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Bij de diensten – 3e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en lezen 
we Marcus 9: 30-37, waarin Jezus voor de tweede keer 
aan zijn discipelen vertelt over zijn komende lijden. De 
avonddienst is een jeugddienst met als thema “Verstop 
jij je?” Een thema dat ingaat 
op het onderwerp schaamte. 
Iets dat bij alle mensen en in 
alle culturen voorkomt. De 
dienst wordt geleid door ds. J. 
Holtslag. We lezen Genesis 
3:7-11. Bij de in/uitgang kunt 
u weer kaarten tekenen die 
verstuurd zullen worden naar 
vervolgde christenen. 

Collecten 
1. Diaconie 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van het Bijbelhuis in Antwerpen 

Meeleven 
• Mw. G. Timmer - Versluis is inmiddels weer in Waerthove 

(kamer 210). We hopen en bidden dat het herstel goed en 
voorspoedig mag gaan. 

• We zijn dankbaar dat de gezondheid van mw. Teuni Kooi-
stra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) langzaam de 
goede kant op gaat. We bidden dat het herstel zich verder 
mag doorzetten. 

• Wij ontvingen het bericht dat onze oud predikant ds. H. 
van Vreeswijk uit Kampen (Vermuydenstraat 84, 8265 
WJ) ernstig ziek is. Hij heeft een hersentumor. Omdat de 
risico's voor behandeling erg groot zijn, heeft hij in overleg 
met de artsen en zijn vrouw besloten niet verder te behan-
delen. Op 26 april zou hij zijn 50-jarig jubileum vieren en in 
de avonddienst in onze gemeente voorgaan. Dat kan van-
wege deze omstandigheden niet doorgaan. 
Laten we in onze voorbede bidden om Gods nabijheid en 
kracht voor ds. van Vreeswijk en zijn vrouw. 

Huwelijksjubileum 
Zaterdag 7 maart mochten Bas en 
Corrie Harrewijn (Peursumseweg 27, 
3381 KT) vieren dat zij 40 jaar getrouwd 

waren. Het was dubbel feest, want vrijdag 6 maart 
heeft Bas een mooie uitslag gekregen: de stamcel-
transplantatie is effectief gebleken. Er zijn geen kan-
kercellen meer zichtbaar op de scans. De komende drie 
jaar krijgt hij nog wel elke twee maanden een onder-
houdskuur. Daarnaast blijft hij nog minstens een jaar 
extra gevoelig voor virussen en bacteriën. Bas en Corrie 
willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor al 
het meeleven, in welke vorm dan ook. Het heeft hen 
enorm geholpen om door dit proces heen te komen. In 
de dienst zullen we danken voor de positieve uitslag en 
het huwelijksjubileum 

Lied morgendienst – Zie hoe Jezus lijdt .. 
1. Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt, 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer - Hij voor mij! - Wie wil worden zoals Hij?  
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt.  
  

2. Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond, roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan, 
in zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij, 
niemand heeft zo lief als Hij. 
  

3. Als de Heer zijn leven geeft, 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: 'Het is volbracht!' 
Waarlijk, Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij, 
in zijn dood maakt Hij ons vrij.                 Lied: Opw 706, Tekst:   
                        Hans Maat Muziek: Niek & Elbert Smelt© 2008 Sela Music 
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Agenda 
Deze week geen catechisatie i.v.m. biddag 
10-03 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
     ,,    Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
11-03 Scholendienst biddag, 08.45 uur Geref. Kerk 
     ,,    Gezamenlijke maaltijd jongeren, 18.00 uur Rank 
     ,,    Biddagdienst, 19.30 uur Kerk 
12-03 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
     ,,    Zorg voor de ziel, 20.00 uur Rank 

Geen catechese – wél biddag  
Maandag en dinsdag is er geen catechisatie. Maar 
woensdag 11 maart, biddag, gaan we samen eten en 
samen naar de kerk. Alle jongeren zijn welkom om 
18.00 uur in de Rank. Tot dan. 

Presentatie reis Joop 
Beste zusters en broeders, begin dit jaar mocht ik weer 
een zeer bijzondere en mooie reis maken waarvoor u en 
jij wellicht hebt gebeden. Graag vertel ik meer over deze 
reis na de avonddienst van zondag 15 maart a.s. in de 
Rank. Kopje koffie met wat lekkers e.d. zal gereed 
staan. Hopelijk tot dan! Groet Joop 

Zorg voor de ziel – 12 en 26 maart 
Eén van de degenen die zich aangemeld heeft schreef: 
‘De volgende zinnen uit de aankondigingen zijn bij mij 
blijven hangen en een reden geweest om me op te ge-
ven: Wandelen met God ~ Persoonlijke relatie met God,  
de Bron, de Auteur - heel concreet in ons dagelijks leven 
~ Zoek eerst het koninkrijk van God - een doorgaande 
oefening in verlangen, vreugde, twijfel en liefde’. Inder-
daad is dat de kern van de uitwisseling die ds. Plaisier 
met ons wil houden. Wil je deelnemen op 12 en/of 26 
maart? Welkom! 

Goud van oud 
Goud van oud: Je mag alles doen  
als Jezus er bij mag staan.   
Goud voor oud: Goed omgaan  
met iedereen 
 

SDOK schrijfactie 
In september 2007 werd het 
bedrijfje van de Chinese christen 
Alimujiang Yimiti door de overheid 
gesloten. Hij werd ervan beschul-
digd zijn bedrijf te gebruiken als 
dekmantel om het Evangelie te 

verspreiden onder de Oeigoeren, een Chinese minder-
heid. In januari 2008 werd Alimujiang gearresteerd en 
beschuldigd van ‘ontwrichting van de nationale over-
heid en het in gevaar brengen van de nationale veilig-
heid’. Deze aanklacht kan aanleiding zijn voor de 
doodstraf. Alimujiang bekeerde zich in 1995 van de 
islam tot het christendom en was als christen actief in 
een groeiende Oeigoerse gemeente. In 2008 werd 
Alimujiang veroordeeld tot vijftien jaar cel.  Sinds 2012 
heeft hij geen toegang meer tot zijn advocaat.  

Homoseksualiteit – wat denkt u? 

“Wij willen graag een gemeente zijn waar alle gemeen-
teleden zich veilig voelen en ook hun seksuele geaard-
heid ter sprake kunnen brengen zonder zich op voorhand 
veroordeeld te voelen”. Dit zou zomaar een stelling kun-
nen zijn die we gaan bespreken tijdens de thema-avond 
over homoseksualiteit. Graag nodigen we u uit om te 
komen luisteren naar de voordracht van Herman van 
Wijngaarden (HGJB) en om deel te nemen aan de 
gesprekken die we daarover met elkaar willen voeren. 
Een V&T-avondsessie op donderdag 19 maart, vanaf 
20.00 uur in de Rank. Welkom! Tip: Kijk om u heen en 
nodig belangstellenden gerust uit! 

Biddagdienst voor kinderen  
“Vraag gerust” 
Dit is het thema van de biddagdienst voor de kinderen 
van groep 1 t/m 4 op woensdag 11 maart, aanvang 8.45 
uur in de Maranathakerk. Ds. J. Holtslag zal dit thema 
toelichten aan de hand van Lukas 11:1-4. Dit gedeelte 
gaat over “leer ons bidden”. De collecte is bestemd voor 
“Woord en Daad”. Wij verzoeken u uw kinderen geen 
collectebonnen mee te geven. Wilt u kinderen jonger 
dan 3 jaar bij de aanwezige oppas brengen? 


