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HEMELVAART; ZIE HEM AAN! 

 
Deze overdenking gaat over de Hemelvaart. Jezus nam afscheid van Zijn 

vrienden om naar Zijn Vader in de Hemel te gaan. Hij ging niet stiekem. Hij ging niet 
onverwachts of op een manier waardoor niemand zeker kon weten dat Hij ook echt 
gegaan was, nee Hij ging op een moment en manier welke door iedereen te 
aanschouwen was. Bedenk je eens hoe Jezus, gehuld in een lang wit kleed, 
opvaart ten Hemel. Stel je eens voor, je kijkt omhoog en ziet je Heer en Heiland 
opstijgen ten Hemel. Juist daardoor, door de Hemelvaart konden  Zijn vrienden met 
eigen ogen zien dat Hij werkelijk opsteeg naar de Vader. 

Voordien dachten zij dat alles weer zou worden zoals voorheen,  doch Zijn 
zending op aarde was volbracht, Zijn taak vervuld,  nu was het aan hen om het 
goede nieuws van Bevrijding en Opstanding te verkondigen. 
Hoe zouden zij kunnen getuigen van de Opstanding en Hemelvaart als zij hadden 
moeten voortgaan op de verklaring die Hij hen, vóór de Kruisiging had gegeven. 
Deze was voor hen onduidelijk en onzeker, vandaar dat ieder zijn eigen weg wou 
gaan.  De korte tijdspanne dat Hij aan hen is verschenen na Zijn Opstanding was 
voor hen voldoende om zich te herenigen en gezamenlijk Zijn Weg te gaan.  

In de Herinneringsdag van Hemelvaart ligt de bevestiging van een leven na het 
aardse leven; een leven in de Eeuwigheid, omdat ogen die  hebben gezien, in 
blijheid getuigden  over wat zij zagen.   Omdat oren die hebben gehoord, in liefde 
de woorden hen verkondigden  die zij hadden gehoord. Omdat mensen hebben 
geleerd te handelen zoals Hij deed tijdens Zijn leven.  Zij hebben het ruwe uit 
zichzelf weg durven laten schrapen om te kunnen worden zoals Hij, om ware 
getuigen te kunnen zijn van Zijn Leven, Kruisdood en Verrijzenis. 

Natuurlijk was er de pijn van een ogenschijnlijk definitief afscheid, toen Hij aan 
hun ogen werd onttrokken .  Maar er was de belofte van een weerzien en het was 
deze belofte die hen moed en kracht gaf om zich weer te verenigen.  

Zijn Opstanding en Hemelvaart getuigen aan iedereen over de tijdelijkheid van 
het afscheid.  Geen definitief einde door verrotting van het lichaam, maar een 
hereniging in Hemelse gelukzaligheid met een nieuw, veredeld lichaam dat zal 
verrijzen in en dwars door de Glorie van Hem die Was, die Is en altijd zal Zijn; Heer 
van levenden, Heer van al het geschapene.  Hij die macht en kracht heeft over 
dood en leven 
Moge deze dag jullie  dichter brengen bij al je overleden familieleden en vrienden. 
Geloof  in zekerheid en aanvaardt dat zij, evenals Hij, door de kracht van Zijn 
Geest, in hun Geest zijn opgestegen naar het Ware Leven.  Gedenk op deze mooie 
dag ook speciaal een ieder van hen:  ouders en  kinderen op de eerste plaats.  

Toen Hij op Hemelvaartsdag opsteeg was Hij in de ogen van Zijn vrienden 
helemaal alleen.  Maar bedenk dat Hij ontelbaren opgetrokken heeft opdat zij 
samen mét Hem zouden leven in het huis van Zijn Vader. Want zie, zie Hem aan, 
Hij strekt Zijn armen uit naar de wereld, heeft Zijn armen gespreid, wij zijn klein in 
verhouding tot Jezus, maar mogen met Hem ingaan in Zijn Heerlijkheid.  
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Hij wil jullie de vreugde laten aanvoelen van de opstijging die de ziel ondergaat als 
zij beseft dat het Licht, het zuivere Licht, het zuiver eeuwig leven, de 
eindbestemming is van dit opgaan naar het Vaderhuis.Amen 
 
 

UIT DE KERKENRADEN GEKLAPT 

 

PEKELA/WINSCHOTEN 
Wat een mooie en bijzondere dienst hebben we 
gehad op 20 maart. Waar gebeurt het nu nog dat er 
4 mensen tegelijk belijdenis doen in de kerk in deze 
tijd van terugloop van het ledenaantal. 
Bij ons dus. 
In een redelijk volle kerk hebben we een dienst gehad die voor het grootste deel 
was samengesteld door de catechisanten waarin op hun verzoek ook het Heilig 
Avondmaal werd gevierd. De groep vond het  waardevol om juist met deze speciale 
dienst ook de gemeenschap van het avondmaal te ervaren. 
Ook was er op 9 maart een boeiend verhaal over China. Onze consulent ds. 
Susanne Freytag is daar naar toe geweest met een groep predikanten van de 
Protestantse Kerk. 
Met Pasen hebben we weer met ruim 20 personen genoten van het paasontbijt 
voorafgaand aan de dienst. 
De openlucht dienst op Hemelvaartsdag komt dit jaar te vervallen. In overleg met 
de Gereformeerde kerk hebben we dat besloten omdat het dit jaar op 5 mei valt en 
veel mensen dan andere bezigheden zullen hebben. 
De Wartburg heeft weer haar balkon terug gekregen. Het bestaande vertoonde een 
aantal slechte delen en moest daardoor hersteld worden. Dat is voor een groot 
gedeelte gebeurd in de werkplaats van aannemer Blokzijl en teruggeplaatst. 
Binnenkort wordt ook de nieuwe website gelanceerd. Het is een gecombineerde 
website van alle Lutherse gemeenten in de provincie. 
Het blad ELKkwartaal wordt door onze Lutherse synode uitgegeven en verzonden 
naar alle Lutherse leden van de Protestantse kerk. We horen dat dat in sommige 
gevallen niet gebeurd. Mocht het zo zijn dat u het blad niet één keer per kwartaal 
krijgt laat het dan even weten. 
Ontwikkelingen over de toekomst van onze gemeente houdt ons ook nog steeds 
bezig en we zijn nu op een punt aangekomen dat we u daar meer over willen 
vertellen. Daarvoor zullen we waarschijnlijk een gemeenteavond organiseren of in 
gedeelten na de kerkdienst tekst en uitleg geven en uw mening vragen. U krijgt te 
horen wanneer dat zal zijn. 

Hemmo Poppen 
 BLOEMEN 
De bloemen van Pekela en Winschoten zijn de afgelopen periode gegaan naar: 
dhr.T.v.d.Molen, dhr. A.de Beer, mevr.I.Noack, mevr. M.v.d.Laan, mevr. D.de Beer, 
dhr. H.Poppen, mevr. B.Smit, mevr. S.Freytag, dhr.en mevr.Rijnbergen.
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 COLLECTES 
7 februari Kerk € 73,50; Verwarming € 34,70; Werelddiaconaat € 14,50 
14 februari Kerk € 89,50; Diaconie € 19,50 
21 februari Kerk € 132,10; Gebouwenonderhoud € 70,50 
28 februari Kerk € 60,00; Verwarming € 17,03 
6 maart  Kerk € 67,00; Diaconie € 15,60 
13 maart Kerk € 70,50; Gebouwenonderhoud € 17,05 
20 maart Kerk € 153,53; Verwarming € 78,65; Kerk in Actie € 92,04 
27 maart Kerk € 80,70; PKN jeugdwerk € 38,80; Diaconie € 20,40 
 GIFTEN 
In de periode januari/februari is er voor de kerk 2x een gift van € 9,08, 1x € 15,00, 
1x € 20,00 en 1x een gift van € 20,00 binnengekomen en voor de diaconie een gift 
van € 50,00 .Daarvoor onze hartelijke dank. 

 
 

WILDERVANK/VEENDAM  
De afgelopen maanden is er geen kerkenraadsvergadering 
geweest maar wel een vergadering van de Stichting, die 
subsidies gaat aanvragen bij diverse instanties. 
De vergadering was kort. Ik heb namens de Ev. Lutherse 
gemeente meegedeeld dat wij op termijn ons kerkgebouw 
waarschijnlijk zullen moeten verkopen of overdoen aan een 
Stichting. De Stichting was toch van mening dat zij willen doorgaan op de 
ingeslagen weg. 
De volgende vergadering gaan we aan de slag met twee mogelijke 
toekomstscenario’s. 
Verder heeft de architect de heer Renso Woltjes verslag gedaan van de 
vergadering van de monumentencommissie van de gemeente Veendam die in onze 
kerk plaatsvond. Zij vonden de plannen mooi maar hadden wel een aantal 
kanttekeningen. Zo waren bijvoorbeeld drie toiletten wat te veel en verder bleek dat 
de monumenten commissie onze kerk een  “pareltje” vindt en dat de kerk plus het 
gebouw een soort monumentale status heeft. Met name de gebrandschilderde 
ramen vinden ze zeer de moeite waard.  

Fred Bos  
 BLOEMEN 
De bloemen zijn de afgelopen periode gegaan naar: mevr. Smit-Olthof, mevr. Pool, 
ds. M. Grashoff, Mevr. Siefkes-Roosien. 
 AGENDA 
11 april bijbel gespreksgroep o.l.v. Gerard Iwema;  bij J. Hemrica Kapiteinspark 23  
Veendam 
23 april boekenmarkt in de Augustanazaal 9.00 tot 15.00 uur 
9 mei bijbel gespreksgroep o.l.v. Gerard Iwema: t.h.v. J. Hemrica 
21 mei vergadering van de Ev. Lutherse Synode in Utrecht. 
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BOEKENMARKT 

 
Op 23 april heeft de  Ev. Lutherse gemeente Wildervank-Veendam  een 
boekenmarkt in de Augustanazaal. 
Er zij allerlei genres: streekromans, boeketreeks, studieboeken, hobbyboeken en 
nog veel meer. De boekenmarkt van 26 maart 2016 ging niet door. Daarom hebben 
we nu een boekenmarkt op 23 april as. De boekenmarkt wordt gehouden van 9.00 
tot 15.00 uur. 
De opbrengst is voor de restauratie van de Augustanazaal en de kerk. 
 
 
 

VERJAARDAGEN 

 
In deze rubriek staan de verjaardagen van de leden van de drie lutherse 
gemeenten die in de komende periode de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken. 
Daarnaast staan de adressen ook vermeld. Zo u wilt kunt u de jarige een kaartje 
sturen. 
 
2 april Mevr. T.Kenter-Schoonhoven 75 jaar 
 Willem de Zwijgerlaan 37, 9665 LA Oude Pekela 
3 april Dhr. A.P.Kuiper 73 jaar 
 W H Bosgrastraat 18, 9665 PC Oude Pekela 
7 april Dhr. M.B.Zaadhof 72 jaar 
 St. Vitusholt 88, 9673 AK Winschoten 
20 april Mevr. H.v.d.Molen-v.d.Kruk 77 jaar 
 Albatrosstraat B96, 9663 PS Nieuwe Pekela 
3 mei Mevr. D.Kuil-Mulder 94 jaar 
 Venne 78a, 9641 EV Winschoten 
21 mei mevr. H.E. de Visser-Kuiper 79 jaar 
 Berkenweg 73, 9471 VC Zuidlaren 
23 mei dhr. F. Julius 87 jaar 
 Vrijheidsstraat 52, 9665 KW Oude Pekela 
3 juni mevr. H. Koerts-Kip 99 jaar 
 Blijhamsterweg 45 (Fijnspar 3), 9673 XB Winschoten 
4 juni mevr. A. Bijl-Bijl 89 jaar 
 ‘t Ompad 21, 9675 AL Winschoten 
 
Wij feliciteren alle jarigen met hun verjaardag en wensen hun een prettige dag.  
Wij hopen, dat zij met Gods zegen een gezond jaar tegemoet mogen gaan. 
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KERKDIENSTEN 

Hier worden die locaties genoemd waar ook daadwerkelijk een dienst is. 
Standaard is er na elke dienst koffiedrinken. U bent daar van harte bij uitgenodigd. 
Als er een dienst om 11.00 uur begint zal er vooraf koffie worden geschonken. 
 

3 april: Eerste zondag na Pasen;  
Quasi modo geniti (als pasgeboren zuigelingen 
Liturgische kleur: Wit 

Pekela 
9.30 uur 

Dhr. J.Nicolai 
Dienst in de Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela 

Wildervank 
10.00 uur 

Mevr. H. Mertens 
Collecte: restauratie 

organist: D.J. Dijkstra 
koster: A.Eleveld; Autorijdienst: Fred Bos 

10 april: Tweede zondag na Pasen;  
Misericordias Domini (Van het erbarmen of: de barmhartigheid van de Heer 
Liturgische kleur: Wit 
Pekela 
10.00 uur 

Mevr.ds.S.v.d.Vrie 
Dienst in de Wedderwegkerk Oude Pekela 
De dienst is voorbereid door de catechesegroep. 
Met medewerking van het gospelkoor ‘Rejoice’ uit Stadskanaal 
Zie ook verderop in dit blad. 

17 april: Derde zondag na Pasen; Jubilate (Juicht) 
Liturgische kleur: Wit 

Pekela 
10.00 uur 

Dhr. D.Kruyt 
Uitgangscollecte voor gebouwenonderhoud 

Dienstdoende kerkenraadsleden: D.de Beer, M.Zaadhof 
Organist: A.Wieske; Koster: familie Engels 

Wildervank 
10.00 uur 

Mevr. H. Mertens 
collecte: diaconie 

koster: A. Eleveld 

24 april: Vierde zondag na Pasen; Cantate (Zing) 
Liturgische kleur: Wit 

Winschoten 
10.00 uur 

Mevr.H.Mertens 
2e collecte voor kerkmuziek 
Uitgangscollecte voor verwarming 

Dienstdoende kerkenraadsleden: M.Zaadhof, T.Hesseling 
Organist: I.Noack; Koster: familie Haak 
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1 mei: Vijfde zondag na Pasen; Rogate (Bidt) of Vocem Jucunditatis (Stem 
van luid gejuich) 
Liturgische kleur: Wit 

Pekela 
10.00 uur 

Ds.S.Freytag 
Viering Heilig Avondmaal 
Uitgangscollecte voor de Diaconie 

Dienstdoende kerkenraadsleden: A.Koerts, H.Poppen 
Organist: M.van der Laan; Koster: familie Westers 

Wildervank 
10.00 uur 

Mevr. H. Mertens 
collecte: restauratie 

organist: D.J. Dijkstra 
autorijdienst: H.F. Bos; koster: A. Eleveld 

5 mei: Hemelvaart van de Heer 
Liturgische kleur: Wit 

Pekela Geen dienst 

8 mei: Zesde zondag na Pasen; Exaudi (hoor) of Wezenzondag 
Liturgische kleur: Wit 

Pekela 
10.00 uur 

Mevr.H.Mertens 
Uitgangscollecte voor gebouwenonderhoud 

Dienstdoende kerkenraadsleden: H.Rijnbergen, M.Zaadhof 
Organist: A.Wieske; Koster: familie Alvering 

15 mei: Pinksteren 
Liturgische kleur: Rood 

Wildervank 
10.00 uur 

Mevr. H. Mertens 
te gast bij de Doopsgezinden 

Winschoten 
10.00 uur 

Ds.W.Heeren 
2e collecte voor de Zending 
Uitgangscollecte voor Verwarming 

Dienstdoende kerkenraadsleden: H.Poppen, T.Hesseling 
Organist: I.Noack; Koster: familie Zaadhof 

22 mei: Trinitatis (Drievuldigheidsdag) 
Liturgische kleur: Wit 

Kampen 
10.15 uur 

Regiodienst van de noordelijke Lutherse gemeenten. 
Voorgangers ds.S.Freytag en drs.K.van Warven 
Zie voor het programma verderop in blad. 

29 mei: Eerste zondag na Trinitatis 
Liturgische kleur: Groen 

Stadskanaal 
10.00 uur 

Ds.S.Freytag 
Regiodienst op de 5

e
 zondag van de maand. 
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5 juni: Tweede zondag na Trinitatis 
Liturgische kleur: Groen 

Pekela 
9.30 uur 

Dienst in de gereformeerde kerk 
Ds.E.de Vries Baarlink 

Wildervank 
10.00 uur 

Mevr. H. Mertens 
collecte: diaconie 

organist: D.J. Dijkstra 
autorijdienst: H.F. Bos; koster: A. Eleveld 

12 juni: Derde zondag na Trinitatis 
Liturgische kleur: Groen 

Pekela 
10.00 uur 

Ds.H.Mulderij 
2e collecte voor het Werelddiaconaat 
Uitgangscollecte voor Gebouwenonderhoud 

Dienstdoende kerkenraadsleden: A.Koerts, H.Poppen 
Organist: A.Wieske; Koster: familie Westers 

 
 

CANTORIJ GEREFORMEERDE KERK NIEUWE PEKELA 

 
Onze cantorij is door het Beraad van Kerken gevraagd om medewerking te 
verlenen aan de oecumenische dienst van 13 november 2016 in de Rooms 
Katholieke Kerk van Nieuwe Pekela. 
 
Wij hebben het plan opgevat om een gelegenheidskoor te vormen: een 
samenwerking van de koren en cantorijen uit de verschillende aangesloten kerken 
van het Beraad.  
Als een cantorij of koor niet als geheel wil meedoen, dan kunnen individuele 
deelnemers zich natuurlijk ook aanmelden. Kortom, zangers en zangeressen uit de 
verschillende gemeentes kunnen zich aansluiten om een muzikale bijdrage te 
leveren aan deze gezamenlijke dienst.  
We hopen met deze samenwerking juist het oecumenische karakter van de 
kerkdienst nog meer te benadrukken. 
 
Na de zomervakantie willen we beginnen met de repetities op de woensdagavond 
van 18.45 – 19.45 uur in de Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela. 
In september komen wij hierop terug, maar het is goed om alvast te weten wat er 
op stapel staat. 
 
Namens de cantorij: 
Victor Verhoef, cantor  
tel: 06-46358015 
email: victor.verhoef@hotmail.nl 
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JEUGDDIENST 10 APRIL 2016 

 
Op 10 april a.s. is er een gezamenlijke jeugddienst van de Evangelisch Lutherse 
gemeente, de Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela en de Protestantse gemeente 
Oude Pekela. 
Deze dienst begint om 10.00 uur en wordt gehouden in de Wedderwegkerk, H. 
Westerstraat 114 te Oude Pekela. 
Voorganger is ds Simone van de Vrie en het orgel wordt bespeeld door dhr Dirk 
Swama. 
Er is muzikale medewerking van het gospelkoor ‘Rejoice’ uit Stadskanaal. 
Het was de bedoeling dat het koor liederen uit de nieuwe musical ‘And there was 
light’ ten gehore zou brengen, maar dat gaat niet lukken. Gelukkig heeft ‘Rejoice’ 
daarnaast een uitgebreid repertoire,  
waaruit ze een aantal mooie liederen hebben gekozen voor de 10e april. 
Het thema van de jeugddienst is ‘Tijd’.   
Tijdens de dienst is er kinderkerk.  
Na de dienst is er koffiedrinken. 
Een bijzondere dienst, die u en jullie niet mogen missen! 
 

ACTIVITEITEN NEDERLANDS LUTHERSE VROUWEN BOND 

 
Op 14 mei a.s. hoopt de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond haar 60-jarig 
jubileum te vieren. Voor dit jubileumjaar zijn een aantal activiteiten gepland, 
waarvoor u hartelijk uitgenodigd bent! 
Zaterdag 14 mei ontmoetingsdag en jubileum 60 jaar NLVB, Kasteel 
Hoekelum, Edeseweg 124, Bennekom 
Start van het programma is om 10.30 uur en wordt van 16.05 – 17.00 uur 
afgesloten met napraten met hapje en drankje 
Kosten voor deze dag bedragen € 25,--. 
Zaterdag 24 september dagexcursie naar Amersfoort. 
We zullen dan te gast zijn in het lutherse kerkgebouw aan de Langestraat, middenin 
het stadscentrum.  
Word vriend/vriendin van de NLVB. 
De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond is de enige nog bestaande lutherse bond. 
Het bestuur wordt gevormd door lutherse vrouwen, maar de activiteiten staan open 
voor iedereen: man, vrouw, oud, jong, luthers, niet luthers! Als u ons werk en ons 
voortbestaan wilt steunen kunt u vriend/vriendin van ons worden door een jaarlijkse 
vrijwillige bijdrage aan onze penningmeester over te maken. U ontvangt dan ook 
ons kwartaalblad De Brief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van al onze 
activiteiten! 
Op onze website www.nlvb.net leest u alles over de NLVB en vindt u ook de links 
naar andere vrouwenorganisaties.  
Secretaris NLVB: Coby Aartsen, Kruisstraat 21 B, 7205 BE Zutphen 
email c.aartsenkraaypoel@telfort.nl 

http://www.nlvb.net/
mailto:c.aartsenkraaypoel@telfort.nl
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NOORDELIJKE LUTHERSE BUITENDAG IN KAMPEN 

 
Namens de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen, de uitnodiging voor de 
Regionale Noordelijke Buitendag, op zondag Trinitatis, 22 mei 2016. 
De kerkdienst met Heilig Avondmaal, aan het begin van deze dag, vangt aan om 
10.15 uur. 
Er is in de omgeving van de kerk, als u rond 10.00 uur arriveert, op het 
Meeuwenplein wel ruimte. Dan is het nog ongeveer 5 minuten lopen naar de kerk. 
Als u via de N50 komt, dan moet u doorrijden naar de afslag Kampen/Dronten. 
Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf, u passeert 2 rotondes, beide de tweede 
afslag nemen. Dan vindt u de parkeerplaats Meeuwenplein aan uw rechterhand, 
tegenover de winkel van Albert Heijn. 
 
Het programma van de dag is : 
 9.30 – 10.15 uur     aankomst en welkom met koffie en of thee. 
10.15 – 11.30 uur    dienst in de kerk 
11.30 – 12.15 uur    koffie/thee in de kerk en daarna wandelen naar de Levensbron 
12.15 – 13.00 uur    maaltijd 
13.00 – 15.00 uur    activiteit  (blijft nog even een verrassing) 
15.00 – 15.30 uur    terugkeer in de kerk 
15.30 – 16.00 uur    afsluitende vesper 
 
Het zou voor ons fijn zijn als u begin mei door kunt geven met hoeveel mensen u 
naar de Buitendag denkt te komen, dit in verband met de catering. 
Wij hopen u zondag 22 mei 2016, tijdens deze dag te kunnen begroeten. 
 
Note van de redactie : 
Graag opgaaf van deelname aan de eigen kerkenraad. We kunnen dan ook een 
planning maken voor het vervoer naar Kampen 
 

VEEL GESTELDE VRAGEN KERK 2025  

Momenteel is de Protestantse Kerk bezig met de toekomst van de kerk: het traject 
Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg. Het is vreugdevol om te merken 
hoeveel leden zich bij dit traject betrokken voelen. De zaak waar het om gaat leeft!  
Intussen is de nota verstuurd naar predikanten, kerkelijk werkers, kerkenraden en 
classes. In deze nota is een handleiding voor gesprek opgenomen. Doel is een 
aanzet voor gemeenten tot gesprek over deel I van de nota. 
De regiegroep Kerk 2025 – bestaande uit moderamenleden en medewerkers van 
de dienstenorganisatie – ontvangen regelmatig vragen over dit traject. Hier vindt 
u de meest voorkomende vragen en de daarbij behorende antwoorden. Heeft u een 
andere vraag, mail dan naar kerk2025@protestantsekerk.nl 
 

http://elink.pkn.nl/l/34be87d1d32748629f1b28fda72a615f/3A2B4492/032016
mailto:kerk2025@protestantsekerk.nl
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STUDIEDAG LUTHER EN DE JODEN 

 
Op 11 april 2016 organiseert Kerk en Israël een studiemiddag Kerken over Luther 
en de joden. 
Op deze studiemiddag wil Kerk en Israël aandacht geven aan de diverse kerkelijke 
verklaringen over Luther en de joden. 
Historicus Bart Wallet zal de relatie tussen het Nederlands Protestantisme en de 
joden belichten. Er zijn korte bijdragen van rabbijn R. Evers en rabbijn M. ten Brink. 
Trinette Verhoeven, preses van de Lutherse synode en Andreas Wöhle, lid van de 
Protestantse Raad van Kerk en Israël, zullen kort spreken. Dagvoorzitter is 
Eeuwout van der Linden van Kerk en Israël.  
Toelichting  
500 jaar Protestantisme roept ook gemengde gevoelens op. Er is de herontdekking 
van kerngedachten in de christelijke traditie, een teruggaan naar de bronnen. Een 
vitaal en levendig protestantisme ontstond. Tegelijkertijd was er sprake van een 
pijnlijke breuk tussen christenen. 
De Reformatie heeft een belangrijke bijdrage gegeven aan een hernieuwde 
belangstelling voor het Oude.Testament en het gesprek met het jodendom. 
Tegelijkertijd is het antisemitisme en de Jodenhaat nooit weg geweest in de 
verhouding tussen joden en christenen. 
Dieptepunt waren de uitspraken van Luther over de joden. In recente jaren hebben 
vooral Lutherse kerken zich in vele verklaringen uitgesproken tegen Luthers 
uitspraken over de joden. Op deze studiemiddag wordt inzicht gegeven in deze 
diverse verklaringen en worden deze in context geplaatst. Daarbij wordt gekeken 
naar wat de Protestantse Kerk op dit terrein heeft gedaan en kan doen. 
>Datum: 11 april 2016. Tijd: 13:30 - 16:30 uur. Plaats: Protestants Landelijk 
Dienstencentrum, Joseph Haydlaan 2a, Utrecht. Kosten: € 7,50. 
>Meer informatie en opgave: kerkenisrael@protestantsekerk.nl  
 

W I S T     U   ........ 

 
Dat: We in Pekela dit jaar geen dienst op Hemelvaartsdag hebben? 
Dat : Het dan 5 mei is waarbij we verwachten dat veel mensen andere dingen 

doen. 
Dat: We in Pekela binnenkort informatiebijeenkomsten gaan houden over de 

toekomst van onze gemeente(n)? 
Dat: Dat de winterfaircommissie al weer bij elkaar heeft gezeten om plannen te 

smeden voor de volgende fair? 
Dat : U zich bij de kerkenraad op kunt geven voor de Lutherse buitendag die op 

22 mei in Kampen wordt gehouden? 
Dat: we graag uw stukjes, op- of aanmerkingen voor het nummer van juni/juli 

graag voor vóór 15 mei 2016 in ons bezit willen hebben? U kunt ze opsturen 
naar: de bekende adressen in de colofon. Of mailen: 
elgpekelawinschoten@gmail.com 

mailto:kerkenisrael@protestantsekerk.nl
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