactie.
De spreken schreef samen met de arts dr. A.A. Teeuw een boekje over dit
thema. “Mijn leven voltooid?”, verscheen in de Artiosreeks, uitgaven van
de Gereformeerde Bond.
Wij hopen u allen te ontmoeten en neemt u gerust belangstellenden
mee.
Locatie : Rehobotkerk (Riegheidestraat 23 7913 BJ Hollandscheveld)
Aanvang : 20. 00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 u.)
VRIJWILLIGERSWERK CORAM DEO
Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door
vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land komen regelmatig
naar Oosterbeek om hun geloof handen en voeten te geven. Zij zorgen
voor een schoon en opgeruimd huis, smakelijke maaltijden, en een mooie
tuin. Ze nemen de telefoon op en bieden een luisterend oor. Op dit
moment zijn er de volgende vacatures:
- Stafvervangers voor de (donderdag)avond, eens per veertien
dagen
- Gastvrouw voor de maandag of vrijdag, eens per veertien
dagen
- Keukenvrijwilliger voor de dinsdag, eens per veertien dagen
- Algemeen vrijwilliger voor overdag
- Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – twee
weken
- Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) – 5 of 10 maanden
Vrijwilligerswerk in de Herberg betekent deel uit gaan maken van de
Herberggemeenschap. Samen met anderen zorg je ervoor dat gasten tot
rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Je kunt talenten
die je hebt gekregen inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er
misschien niet voor, het is heel dankbaar werk.
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Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl, bel 026 - 3342225 of mail:
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, voor meer informatie.
Concertarrangement: Planken Wambuis en prachtige muziek
Zaterdag 12 maart kunt u weer aansluiten bij het traditionele
voorjaarsconcertarrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek. Na
ontvangst met koffie gaan we op stap voor een prachtige wandeling van
ongeveer 5 kilometer door natuurgebied de Planken Wambuis in Ede. De
door de Herberg bereide lunch nemen we mee.
’s Middags is er een concert met Martin Zonnenberg aan de vleugel en
Marjolein de Wit met fluit. Zij zullen een afwisselend programma ten
gehore brengen.
Kosten volledig arrangement: €30,-. Alleen het concert: €15,Tijd: 10.30 uur koffie, 11.00 wandelen. Alleen concert: 14.30 uur, zaal
open om 14.00 uur. We vragen bij aankomst naar het
coronatoegangsbewijs.
Informatie en opgave: concerten@pdcdeherberg.nl, 026-3342225
(werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
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DIENSTEN MAART

Datum
6 maart
Collecten
9 maart
Biddag
Collecten
13 maart
Collecten
20 maart
Collecten
27 februari
Collecten
3 april
Collecten

9.30 uur
Dhr. D. Vos,
Oostwold
1. Kerk

19.00 uur
Kand. E.C. de Waard,
Driesum

19.30u. Ds. G.A. Schreuders,
Wierden
1. Kerk
Dhr. F. Verkade
Ds. F. Pierik
Amsterdam
1. Kerk
2. Voorjaarszendingscollecte
Dhr. H. Scherphof,
Dhr. L.J. Blees,
Elburg
Dorkwerd
1. Kerk
2. Diaconie
Voorbereiding HA
Dhr. J.C.A. van den Berge,
Ds. F. Pierik
Sebaldeburen
1. Kerk
Bediening HA
Ds. F. Pierik
1. Kerk

Nabetrachting HA
Ds. F. Pierik
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HERVORMDE GEMEENTE EEN
Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl
Website gemeente: www.hervormd-een.nl
Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:
Secretaresse: Gerda de Vries
Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:
Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedrag van € .’
Colofon
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.
Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.
Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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