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Zondag 12 maart. Deze derde zondag in de 
40dagentijd is ds Rob Poesiat uw voorganger. 
Schriftlezing is Johannes 4 : 1 t/m 26. 
 
Bloemen gingen zondag 5 maart naar: 
mevr. S.A. Reijnierse, Breeweg 1 en fam. J. 
Punt, Keiweg 34. 
 
Vesper in de 40-dagentijd:  
Donderdag 16 maart 2023 is de derde vesper 
om 19.00 uur in de Michaelskerk van 
Koudekerke. 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 bij Adrie Minderhoud: 
tel 552206  of a3ada@zeelandnet.nl   
   
Zondagsaandacht: 
de 3e zondag van de 40-dagentijd heet 
zondag oculi,  de zondag van de ogen. Vanuit 
Ps. 25: 15  “ik houd mijn oog gericht op de 
Heer“. Laten we dat dan ook maar doen, 
dezer dagen. Wat hebben wij aan onze ogen, 
dat wij de Heer soms niet zien? 
 

Biddagcollecte 2023. 
In deze nieuwsbrief aandacht voor de 
jaarlijkse biddagcollecte van 8 maart jl. 
In het kerkblad van maart zit een verzoek tot 
bijdrage voor deze collecte. 
Deze komt pas volgende week bij u in de bus. 
U kunt nu al aan de hand van deze 
vooraankondiging uw bijdrage overmaken op 
NL76 INGB 0000 1190 29 t.n.v. College van 
Kerkrentmeester Prot. Gem. Koudekerke 
o.v.v. biddagcollecte. Van de opbrengst gaat 
38% naar de diaconie en 62% is bestemd voor 

de kerk. Deze collecte van harte bij u 
aanbevolen. 
 
Uit het brevier van Bonhoeffer: 
Gods wegen zijn de wegen die Hijzelf is gegaan en 
die wij nu met Hem moeten gaan.  God laat ons 
geen weg gaan die Hij niet zelf  is gegaan, en 
waarop Hij ons niet voorgaat. De weg waarop 
God ons roept, is de weg die door God zelf 
gebaand en beschermd is. Daarom is het 
werkelijk zijn weg.                                       
Met God maken wij geen pas op de plaats, maar 
leggen we een weg af. Het gaat vooruit, of wij zijn 
niet met God. God kent de hele weg, wij kennen 
alleen de volgende stap en  
het einddoel. Wij mogen niet blijven staan: iedere 
dag, ieder uur gaan wij voort. Wie deze weg 
opgaat wordt een pelgrim.                    
Hier wordt duidelijk dat het evangelie en het 
geloof geen tijdloze ideeën zijn, maar een 
handelen van God en mensen in de geschiedenis. 
Het evangelie is een weg en kan dus ook niet 
verborgen blijven voor de ogen van andere 
mensen. Wat op deze weg aan goed en kwaad 
gebeurt is voor iedereen te zien. En het is niet 
onbelangrijk of er kwaad gebeurt op deze weg. 
Hier kunnen we ons niet van af maken door uit de 
gebrekkige praktijk te vluchten in het volmaakte 
ideaal of door de opmerking dat we in ieder geval 
de ware weg kennen en het ware geloof bezitten, 
al kunnen we er niet altijd naar handelen.… 
Gods weg is de weg van God naar de mensen en 
alleen zó de weg van de mensen  
13naar God. Deze weg heet Jezus Christus. Wie 
op deze weg is, wie in Jezus Christus is, die pleegt 
geen onrecht. 
(van 5 januari:Met God maken we geen pas op de 
plaats…) 
 
Met een hartelijke groet,  ds Anne-Gera Los 

Protestantse Gemeente Koudekerke 

 nieuwsbrief 10 - 2023 

richting 12 maart 2023 

  

mailto:a3ada@zeelandnet.nl

