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Onbezorgd als de vogel en de lelie 
Onder deze titel schreef de beroemde Deense filosoof Kierkegaard (1813-1855) 
een bundel van zeven toespraken over Mattheüs 6, onderdeel van de Bergrede. 
Vlijmscherp, soms verrassend humoristisch, en vanuit een diep geloof. 
Momenteel volg ik een zevental kringavonden hierover in Groningen met een 
groep mensen in de leeftijd van ca. 22 tot 72 jaar, met de meest 
uiteenlopende opleidingen en beroepsachtergronden. We hebben boeiende 
gesprekken, bijvoorbeeld over Kierkegaards stelling dat een arme veel 
gemakkelijker tot geloof en een christelijke manier van leven kan komen dan 

een rijke: “Rijkdom en overvloed komen stiekem in schaapskleren, en wekken 
de schijn dat zij zullen beveiligen tegen de zorgen [van het dagelijks 
leven, waarnaar de aandacht van de ’heiden’ uitgaat]. Vervolgens worden deze 
rijkdom en overvloed zelf voorwerp van zorg. Ongeveer net zoals een wolf de 

schapen, waarover hij als oppasser is aangesteld, beveiligt tegen - jawel: 

de wolf.” Wordt vervolgd - wellicht in een preek? 
Ds. Esther Struikmans 
 
Bij de diensten 

De tijd van Pasen t/m Pinksteren kunnen we het alternatieve spoor van het 
leesrooster volgen: Genesis 1 t/m 11. Het gaat over de wording van het leven dat 
ons met Pasen geschonken werd (schepping). Het gaat over hoe dat mis kan gaan 
(zondeval, broedermoord). Over het nieuwe begin in de doop (Noach). Over de vele 
talen van Pinksteren (toren van Babel). Kortom, het gaat over het leven zelf in al zijn 
grootsheid en misère. Niet voor niets noemen we het wel de 'oerverhalen'. 
 
15 april 
De Ontmoeting 
Vandaag het eerste experiment van een 'soepeldienst'. Je leest er meer over in het 
aparte bericht daarover in deze wijkberichten 
 
Kindernevendienst 
Zondag 8 april  – Genesis 3:1-24 

 
Ik zou zo graag…  
Adam en Eva mogen van bijna alle bomen eten, behalve van die ene. Ze doen het 
toch… ‘  
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Zondag 15 april 2018 – Genesis 4:1-16 

 
Ik zie het aan je  
De Heer ziet het offer van Abel wel en het offer van Kaïn niet. Hoe dat komt, wordt 
niet verteld. Wel wat het gevolg is.  
. 
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  
 
Wij leven mee met… 
Mw. H. Schra- de Roo 
 
Uit de Kerkenraad van 19 maart: 
De Ontmoeting: voortgang vacature professional. In drie bijeenkomsten met 
gemeenteleden is duidelijk gebleken dat men betrokken wil zijn bij de werving van 
een professional. Het CvK heeft huisvesting in de MFA voor vier jaar toegezegd. De 
AK heeft besloten tot de aanstelling van een professional, die ook in de andere 
wijken gaat werken. De definitieve profielschets gaat nog langs de wijkkerkenraden. 
Daarna begint de werving.  
Er is gesproken over de beeldvorming binnen De Drieklank. Twee vierplekken met 
een eigen profiel, maar wel samen in één wijk. De werkgroep Communicatie wordt 
gevraagd hoe we de communicatie kunnen verbeteren. Het plaatsen van relevante 
informatie op de website blijkt niet voldoende.  
Hoe kan De Bron meer een functie in de wijk krijgen. Veel concrete mogelijkheden 
zijn genoemd. We besluiten klein te beginnen en in overleg met de organisatoren te 
proberen elke week een koffie-ochtend te organiseren.  
We zoeken nog een notulist(e). Verder ontstaan er weer vacatures voor 
ambtsdragers.  
Op 21 april is de jaarlijkse bezinningsdag van de kerkenraad in Zeegse. Onderwerp: 
de toekomst van de kerk en het kerkzijn. 
Op zondag, 15 april is er in De Ontmoeting een zogenaamde ‘soepeldienst’, gericht 
op de middengeneratie en haar kinderen. Zie elders in het Kerkblad.  
Op 20 mei 2018, Eerste Pinksterdag, vieren we sober het 10-jarig jubileum van De 
Bron in een gezamenlijke dienst. Ook is er samen met de school een activiteit. 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 19 april en 3 mei staat tussen 
10.00 uur en 11.30 uur de koffie klaar in De Bron. 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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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… 

…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/

