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Op weg naar Pasen 
In de kalender voor de Veertigdagentijd [bij het hongerdoek] die door 
gemeenteleden van de Drieklank is samengesteld en geschilderd, staat een 
gedicht van Nico Knibbe. Ik citeer de eerste strofe: 'Zo ken ik iemand, die 
verliest maar altijd wint. Zo ken ik iemand, die krijgt en alles geeft. Die 
niets maar alles heeft. Die het einde is en ook waar het begint.' Inez van 
Oord, initiatiefneemster van het blad Happinez, maar ook schrijfster van het 
recent verschenen boek 'Rebible', vertelt eerlijk in een van de vele 
interviews ter gelegenheid van haar nieuwe boek, dat ze jarenlang niets van 
het christelijk geloof moest hebben. Totdat ze ontdekte dat juist ook de 
Bijbel veel spiritualiteit bevat, en dat er veel belangwekkende uitspraken 
in staan, die tegenstrijdig lijken, maar dat niet zijn: ze bevatten juist 
veel diepgang. Dat wekte haar interesse. In de lijn van belangrijke 
uitspraken van Jezus over zichzelf en zijn taak op aarde, schetst het 
geciteerde gedicht hoe Hij/iemand zijn leven kan vinden door het te durven 
verliezen; hoe je juist heel rijk bent, wanneer je veel geeft; en hoe Hij de 
Alfa en Omega is, het begin en het eind van alles. Over deze Zoon van God, 
die toonde wat het betekent om je leven te winnen door het te durven 
verliezen, gaat het in de Veertigdagentijd. Een gezegende tijd toegewenst. 
Ds. Esther Struikmans  
 
Bij de diensten 

25 februari 
De Bron 
Het is en blijft een wonderlijk verhaal dat we altijd op de 2e zondag in de 40dagentijd 
horen: de verheerlijking op de berg. Dit jaar zoals Marcus het vertelt. Mooi is dat 
deze zondagen ook een naam hebben. Deze heet 'reminiscere', gedenk, naar Psalm 
25,6: 'Gedenk uw barmhartigheid'. Want over Gods barmhartigheid gaat het in feite 
deze zondag. 
 
4 maart 
De Ontmoeting 
Vandaag gaat het over de tempelreiniging. Alweer zo'n vreemd verhaal: Jezus die 
boos wordt en geweld gebruikt, dat zijn we toch niet van hem gewend? 'Oculi' is de 
naam van deze zondag, en dat betekent 'ogen' en komt uit Psalm 25,15: 'Ik houd 
mijn ogen gericht op de Heer'. En onze ogen zijn natuurlijk ook weer op het 
hongerdoek gericht. 
 
Kindernevendienst: 
Zondag 25 feb – Marcus 9:2-10 
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Ik praat met je  
Jezus staat met drie leerlingen op een hoge berg. Mozes en Elia verschijnen en 
praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia gesproken heeft, klinkt uit de 
hemel de stem van God. 
Zondag 4 maart – Johannes 2:13-22 

 
Bij mij kun je thuis zijn  
God woont overal. Maar er is één plek waar je hem in het bijzonder kunt vinden.: de 
tempel in Jeruzalem. Maar door handelaren en geldwisselaars is het een soort markt 
geworden. Daar wil Jezus iets aan doen. Hij gooit tafels omver en geld op de grond. 
 
Meeleven  
We leven mee met de heer en mw. C.J. de Blouw 
 
Terugblik avondmaal aan tafel 
Op zondag 11 februari jl. was er een avondmaalsviering waarbij we samen in een 
kring aan tafel zaten in de kerkzaal. Het was een bijzondere viering die gemengd 
ontvangen werd. Er waren mensen die vonden dat het bijdroeg aan het 
gemeenschapsgevoel, zo samen met elkaar verbonden aan een tafel. Maar er 
waren ook kritische opmerkingen over licht, geluid en de opstelling van de stoelen.  
Alle opmerkingen nemen we ter harte en we gaan daar verder over denken.  
Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling dat alle avondmaalsvieringen op deze 
wijze plaats zullen gaan vinden, integendeel. Het zal, als we er in aangepaste vorm 
mee doorgaan, één keer per jaar plaatsvinden. 
PvdP 
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Voedselbank 
De maandelijkse inzameling voor de Voedselbank in de Bron is deze maand op 
zondag 25 februari. 
We hopen dat de inzameling weer een goede opbrengst gaat geven. 
Eind januari mochten we 7 volle kratten en veel losse goederen ontvangen. 
Aan geldelijke giften werd in januari een totaalbedrag van € 161,00 ontvangen. Het 
eetproject droeg hieraan € 51,00 bij. 
Een fantastisch resultaat  opgebracht door de beide wijken van de Drieklank tijdens 
de gezamenlijk dienst in De Bron. 
Ook deze keer zien we graag uw bijdrage in de vorm van houdbare etenswaren en 
huishoudelijke artikelen zoals toiletpapier, wasmiddelen, tandpasta en dergelijke 
tegemoet. 
Vanuit de Voedselbank horen we regelmatig dat men onze giften bijzonder 
waardeert en dat de vraag naar houdbare etenswaren en schoonmaakmiddelen 
onverminderd hoog blijft. 
Namens de Diaconie van de Drieklank, Henk Haverdings 
 
Kerkdienstroosters 
De kerkdienstroosters t/m 2018 voor De Bron, De Slingeborgh en De Ontmoeting 
staan op internet. Een link naar de roosters staat op 
http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten  
 
SOOS 
Dinsdag 6 maart om 14.30 uur is er in De Bron weer de maandelijkse SOOS. Deze 
middag is er Bingo. Er is ruim tijd voor een praatje en elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee. U mag natuurlijk iemand meenemen. Voel u 
welkom! 
Ouderencommissie De Drieklank en de Bethelkerk 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand  (1 maart en15 maart) staat tussen 
10.00 uur en 11.30 uur de koffie klaar in De Bron. 
Iedereen is van harte uitgenodigd en neem gerust uw buurman of buurvrouw mee, 
ook zij zijn van harte welkom. We hopen op een gezellige ochtend waar we elkaar 
kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek mogen gaan. 
 
Inloop met koffie 

Elke woensdagmorgen tussen 10:15 en 11:45 uur staat de koffie klaar in de 
consistorie van De Ontmoeting. U, jij bent welkom om vrijblijvend binnen te lopen en 
korter of langer te blijven. Voor ontmoeting, een praatje, gezelligheid, andere 
mensen leren kennen, een pauze tijdens de boodschappen, iets vragen, enz. 
 
Actueel nieuws… 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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…is altijd te volgen via onze website: www.dedrieklankassen.nl. Neem daar 
regelmatig een kijkje want de website is èn actueler dan deze wijkberichten, èn er 
staan dingen op de website die hier niet geplaatst kunnen worden. 
 

Namens de redactie van deze wijkberichten een groet aan u allen. 
Kunnie Lok  

http://www.dedrieklankassen.nl/

