
  

  

 

Zondag 8 maart 2020 

De kerkdienst wordt geleid door ds. Dick Mak. 

Het thema is: Jezus volgen op weg naar het einde. 

Vandaag gaat het over de bijzondere gebeurtenis op een berg, waarbij Jezus in 

gesprek is met Mozes en Elia over zijn naderende levenseinde. Jezus krijgt vanuit de 

hemel de bevestiging dat hij op de goede weg is, al leidt die naar zijn dood. Kunnen 

zijn leerlingen hem daarin volgen? En wij? 

 

In deze dienst worden Vigo Visscher en Arvin Wolters  gedoopt.  

Klik hier voor de orde van dienst. 

 

De collecte is voor Helping Hands India Trust.  

 

40 dagentijd 

Tijdens de 40 dagentijd krijgen we in de kerkdiensten kunstwerken te zien, 

waar gemeenteleden iets bij vertellen. Afgelopen zondag was dat Dorien Bredenhoff.  

Haar kunstwerk en tekst zijn te vinden op de Tehuiswebsite.  

 

Zondag 15 maart: Augustinuscollege 

Volgende week zondag is het Willem Lodewijk Gymnasium niet beschikbaar en 

vindt onze kerkdienst plaats in het Augustinuscollege. Algehele coördinatie is in handen 

van Albert en Giny Koerts. Er is alvast een parkeerplattegrond gemaakt. Als daar 

vragen over zijn, neem dan contact op met Nick de Vries. 

 

55plus- oftewel Seniorenmiddag 12 maart 

Ook in maart komen we weer een middag samen en wel op 12 maart in “Het Pand” 

Madoerastraat 16. 

Zoals normaal beginnen wij om 15.00 uur met een kopje thee/koffie. 

We hebben nu ons gemeentelid Hermien Wagenaar gevraagd. Zij wil graag iets 

vertellen over haar reis naar West -Australië met haar moeder. Hermien heeft het de 

titel gegeven “We gaan op reis naar West-Australië. Een verhaal met foto’s van 60 jaar 

geleden en van nu”. 

Het lijkt mij heel interessant, dus komt allen! Nieuwelingen altijd welkom want het is 

altijd gezellig en leerzaam! Tot 12 maart, 

Klaas Bolt 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=4691d56e09&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=7e1f12f602&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=1fae324edb&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=5fbdaf3a82&e=535092f01b


 

 

Soos Refajahkerk 17 maart 

Onze senioren zijn uitgenodigd voor de soosmiddag van GKV Zuid-Helpman op dinsdag 

17 maart van 15.00 - 17.00 uur in de Refajahkerk, Galenuslaan 1.  

Het onderwerp is dan 75 jaar bevrijding van de Stad met o.a de bekende 

Valeriusliederen; dia's van de bevrijding/verwoesting; uit het dagboekje van mw. 

Tunderman (dat ze in de oorlog bij hield toen haar man in Dachau zat, hij was ds. van 

Helpman) wordt een fragment voorgelezen;  en een film over de bevrijding door de 

Canadezen van onze Stad. 

 

Stilte-avond 19 maart 

Donderdag 19 maart is het weer zover! De tweede stilte-avond. We gaan op deze 

avond kijken wat het betekent om God te vinden in de stilte. Dit doen we door middel 

van een stukje uitleg en verschillende stilte-oefeningen/activiteiten waarbij we ons 

richten op de komende Paastijd. Wij hopen je hier te mogen ontmoeten.  

Je bent van harte welkom aan de Pyrietstraat 41 (Bastiaan en Rachèl Dijkstra). Inloop 

19:30 en programma 20:00-21:00. 

Vriendelijke groeten, de werkgroep Stilte en Bezinning 

 

Israëlavond 30 maart  

Op maandag 30 maart organiseren wij in Het Pand een lezing met als onderwerp: de 

anti-Joodse houding in de geschiedenis van de kerk. Klik hier voor meer informatie.  

Harry de Jong en Albert Koerts 

 

Startzondag 2020/2021 

Het is nog ver weg, maar een aantal enthousiaste jongeren wil graag starten met de 

voorbereidingen voor de startzondag. 

Vanuit de AKR daarom de vraag welke volwassene het leuk vindt om samen met de 

jongeren de organisatie en met name de coördinatie van de startzondag op zich te 

nemen. Reacties s.v.p. naar de scriba.  

Voor enig houvast is er een draaiboek van voorgaande jaren. 

 

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt maken excuses voor besluit uit 1967 

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt bieden hun excuses aan voor een synodebesluit 

uit 1967, waardoor de kerk scheurde en later de Nederlands Gereformeerde Kerken 

zijn ontstaan.  

De synode stemde vrijdag in met het voorstel excuses te maken. Net niet met 

algemene stemmen, één afgevaardigde onthield zich. Over de vraag of de excuses er 

moesten komen werd niet gediscussieerd. Het gesprek ging vooral over formuleringen 

in de besluittekst.  

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken 

bevinden zich in een proces van hereniging. In 2017 spraken die kerken het verlangen 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=f2541523a1&e=535092f01b


 

uit weer één kerkgenootschap te vormen. Dit jaar vergaderen de kerken al veelvuldig 

samen. Dat proces is reden te meer om nu met excuses te komen, aldus de 

vrijgemaakte synode.  

Zaterdag vergaderen de twee kerken weer samen. In een liturgisch moment tijdens die 

vergadering zullen de vrijgemaakten de excuses aanbieden aan de Nederlands-

gereformeerden, zei de vrijgemaakte synodevoorzitter Melle Oosterhuis vrijdag.  

Het rapport waarin de deputaten Kerkelijk Eenheid het voorstel om excuses aan te 

bieden onderbouwen, gaat vooral in op de kerkrechtelijke kant van het synodebesluit 

uit 1967. De synode handelde niet volgens de kerkorde toen zij de Open Brief 

veroordeelde en dominee Berend Schoep, die de brief had geschreven en ondertekend, 

werd weggestuurd. De Open Brief was geschreven om de Tehuisgemeente in 

Groningen een hart onder de riem te steken. Die gemeente was ontstaan na een 

geschil over de vraag of je kon samenwerken met de zogenoemde ‘synodalen’, de 

gereformeerde kerken waaruit de vrijgemaakten zijn ontstaan. In een interview met 

deze krant noemde kerkrechtdeskundige Kornelis Harmannij dat besluit ‘kerkrechtelijke 

corruptie’.  

Afgevaardigden van de synode benadrukten vrijdag dat zij niet willen oordelen over 

hun voorgangers. ‘Zij deden hun werk naar eer en geweten, biddend’, aldus Aaike 

Kamsteeg. ‘We kijken terug op een periode, waarin keuzes zijn gemaakt die niet onze 

keuze zouden zijn. Dat doen we met behoud van respect voor de mensen die daar hun 

werk hebben gedaan.’  

Na afloop van dit besluit vergaderde de synode achter gesloten deuren over een ander 

voorstel. Dat gaat over twee lectoren die destijds in Kampen hun baan verloren: Heine 

Mulder en Douwe Buwalda. Zij waren solidair met dertien theologiestudenten hun 

opleiding moesten staken. Mulder en Buwalda namen niet langer tentamens af, wat als 

ongehoorzaamheid werd uitgelegd. Die studenten weigerden afstand te nemen van hun 

kerkenraad, die de Open Brief niet afwees. De Theologische Universiteit Kampen heeft 

hiervoor in 2017 al excuses aangeboden. Vrijdag besloot de synode afstand te nemen 

van het morele oordeel over het handelen van de lectoren dat destijds door de synode 

is uitgesproken. Beide lectoren krijgen postuum eerherstel, aldus synodevoorzitter 

Oosterhuis na afloop.  

(ND 6 maart 2020) 

Klik hier voor de berichtgeving op de website van de GKv-synode.  

  

  

 

  

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=63e53d8b29&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=25d7831c2b&e=535092f01b


 


