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Zondag 5 maart. 
De christelijke kunst heeft mooie 
afbeeldingen van de graflegging van Jezus.  Bij 
zijn graf staan meestal Jozef en Nicodemus, 
Maria en Johannes, Maria Magdalena, 
soldaten, engelen en nog een Maria. 
In Frankrijk zagen wij eens een beeldengroep 
van de graflegging in een kerkje in Chatillon 
sur Seine. De liggende gestorven Jezus in het 
midden en daarom heen een aanzienlijk 
aantal mensen.  Zelfs de opdrachtgevers die 
betaalden voor dit kunstwerk hebben een 
plaatsje gekregen. 
In de diensten waar in ik voorga wil ik iedere 
keer een of meerdere van die personen naar 
voren halen. Wie zijn het, waar komen ze 
vandaan, hoe staan ze daar? En kunnen we 
onszelf in die personen herkennen? 
 
Deze zondag twee mannen in beeld: 
Nikodemus en Josef van Arimatea. 
Twee voorname heren die onder de indruk 
zijn gekomen van Jezus’optreden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merkwaardig: tijdens het leven van Jezus 
blijven ze op de achtergrond en komen niet 
direct voor hun overtuiging uit. Pas als Jezus 
gestorven is komen ze  in de openbaarheid 
met hun geloof en verwachting. In kleine 
kring hebben we de teksten (Johannes 2, 23 – 

3, 3 en Johannes 19: 38-42) doorgenomen. 
Het woord ‘vrij-moedig’ viel toen. Soms heb 
je tijd nodig, of moet er iets gebeuren wil je 
vrij moedig optreden en doen wat gedaan 
moet worden. 
Collecte in de dienst: diakonie (Kerkinactie) 
en na de dienst: kerk. 
 
Bloemen gingen 26 februari naar fam. 
Dieleman - van de Reepe, Sardijngeullaan 7 
 
Een zondags psalmwoord.  
De 2e zondag van de 40dagentijd heet zondag  
Reminiscere. Reminiscere betekent: 
"Gedenk." Deze naam wordt gegeven door 
Psalm 25 :6  Denk aan uw barmhartigheid, 
Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.  
 
Van de diakonie 
een mooi bericht over de opbrengst van de 
collecte voor de noodhulp aan de slachtoffers 
van de aardbeving in Syrie: 
collecte in de kerk:   508,45                             
verkoop snoepzakjes kindernevendienst: 155 
(door de diaconie verdubbeld tot 310) 
diverse Syrie giften, rechtstreeks via de Rabo 
rek.: 1.425,00 

 
Woensdag 8 maart: biddag 
In de vroege avond een avondgebed, 
aansluitend de gemeentevergadering. U 
wordt bijgepraat over de financiën, de peiling 
over de herinrichting en een nieuwe manier 
van collecteren via de zogenaamde givt app. 
Uiteraard is er ook een rondvraag en serveren 
we u een kopje koffie of thee. En dit allemaal 
in de kerk.   Welkom! 
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Vesper in de 40-dagentijd: 
Donderdag 9 maart 2023 is de derde vesper 
om 19.00 uur in de Dorpskerk te Biggekerke. 
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. 
Opgave bij Jos van Keulen email 
vkeulen6@zeelandnet.nl of 06-48350211.  
   
Rondleiding  
Zondagmiddag 12 maart 2023 wil Wilma 
Maas uit Koudekerke ons rondleiden door het 
bos bij kasteel Westhove / Terra Maris in 
Oostkapelle. Zij weet enorm veel te vertellen, 
waar je soms als wandelaar zo maar 
voorbijloopt. Wij hopen dat  we dan kunnen 
genieten van het ontluikende voorjaar. De 
wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en willen 
starten om 14.00 uur. Geef u op vóór 
donderdag 9 maart. Aanmelden bij Adrie 
Minderhoud: a3ada@zeelandnet.nl / 06-
10869519 
  
Ouderen gesprekskring: komende woensdag 
8 maart, vanaf 10.00 uur in de Klimop. 
 
Herberg: een maaltijd in drie gangen voor 
7,50 euro pp: woensdag 8 maart 12.00 uur in 
de Klimop. Opgeven tot en met maandag 6 
maart bij Adrie Minderhoud: tel. 552206  of 
a3ada@zeelandnet.nl   
 
Vasten, hoe doe je dat? 
In de veertig dagen voor Pasen doen veel 
christenen mee aan de eeuwenoude traditie 
van vasten. Ze bereiden zich voor op het 
paasfeest door af te zien van bepaalde dingen 
en daarmee ruimte te maken voor iets 
anders. Door te vasten maak je lichamelijk 
ruimte voor God en bereid je je voor op het 
paasfeest, zo luidt een protestantse visie op 
vasten. 
Janneke:  
“Ik ging voor het eerst vasten met het 
kernteam van de pioniersplek Yours! in 
Drachten…De eerste keer besloten we de 
alcohol te laten staan. Het jaar daarna wilden 

we graag als gezin vasten. De een liet chocola 
staan, de ander chips, ieder gezinslid bedacht 
dat voor zichzelf. Het was een leuke  
challenge, maar achteraf bekeken was het 
ook niet erg moeilijk. Omdat we toch graag 
een diepere betekenis wilden ervaren, 
hebben we het volgende jaar bedacht om als 
gezin iets te doen in plaats van iets te laten. 
We bedachten om elke dag iets te doen voor 
een ander. Concreet betekende het dat we 
alle 40 dagen van de Veertigdagentijd 
kaartjes en Whatsappberichtjes hebben 
gestuurd aan mensen die het naar ons idee 
konden gebruiken. Het was leuk om dat elke 
dag te bedenken, maar soms ook best lastig. 
Toen we weer eens bedachten wie we die dag 
zouden verrassen met een kaartje, stelde 
onze zoon de boodschappenbezorger voor. 
Dat vonden we een leuk idee, maar ook wel 
een beetje spannend. Maar de bezorger vond 
het echt fantastisch, en we raakten zelfs in 
gesprek over de Veertigdagentijd en Pasen. 
Toen hij wegging, zei hij dat hij voor ons zou 
bidden. Juist toen we dachten: wat doen onze 
dagelijkse acties eigenlijk met mensen, 
gebeurde er iets bijzonders. 
Voor dit jaar moeten we nog iets bedenken, 
we houden wel van afwisseling. Als je gaat 
herhalen, gaat het enthousiasme bij pubers 
weg. Voor mij als moeder was het een 
belangrijke les dat ik niet zelf met een 
uitgedacht plan moet komen, maar in gesprek 
met de kinderen iets moet bedenken. Als het 
iets is waar zij achter staan, doen ze 
makkelijker mee. 
Zelf ben ik wel een beetje verslaafd geraakt 
aan het vasten. Ik ben veel bewuster met de 
Veertigdagentijd bezig, anders is deze zomaar 
voorbij. Ik ervaar het als een mooie periode 
van toeleven naar het belangrijkste feest van 
de kerk.” 
Janneke Plantinga, aangesloten geweest bij 
pioniersplek Yours! in Drachten, initiator van de 
huiskerk van het Evangelisch Werkverband. 
(www.PKN.nl) 

 
Met een hartelijke groet,  ds Anne-Gera Los 
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