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Onderweg naar morgen
verwachting over een aantal maanden gedaan 
worden. 
Ali van Dunschoten-Ham (Nieuwe Kerkstraat 32) 
kon na een aantal behandelingen een operatie 
ondergaan. Dat de operatie kon doorgaan, was 
goed nieuws en alle hulp die er is in de bloe-
menwinkel is ook geweldig! 

Woensdagavond
• 19.00 uur klokken luiden
• 19.15 uur muziek met gesprek gemeente- 
   lid/-leden

Angst en vertrouwen – een overdenking bij 
het coronavirus (ds. Adri Bloemendal) 

Midden in de nacht, tegen half drie, word ik 
wakker. En terwijl ik mijn bed verlaat om een be-
zoekje aan de wc te brengen, dringt het tot me 
door. Ik besef wat ik helemaal niet wil beseffen: 
ik ben bang. De angst zit in mijn lijf.
Ik ben christen, ik ben dominee. Ik ken Psalm 27 
uit mijn hoofd: ‘De Heer is mijn licht, mijn be-
houd, wie zou ik vrezen?’ En toch ben ik gewoon 
ordinair bang.
Het is niet zozeer angst voor het virus zelf of 
om ziek te worden. Statistisch gezien is de kans 
niet zo groot dat ik eraan zal overlijden, al krijg 
je nooit garantie. Maar het is meer de onzeker-
heid. Het leven dat als geheel op z’n kop staat. 
Zal het ooit weer normaal worden? Er is een 
donkere wolk die alles overschaduwt.
Terug in bed wil de slaap niet komen. Ik zoek 
naar rust en houvast. Ik bid Psalm 27 en besluit 
dat ik ook een psalm uit mijn hoofd ga leren 
waarin de dichter ronduit zegt: ‘Ik ben bang.’
Als het licht van de dag komt, breekt ook het 
vertrouwen weer door. Ik weet dat ik erdoor-
heen moet. De angst niet wegstoppen, maar 
onder ogen zien. Mijn leven uitgieten voor de 
Heer, zoals Hanna deed. En mij laten troosten 
door Hem die verdrietig en bang was toen de 
vijanden dichterbij kwamen. Vertrouwen dat 
God in Jezus zo naar ons is toegekomen, om te 
delen in al ons lijden. En om door alles heen 
te bouwen aan een nieuwe wereld. Er is hoop, 
want Jezus leeft!

EBEN-HAËZERKERK NIJKERKERVEEN

Komende tijd
Hoe de komende weken er voor onze sa-
menleving en voor ons als kerk uit gaan 
zien, is op dit moment nog niet duide-
lijk. Wel is intussen duidelijk dat we ook 
na volgende week niet teruggaan naar 
de oude situatie van voor de crisisperio-
de. Velen verlangen intens om weer bij 
elkaar te komen in de kerkdienst. Hoe 
dat vorm gaat krijgen in de komende 
periode, zal naar verwachting over niet 
al te lange tijd wel meer helder worden. 
Wel hopen we zo spoedig mogelijk plan-
nen daarvoor te gaan maken.

Kerkradio 19 april, 10.00 uur:
Voor de dienst: Evangelische Liedbundel 122 - 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 

• Bijpraten
• Ik zal er zijn - Sela
• Gebed
• Schriftlezing: Johannes 11:1-4 en 32-53
• Overweging 
• Jezus leeft in eeuwigheid 
• Dankgebed en voorbeden
• NLB 755:1,2 - Toch overwint eens de genade
 

Meeleven
Henk van Domselaar (Dirk Ruitenbeekstraat 38) 
ligt nog steeds op de IC, waar men wel probeert 
om hem af en toe wakker te maken. Soms gaat 
het stapjes vooruit, dan weer wat achteruit.  
De broer van onze diaken Eddy Veldhuizen en 
zoon van Grea en Evert Veldhuizen mocht van 
de IC naar de gewone zaal en is naar verwach-
ting zelfs alweer ontslagen uit het ziekenhuis. 
Marry Kas (Van Rootselaarstraat 2) ontving een 
positieve uitslag van haar nieronderzoeken. 
Verdere onderzoeken rond haar bewegings-
apparaat kunnen in deze periode niet door het 
ziekenhuis uitgevoerd worden en zullen naar 

https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw
https://www.youtube.com/watch?v=k-uWYCAOcmE&list=PLBaSeeQxOja3WcVChX6LgpRZEslSjzsiq 
https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM&list=PLOR6Y01Kabuuw4aQ5BMEswqVKIsfFUSVE&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=XPFnxMmtGJ4&list=PLOR6Y01Kabuuw4aQ5BMEswqVKIsfFUSVE&index=11


Zie op Hem
Weet jij je afhankelijk van je Schepper die leeft?
Die hemel en aarde en zelfs jouw leven in handen 
heeft?

Als zoveel mensenlevens in gevaar dreigen te zijn
het virus nog steeds verder wordt verspreid
wat zijn wij mensen dan kwetsbaar en klein.
Als we zien hoe de wereld verandert
binnen zo’n beperkte tijd. 

Hoe heerlijk is het dan dat juist wij
als christenen in deze tijd
onze blik mogen richten naar boven.
Omdat wij zeker mogen geloven
dat midden in alle onzekerheid die de wereld be-
leeft,
wij mogen bouwen op Christus,
die nooit verdwijnt en eeuwig leven geeft. 

Wat een rust midden in een chaotisch bestaan.
Laten we bidden dat iedereen deze woorden leert 
verstaan.
Daar komt het uiteindelijk op aan.
Ons land (en de wereld) heeft God zo nodig.
Gebed is daarom absoluut niet overbodig,
ook al leeft het zolang al zonder God voort,
dan juist nu wordt Zijn stem gezien en gehoord. 

Zie het als kostbaar moment om juist nu
Hem de eer te geven
door in vertrouwen voor Hem te leven.
En zo de verspreiding van Zijn Naam
-Hoop voor de WERELD-
de wereld door te laten gaan.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naderen van de dood,
volkomen uitkomst geven.

Christina van den Berg, Urk

Ledentoegang website 
Op de website van onze kerk kan vanwege de 
aangescherpte privacyregels niet meer alles 
zomaar worden getoond. Foto’s mogen wel door 
kerkleden worden bekeken, maar niet door ie-
dere willekeurige bezoeker. Datzelfde geldt voor 
een ledenlijst. Eerdere jaren brachten we een 
boekje uit met de namen van leden en hun ge-
gevens. Dat gebeurt nu niet meer, maar er kan 
wel behoefte aan zijn; voor het sturen van een 
kaartje, het stellen van een vraag, etc. Daarom 
is op de website een besloten deel ingericht dat 
alleen zichtbaar is na inloggen. U kunt dan een 
wachtwoord aanmaken en zo de ledenlijst be-
kijken. Dit deel kan worden uitgebouwd met di-
gitale kerkbladen, etc. Uiteraard is ook hiervoor 
een e-mailadres nodig, want op basis daarvan 
wordt u een link met inloggegevens toegstuurd. 
Binnenkort zullen leden waarvan wij het e-mail-
adres hebben, bericht krijgen. Hebben wij uw 
gegevens niet? Stuur dan een mailtje met uw 
adresgegevens naar scriba@eben-haezerkerk.nl.

Meeluisteren
         Luister de diensten mee   
                       of luister de dienst terug  
                                 via Kerkdienst gemist via 
         https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1167-Eben-Haezerkerk-Nijkerkerveen
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