Hoe nu verder?
Het is tijdens deze eerste uren na de opstanding dat Jezus bijzonder aandacht heeft voor Petrus. De engel zegt tegen de
vrouwen die het lege graf als eerst ontdekken:’Zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus dat Hij jullie voorgaat naar Galilea
(Marcus 16 : 7)’. Nadat Patrus en Johannes teruglopen naar huis blijft Maria, die weer is meegekomen met Petrus en
Johannes, achter bij het graf. Daar verschijnt Jezus voor het eerst in opgestane vorm aan een mens. Maria is de gelukkige.
Een vrouw! Wat een geweldig statement in een samenleving waar vrouwen nauwelijks meetelden. De tweede die Jezus mag
zien is Petrus. Wanneer de Emmaüsgangers hun goede nieuws aan de discipelen meedelen, zeggen de discipelen blij: ‘Het
klopt! Het is echt waar. Hij is ook aan Simon (Petrus) verschenen!’ Paulus bevestigt dit in 1 Korinthe 15 : 5 wanneer hij zegt:
‘Christus is opgewekt en is verschenen aan Kefas (Petrus) en daarna aan de twaalf leerlingen’.
We weten niet precies wat zich heeft afgespeeld tijdens die eerste, persoonlijke ontmoeting tussen Jezus en Petrus. Ik denk
dat het niet zo moeilijk is om je een voorstelling te maken van de intimiteit, emotie en genezende werking van deze
ontmoeting. Het is tijdens deze persoonlijke ontmoeting dat Petrus van Jezus de vergeving ontvangt voor zijn
verloochening. Hun relatie wordt hersteld. Wanneer Jezus later op de dag aan de groep leerlingen verschijnt, hoeft hij
Petrus geen extra aandacht te geven. Het is weer goed. Beiden weten het. Wat zal Petrus gestraald hebben! Ze zullen elkaar
weer in de ogen gekeken hebben; een blik van verstandhouding, een band die dieper gaat dan woorden kunnen omschrijven.
Een paar weken later vinden we Petrus en zes van de andere discipelen terug in Galilea. Jezus had ze immers opdracht
gegeven Hem weer in Galilea te ontmoeten? Een van de grote vragen was toch wel: ‘Hoe nu verder?! Jezus was gekruisigd.
Jezus was opgestaan. Maar hun relatie met Jezus was veranderd. Hij kwam en Hij ging. Het vaste was er af. Ik denk dat de
discipelen zich behoorlijk onzeker hebben gevoeld. Wat zou de toekomst hun brengen? Opeens verschijnt Jezus weer. Het is
tijd om richting te geven aan deze dappere, kleine groep. Jezus, de Koning van hemel en aarde, zorgt voor een vuurtje met
brood en vis. In het gesprek dat volgt op de maaltijd herstelt Jezus Petrus te midden van zijn vrienden in zijn
leiderspositie. Iedereen wist dat Petrus Jezus driemaal verloochend had. Driemaal vraagt Jezus Petrus hoeveel hij van Hem
houdt.
Petrus heeft zijn les geleerd. Jezus vraagt de eerste twee keer aan Petrus: ‘Heb je Me lief (in
het Grieks staat hier agapao: op een goddelijke manier liefhebben)?’ Petrus antwoordt: ‘Heer,
U weet ik dat U mag (in het Grieks phileo: op iemand gesteld zijn)’. Petrus overschat zichzelf
niet meer. Hij weet dat in zijn hart naast geloof ook nog zoveel ongeloof en naast liefde ook
nog zoveel egoïsme huist. De derde keer verlaagt Jezus zich naar het liefdesniveau van
Petrus: ‘Petrus, mag je Mij?’ Petrus antwoordt ontroerd: ‘Heer, U weet alles, U weet dat mijn
liefde voor U op dit moment niet verder gaat dan ‘graag mogen’ (phileo), het spijt me.’
Maar dit is genoeg. Jezus vraagt geen liefde die je niet hebt. Jezus vraagt je wel om eerlijk te
zijn tegenover jezelf en Hem. Dat is voldoende basis om schapen te weiden en broeders te
versterken.
Uit: Onderweg met Petrus – Henk Stoorvogel
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1 mei

09.30 u Ds. M. Goudriaan - Ede
18.30 u Ds. J.J. van den End - Oudewater

1. Kerk en Eredienst
2. St. Ontmoeting
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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8 mei

09.30 u Prop. W. Meerkerk
18.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Diaconie
2. De Wingerd
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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15 mei

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Steunfonds GB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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1. Kerk en Eredienst
2. HGJB
3. Uitgang: St. Friedenstimme
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1. Kerk en Eredienst
2. IZB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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1. Kerk en Eredienst
2. Diaconie
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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1. GZB Pinksterzendings deelgenoten
2. Plaatselijk Evangelisatie
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

D
K
K

1. Kerk en Eredienst
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Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 u Ds. M. Kreuk - Oude Tonge
22 mei

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
Viering Heilig Avondmaal

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch
Dankzegging Heilig Avondmaal

26 mei

29 mei

5 juni

6 juni

Hemelvaartsdag
09.30 u Ds. B.M. van den Bosch

09.30 u Ds. G.C. Bergshoeff - Scherpenzeel
18.30 u Prop. H. Teeuwissen - Huizen
Eerste Pinksterdag
09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18.30 u Ds. B.M. van den Bosch
Tweede Pinksterdag
09.30 u Ontmoetingsdienst Martin en Marleen 't Hart

12 juni

09.30 u Ds. P. Veerman - Katwijk
18.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Diaconie
2. De Wingerd
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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19 juni

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18.30 u Ds. M. Visser - Wezep

1. Kerk en Eredienst
2. Medische Zending
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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26 juni

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Diaconie
2. Plaatselijk Jeugdwerk
3. Uitgang: GZB
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Bediening Heilige Doop (onder voorbehoud)

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen),
kunt u contact opnemen met diaken H.W. van Setten, tel.nr. 0348-448442.
Wanneer u geen ontvangst hebt via de kerkradio bel dan de koster 06-18700842. Hij zal kijken of hij het kan
verhelpen (in de kerk). Als dit niet lukt zal er iemand langs komen om de problemen bij u thuis te verhelpen.
De achterste kolommen geven met een letter aan of een collecte voor de diaconie is of voor de kerkvoogdij.

Wellicht is dit handig bij het overmaken van uw collecten. Hieronder vindt u de rekeningnummers
Diaconie:
Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten
NL11 RABO 0336 3063 26

Kerkrentmeesters:
Hervormde Gemeente Linschoten
NL60 RABO 0336 3018 55
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In de maanden mei en juni hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt u hen
een kaartje?
De verjaardagskalender is i.v.m. de AVG alleen als papieren versie beschikbaar. Wilt u deze ontvangen?
Een mailtje naar kerkklanken@hervormdlinschoten.nl zorgt ervoor dat hij bij u in de mailbox komt.

Namens de lezers van de KerkKlanken hartelijk gefeliciteerd met uw
verjaardag.
Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.
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We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat dit alles mag
bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.
Erediensten/ kerkenwerk
Na een lange periode waarbij de coronabeperkingen ons veelal belemmerden om ter
kerke te komen en deel te nemen aan kerkelijke activiteiten, is er nu weer
ruimschoots de gelegenheid om de erediensten bij te wonen en aan andere
kerkelijke activiteiten deel te nemen. We zijn verheugd om weer veel
gemeenteleden te ontmoeten tijdens de diensten, maar ook tijdens andere kerkelijke
bijeenkomsten. Je merkt dan weer dat we één Lichaam vormen, het Lichaam van
onze Heer Jezus Christus. Het zou mooi zijn - en we hopen erop - dat eenieder de
weg naar de kerk weer terug mag vinden, zodat het Lichaam een eenheid blijf .
Catechesewerk, zondagsschool, kring- en jeugdwerk konden gelukkig de laatste
paar maanden weer opgepakt worden. Laten we hopen dat we de komende tijd niet
meer met coronabeperkingen geconfronteerd worden.
In de kerkenraadsvergadering van 20 april zullen we nadenken over een aantal
zaken na coronatijd. Te denken valt over de vorm van de viering van het Heilig
avondmaal, de collecten, het houden van de onderlinge afstand van 1.5 meter, het
geven van een hand door de ouderling van dienst aan de predikant, enz. We zullen u
middels het kerkblad De Bazuin op de hoogte houden van de genomen beslissingen.
Inmiddels naderen we het einde van het winterseizoen en zullen veel kerkelijke
activiteiten stoppen. Als kerkenraad danken we de vele vrijwilligers die hun talenten
het afgelopen winterseizoen hebben ingezet in de vele facetten van het kerkenwerk.
Speciaal danken we deze keer de kosters en de organisten voor hun inzet om de
erediensten mogelijk te maken. Zij kennen geen seizoenswerk. Nogmaals dank!
Kerkrentmeester
Het college van kerkrentmeesters kende tot voor kort een vacature voor een
kerkrentmeester/penningmeester Kerkvoogdij. We zijn samen met het college blij
dat broeder Rob van Butselaar zijn benoeming tot kerkrentmeester mocht
aanvaarden. Hij zal de taken van zijn voorganger André Langenberg gaan
behartigen. We wensen Rob hierbij de zegen van onze God om ook op het
materiele/ financiële gebied binnen onze gemeente zijn talenten in te zetten. De
wisseling van de wacht zal binnenkort plaats gaan vinden. We danken André
Langenberg nu alvast voor zijn inzet in de afgelopen periode binnen het college van
kerkrentmeesters en wensen ook hem met zijn vrouw de zegen van onze God.
Bijstand Pastoraat
De kerkenraad is nog op zoek naar een geschikte kandidaat om te assisteren in het
ouderenpastoraat. Eerder deden we een beroep op proponent Joh. van Eijsden uit
Driebruggen. Hij moest helaas wegens vele andere kerkelijke werkzaamheden
bedanken voor deze taak binnen onze gemeente. We houden u op de hoogte zodra
we iemand voor deze belangrijke taak hebben gevonden.

Namens de kerkenraad,
Dirk Zuijderduijn, scriba
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Samen met de programmaleider van de GZB op bezoek: Training in
Ntunga
Vandaag (1 maart) konden we een training geven aan twee kerken. Aan de hand van de
communicatiedriehoek legden we uit hoe je een verhaal kan vertellen wat aanslaat bij de luisteraars.
Inhoud, luisteraar en communicatiekanaal moeten zorgvuldig gekozen worden. In groepjes werd
nagedacht hoe dit in hun eigen kerk werkt.
Didier vertelde aan de hand van een boekje hoe je een Bijbelstudie kan houden. In groepjes werd dit
daarna in de praktijk gebracht.
Celestin ging met de jeugdleiders aan de slag hoe het jeugdwerk versterkt kan worden. Ook hier werd
in groepjes doorgepraat. Ze dachten na wat er in hun kerk gedaan kan worden.
Anselme trainde de mediateams over de extra mogelijkheden die WhatsApp biedt. Het was mooi om
te zien dat predikanten en (jeugd) leiders enthousiast met elkaar aan de slag gingen.
Ook na afloop bleven ze hangen om met elkaar verder te praten. Het was een gezegende dag.

Een ander afscheid dan gedacht
Woensdag (6 april) overleed plotseling onze zeer gewaardeerde collega KAYIRA Timothée. Hij was net
50 geworden en laat een vrouw en 3 kinderen achter. Vandaag was de begrafenis. De bisschop gaf
troost uit Openbaring 14:13 “…Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de
Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.”

Teruggezonden
Vandaag (10 april), op Palmpasen, ging de preek over Jezus’ intocht in Jeruzalem. De mensen rondom
Jezus zijn toegankelijk, beschikbaar en bereid om Hem als Koning Jeruzalem binnen te laten rijden.
Hoe is dat bij ons als Hij ons roept om Hem te dienen in Zijn Koninkrijk?
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Samen met de gemeente hebben we dankbaar teruggekeken op 6 jaar dienen in Rwanda. Daarin kwam
ook de toegankelijkheid, beschikbaarheid en bereidheid naar voren. In de vorm van een certificaat en
cadeaus werd de waardering voor ons zichtbaar gemaakt.
In alle drie de kerkdiensten kregen we Gods zegen mee voor de toekomst. Vertegenwoordigers van
verschillende groepen stonden zegenend om ons heen.

Deelgenotenproject
Aan de uitzending van Martin en Marleen komt een einde en daarmee stopt ook het deelgenootschap
van ons met hen. Als Zendingscommissie verdiepen we ons, in samenspraak met de GZB, in een nieuw
project. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Tweede Pinksterdag
Martin en Marleen zullen aanwezig zijn in de ochtenddienst op Tweede Pinksterdag. Zij vertellen dan
over hun (afgeronde) missie en werk in Rwanda. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en
afscheid nemen, onder het genot van koffie en thee. Van harte aanbevolen, van harte welkom!

Pinksterzendingscollecte
Rondom Pinksteren krijgt u een acceptgiro en brief namens de zendingscommissie. De opbrengst van
de Pinksterzendingscollecte is voor de laatste keer bestemd voor ‘Hart4Rwanda’ van Martin en
Marleen ‘t Hart.
Als u geen acceptgiro of brief krijgt, kunt u uw gift overmaken onder vermelding van
Pinksterzendingscollecte 2022.
Hieronder volgt het adres en bankrekeningnummer:
Diaconie Herv. Gem. Linschoten
Inzake Zendingscommissie
Rekeningnummer NL27 RABO 0336 3588 06

Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie,
Contactpersonen:
Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap
(penningmeester) tel. 06-2303097

Dankbaar en blij mogen we u vertellen dat het koffiedrinken na de dienst weer kan
plaatsvinden.
Zet daarom de volgende data in uw agenda: D.V. 1 mei en 3 juli. Later volgen de
andere data.
We zoeken nog koffie-, thee- en limonadeschenkers. Vindt u/vind je het leuk om te
helpen? Neem dan even contact op met Mieke de Wit, 06-20492953.
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De afgelopen weken zijn we in klas 1 bezig geweest met de lijdenstijd. We zijn begonnen met de intocht in
Jeruzalem. De tekst van deze les was ‘Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE!’ (psalm 118:26a). Hier zijn
we in het verhaal verder op ingegaan. Het lied dat we bij deze les hebben gezongen is: Hosanna, Hosanna van Elly
en Rikkert. De les daarna ging het over het verraad van Judas. De kinderen hebben bij deze les de tekst ‘De straf
die ons de vrede aanbrengt, was op Hem’ geleerd. De psalm die ze hierbij leerden, was 116:3a. Verder mochten
ze een tekening inkleuren van het zakje zilveren penningen dat Judas kreeg. Op 27 maart ging het over Jezus in
Gethsemané. We gingen in op Jezus die ging bidden in de hof. Ook bespraken we de tekst ‘Uw wil geschiede’
(Mattheüs 26:36-46). Het werkje dat de kinderen hierbij mochten maken, was hun eigen gebedsbakje. Hierin
stopten we allemaal briefjes met dingen waar de kinderen zelf voor wilden bidden. Zo kunnen ze elke avond voor
iets bidden of danken.
In klas 3 zijn we het afgelopen seizoen samen door het Oude Testament heen gegaan. In 18 lessen hebben we
van de aartsvaders tot de terugkeer uit de ballingschap elke keer gezien dat God trouw is ondanks onze ontrouw.
In deze serie is ook stilgestaan bij de tempelbouw en daardoor was er de vraag om in onze kerk een rondleiding te
krijgen. Hier wilde onze koster wel aan meewerken waarvoor
onze dank. In de laatste zondagschoolles zijn we met elkaar
in de kerk geweest en zelfs op de toren. Een mooie belevenis.
Het seizoen is al weer afgelopen en we nemen afscheid van
Karlise Vroege, Nathan Beumer, Arnoud Altena, Nick van der
Hoeven en Elvira Maaijen. Vanaf deze plaats wensen we jullie
alvast Gods Zegen toe.
Zoals jullie allen lezen doen we zondagsschool mooie dingen
vanuit de bijbelvertellingen en de Bijbel zelf. Wij willen alle
ouders vragen om de kinderen elke week te brengen. De
leiding rekent elke week op de kinderen en het is jammer als de voorbereiding dan soms maar voor een enkeling
is. Het is van groot belang dat de kinderen van jongs af aan gewend zijn om met Gods Woord bezig te zijn. Het is
de kern van ons bestaan.
In het afgelopen seizoen is er geld ingezameld voor het project van
de zondagsscholenbond, “Bijbels onderwijs in Pakistan”. Er is
€ 174,20 opgehaald.
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Toerustingsavond geloofsgesprek
Dinsdag 10 mei organiseert de kringcommissie een toerustingsavond met als thema: hoe voeren we het
geloofsgesprek vanuit de Bijbel?
We richten ons hierbij vooral op het geloofsgesprek op de kring, waarbij het gaat om de vraag hoe je het
geloofsgesprek vorm kunt geven en tot diepgang kunt komen. Deze avond wordt georganiseerd voor
iedereen die een Bijbelkring bezoekt, maar ook andere gemeenteleden zijn van harte welkom. Het
geloofsgesprek is immers een thema dat ook op andere plekken in de gemeente belangrijk is.
De avond wordt geleid door Age Romkes: docent, toeruster en schrijver op het gebied van Bijbel en
Bijbelstudie en begint om 20.00 uur in De Wingerd.
We heten iedereen van harte welkom!
Opgeven voor deze avond kan tot en met 6 mei bij Ruud Wesselink op wilma.ruud@kpnpplanet.nl.
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 26 juni. Deze zal gelden voor de maanden
juli-augustus-half september. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 18 juni.
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19.
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1-mei
10-mei
19-mei
16-jun
18-jun

Koffiedrinken na de dienst
Kerkgeschiedeniskring
Verkoop collectemunten
Verkoop collectemunten
Kopij KerkKlanken
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20.00 u
20.00-20.30 u
20.00-20.30 u
20.00-20.30 u

