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Zondag ds Knevel uit Almere heeft gevraagd 
of er geruild kan worden, hij zou 5 maart 
voorgaan. Dat kon wat mij betreft dus 26 
februari is hij uw voorganger. Lezingen zijn: 
Jesaja 9:1-6 en Efese 2: 11-18 
Collecte in de dienst: diakonie (Kerkinactie) 
en na de dienst: kerk. 
 
Voor de kinderen:  
In de kindernevendienst gaan we bezig met 
het 40dagen project van Biblebasics (van de 
NBG). 
Ziet er goed uit: met een groot glas-in-lood 
raam voor thuis en een nog groter glas-in-
lood raam in de kerk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thema: Wie is Hij? Zeven zondagen gaat het 
over Jezus en zijn weg van lijden naar Pasen.  
Komende zondag: Hij is toch die timmerman? 
Marcus 6:1-6 staat centraal: Jezus geeft uitleg 
over God, doet wonderen en geneest 
mensen; de mensen uit de stad van zijn  

 
familie vragen zich af hoe het kan dat Jezus 
die toch één van hen is deze bijzondere 
dingen doet. 
 
In de grote mensenkerk hebben we ook een 
project (voor de zondagen dat ik voorga), 
daarover meer in de volgende nieuwsbrief, 
want daar starten we pas 5 maart mee. 
 
Bloemen gingen 19 februari  naar dhr. J. 
Kodde, Duinstraat 22. 
 
Collecte noodhulp Syrië  
Vorige zondag was er een extra collecte voor 
hulp aan de slachtoffers in Syrië (KerkinActie, 
via plaatselijke kerken in Syrie). In de Klimop 
verkochten de kinderen van de 
kindernevendienst zakjes snoep voor deze 
actie. Tijdens de kindernevendienst hebben 
ze die zakjes in elkaar gezet. Alles bij elkaar 
heeft deze actie 728,45 euro opgebracht! 
Mocht u de collecte van afgelopen zondag 
voor de door aardbevingen getroffen 
gebieden gemist hebben, dan kunt u nog een 
gift overmaken op de bankrekening van uw 
diaconie met vermelding noodhulp Syrië. 
 
snoepzakjes: dat weinigen nog contant geld 
op zak hebben bleek afgelopen zondag ook: 
niet iedereen kon twee euro neerleggen voor 
een zakje snoep. Niet alle zakjes konden 
verkocht worden, daarom komende zondag 
ook nog een mogelijkheid om een of 
meerdere zakjes te kopen. Behalve met 
klinkende munt kunt u ook met 
collectebonnen betalen! 
Na de kerkdienst, in de Klimop! Van harte 
aanbevolen. (de diakonie heeft beloofd het 
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bedrag te verdubbelen wat opgehaald wordt 
met deze actie!) 
 
Huispaaskaarsen. 
Er kunnen weer huispaaskaarsen besteld 
worden. 
In de hal van de kerk komt een poster met 
afbeeldingen te hangen van kaarsen die te 
bestellen zijn, u kunt ook zelf een keuze 
maken op www.boca.nl. Bestellen kan via 
koster Koos: koosrouw@zeelandnet.nl. 
 
Vespers: 
Donderdag 2 maart 2023 is de tweede vesper 
om 19.00 uur in de Catharinakerk te 
Zoutelande. Voorafgaande aan de vesper 
kunt u tegen een vrijwillige bijdrage 
deelnemen aan de sobere maaltijd. Aanvang 
17.45 uur. Opgave voor de sobere maaltijd 
graag uiterlijk dinsdag. Voor Koudekerke; 
Adrie Minderhoud : tel. 552206  of 
a3ada@zeelandnet.nl. 
 
40-dagenboekje 
Er zijn nog 40-dagenboekjes. Kijk eens of u 
iemand weet, die u daarmee blij kunt maken 
of verrassen. Voor de kosten vragen wij een 
vrijwillige bijdrage. Als u niet in de 
gelegenheid bent om het uit de kerk mee te 
nemen, dan kunt u contact opnemen met 
Franny Pattenier voor Zoutelande, Adrie 
Minderhoud voor Koudekerke en voor 
Biggekerke/Meliskerke met Jos van Keulen. U 
kunt ook een email sturen naar 
40dagen@pknbm.nl of bellen naar 06-
48350211.  
 
Peiling hoe u het kerkgebouw nu ervaart:  
tot zondag kunt u de peiling invullen 
(bijgevoegd in kerkblad, of online te vinden 
op de website, eerste pagina). 
 
Preekvoorbereiding: NIEUW! 
Elke dinsdagmiddag voorafgaand aan de 
zondag waarop ik voorga is er een 
preekvoorbereiding in de consistorie van de 
kerk: van 16.00 tot 17.00 uur. We lezen de 
tekst, vertellen elkaar wat ons opvalt, of 

stoort, of welke vragen het oproept. En 
misschien hebt u ook een mooi lied dat we in 
de dienst bij de bijbeltekst  kunnen zingen? 
Iedereen welkom! Opgeven hoeft niet, loop 
gewoon maar binnen. Dinsdag 28 februari de 
eerste keer. 
 
Vasthouden naar Pasen toe. 
Van dat woord ‘vasthoudend’ komt de term 
vasten. De tijd naar Pasen toe heet van 
oudsher “vastentijd” en wij hebben ons 
aangewend, dat negatief te verstaan. Maar 
het is van huis uit veeleer een positieve term: 
vasthoudend aan een doel dat voor ogen is 
laat men zich niet afleiden, ontzegt men zich 
desnoods van allerlei, is men met zijn 
aandacht op dat ene ding gericht. 
In die zin is er altijd van een ’vastentijd’ 
sprake geweest. Dat was allereerst een tijd 
van voorbereiding. Een tijd van lering en 
scholing. Men kan immers niet zomaar Pasen 
vieren! De gedachten moeten gericht 
worden, geboeid en geoefend. Er is 
discipelschap nodig om het pascha van de 
Meester te verstaan en mee te vieren. En 
discipelschap wil ook zeggen “discipline”.   
(Bron: Uit ademnood, Willem Barnard) 
 
Punt van aandacht: 
Elke zondag heeft een psalm. 
De 1e zondag van de 40dagentijd heet zondag 
Invocabit.  
Dat is in de latijnse bijbel het eerste woord 
van Ps. 91 vers 15: “Invocabit me, et ego 
exaudiam eum“ dat wil zeggen :  “Roept hij 
mij aan, Ik zal hem antwoorden: …. Ik zal hem 
uitredden en tot eer brengen”. 
Vraag bij psalmen is steeds: wie zou hier aan 
het woord zijn? Wie is “hij”, de Hij die roept? 
Mogelijk zouden wij onszelf deze week als 
taak kunnen stellen, naar “hem” om te zien, 
de “hij” uit de psalm. Misschien komen we 
hem tegen, op onze weg, of in de schrift.  
 

 
 
Met een hartelijke groet,  ds Anne-Gera Los 
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