Maart – April 2019

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN
Op en voor Valentijnsdag waren er weer volop boeketten in het rood verkrijgbaar. Ook veel
artikelen met een hartje waren te koop, soms met een begeleidende lieve tekst. Rood is de kleur
van de liefde en ook dat hart verwijst naar de liefde. Vandaar die vele rode boeketten en de vele
hartjes op Valentijnsdag.
In onze kerk hebben we in de komende periode van de veertigdagentijd en Pasen een
symbolische schikking. De veertigdagentijd is een periode waarin we ons voorbereiden op het
vieren van het Paasfeest, het feest van de opstanding. We lezen in die tijd Bijbelteksten over
Jezus en de weg die Hij gegaan is naar Jeruzalem. We beginnen in de woestijn, waar Jezus
aangevochten wordt op zijn roeping. Hij blijft trouw aan God. Op zijn weg door het land komt er
steeds meer weerstand. In Jeruzalem wordt Hij gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Hij
sterft aan het kruis en wordt in een graf gelegd, maar op de derde dag is het graf leeg, Jezus is
opgestaan. Dat zijn de Bijbelverhalen die we hóren.
Maar de symbolische schikking is iets wat we zíen. Dat is een ander zintuig. We zien kleuren, we
zien vormen, we zien symbolen, allemaal met hun eigen betekenis. De schikking is telkens
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geïnspireerd door de Bijbelverhalen die we lezen. Schikking en Bijbelverhaal sluiten bij elkaar aan.
De woorden en beelden doen een beroep op de twee verschillende zintuigen.
De één zal zich eerder aangesproken voelen door woorden, de ander meer door de beelden en
symbolen. Zo kunnen ze elkaar versterken, de woorden de beelden en de beelden de woorden.
Ook kunnen de symbolen emotie oproepen omdat ze de essentie van het thema van die zondag
verbeelden. Zo brengen zij een diepere betekenis over.
We gaan op weg naar Pasen, met open ogen en open oren, om de woorden, de beelden en de
symbolen te verstaan.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. Carolina Koops-Verdoes
KERKDIENSTEN
* Zondag 3 maart
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
1e collecte:
Autodienst:

Holysloot
10.00 uur
ds. Klaas Vos, Vianen
mw. G. Breedijk
dhr. Chr. van Zanten
dhr. Rob van der Veen
Voorjaarszending
mw. E. Westerneng

* Zondag 10 maart
Holysloot
10.00 uur
Voorganger:
ds. C. Koops-Verdoes
Ouderling van dienst:
mw. G. Breedijk
Medewerker diaconie:
dhr. J. Honingh
Organist:
dhr. Rob Verselewel
1e collecte:
Project Share Ghana
Autodienst:
mw. H. Breedijk
1e zondag veertigdagentijd
Gezamenlijke dienst met Durgerdam, m.m.v. Men in Black uit Marken
* Zondag 17 maart
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken:
Organist:
1e collecte:
Autodienst:
2e zondag veertigdagentijd

Holysloot
10.00 uur
dhr. Dirk Punt, Kudelstaart
mw. I. Spelt
dhr. K. Schouten
dhr. Rob Verselewel
Binnenlands diaconaat
fam. Spelt

* Zondag 24 maart
Voorganger:
Ouderling:
Medewerker diaconie:
Organist:
1e collecte:
Autodienst:
3e zondag veertigdagentijd

Holysloot
10.00 uur
ds. C. Koops-Verdoes
dhr. G. Bechger
mw. J. Antheunisse
dhr. Ton Senf
Kerk in Actie: Stop kinderarbeid in India
dhr. G. Bechger

* Maandag 25 maart
Holysloot
19.30 uur
Vesper m.m.v. Cantorij Waterland o.l.v.mw. Anje Rietberg
* Zondag 31 maart
Voorganger:
Medewerker eredienst:
Diaken:
Organist:
1e collecte:

Holysloot
10.00 uur
mevr. Bettie Woord
mw. E. Westerneng
dhr. Chr. van Zanten
dhr. Rob Verselewel
Missionair werk en kerkgroei
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Autodienst:
4e zondag veertigdagentijd

mw. E. Westerneng

* Zondag 7 april
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Medewerker diaconie:
Organist:
1e collecte:
Autodienst:
5e zondag veertigdagentijd

Holysloot
10.00 uur
ds. T. Wielsma, Uithoorn
mw. G. Breedijk
dhr. J. Honingh
dhr. Ton Senf
Kerk in Actie: Rwanda
mw. H. Breedijk

* Zondag 14 april
Holysloot
10.00 uur
Voorganger:
ds. C. Koops-Verdoes
Ouderling van dienst:
mw. I. Spelt
Diaken:
dhr. K. Schouten
Organist:
dhr. Rob Verselewel
1e collecte:
Jeugdwerk JOP
Autodienst:
fam. Spelt
Palmzondag, 6e zondag veertigdagentijd De kindernevendienst begint om 9.45 uur in het
Wijkgebouw
BIJ DE DIENSTEN
Woensdag 6 maart begint de veertigdagentijd. We zullen in deze periode iedere dienst een
symbolische bloemschikking bij de Bijbellezing van die zondag hebben. We zullen daarbij teksten
lezen uit het evangelie naar Lucas.
Zondag 10 maart hebben we een gezamenlijke dienst met de buurgemeente Durgerdam in onze
kerk. Men in Black uit Marken zal meewerken aan de dienst. We lezen deze zondag Luc. 4:1-13.
Jezus is in de woestijn en moet kiezen. Ook zullen we in deze dienst aandacht schenken aan
biddag voor gewas en arbeid.
Zondag 17 maart gaat dhr. Dirk Punt uit Kudelstaart weer bij ons voor. Deze zondag staat Lucas
9:28-36 op het leesrooster. Jezus gaat de berg op met drie van zijn leerlingen.
Zondag 24 maart lezen we Lucas 13:1-9. Jezus vertelt een gelijkenis over een vijgenboom die al
drie jaar geen vrucht draagt. Wat moet je doen met zo’n boom?
Zondag 31 maart gaat Bettie Woord voor. Dan staat de gelijkenis van de verloren zoon op het
leesrooster, Lucas 15:11-32. Het is feest als de verloren zoon weer thuis komt.
Ds. T. Wielsma gaat zondag 7 april voor. Dan lezen we weer een gelijkenis. Deze keer Luc. 20:919, een gelijkenis over de onrechtvaardige pachters van een wijngaard.
Zondag 14 april is het palmzondag en dan kunnen de kinderen vanaf 9.45 uur weer
palmpasenstokken gaan maken in het Wijkgebouw. In het volgende kerkblad staat meer
informatie.
VESPER 25 MAART
Op maandag 25 maart is er een vesper om 19.30 uur. Het is een korte viering van ongeveer 45
minuten, met zang, gebed, Bijbellezing, kunst en stilte. De vesper wordt gehouden in de periode
van veertig dagen voor Pasen. De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Bezinning
op het lijden van Jezus en bezinning op het lijden in de wereld. De cantorij Waterland o.l.v. Anje
Rietberg verleent haar medewerking aan dit avondgebed. Er wordt gecollecteerd voor een goed
doel, dat tijdens de vesper zal worden toegelicht. Na afloop is er koffie en thee. Iedereen is van
harte welkom.
VEERTIGDAGENKALENDER
Op woensdag 6 maart begint de veertigdagentijd. Een periode van voorbereiding op Pasen, een
bezinningstijd. Zoals de laatste jaren het geval was, zal er ook dit jaar weer een 40dagenkalender
worden samengesteld. Voor iedere dag een tekst, een gedicht, een lied en voor de zondag een
Bijbeltekst. Wie een mooie tekst o.i.d. heeft voor deze kalender, kan die doorgeven aan ds.
Carolina. Wie graag de kalender wil ontvangen kan dit ook aan haar doorgeven, tel. 8457369, ckoops@live.nl. Ook bij de Protestantse Kerk is een gratis veertigdagentijdkalender te bestellen:
https://www.protestantsekerk.nl/thema/veertigdagentijd, tel. 030 880 1880.
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GOD VOOR BEGINNERS
De gespreksgroep God voor beginners komt zo eens in de maand op een dinsdagavond bij elkaar.
We bespreken een onderwerp dat een van de deelnemers heeft uitgekozen en voorbereid. We
komen om 19.00 uur samen en beginnen dan met een maaltijd. Rond 20.15 uur gaan we dan het
thema van die avond bespreken en ronden om 22.00 uur het gesprek af. Wie zin heeft om mee te
doen of meer informatie wil kan contact opnemen met ds. Carolina Koops, tel. 8457369, ckoops@live.nl. De eerstvolgende keer is dinsdag 5 maart.
MEELEESKRING
Bij de meeleeskring, op een maandagmiddag, lezen we de Bijbeltekst die de komende zondag
centraal zal staan. We lezen de tekst in verschillende vertalingen, we kijken wat ons opvalt, wat
vragen bij ons oproept en hoe we de tekst kunnen verbinden met ons dagelijks leven.
Voorbereiding is niet nodig. Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom, ook wie zondags
niet naar de kerk gaat is van harte welkom,
van 13.30-14.30 uur in de pastorie. De eerstvolgende keer is op maandag 18 maart. Meer
informatie bij ds. Carolina, tel. 8457369, c-koops@live.nl.

DE STATIES VAN DEZE TIJD
Na carnaval begint, op Aswoensdag de Veertigdagentijd of Vastentijd. Die duurt tot Pasen. De
lijdensweg van Jezus is daarin een centraal thema. Vele kunstschilders en beeldhouwers hebben
zich gezet aan de uitbeelding van de staties, de sinds de 17e eeuw vaste 14 (tweemaal het heilige
getal 7) taferelen van de laatste fase van de lijdensweg.
Op deze avond bekijken we eerst in de parochiezaal afbeeldingen van een aantal opmerkelijke
staties van bekende en minder bekende kunstenaars. Er wordt verteld over herkomst en
achtergrond. We ontdekken allerlei verschillen en overeenkomsten. In het laatste deel van de
avond maken we met pastor Henk Bak een kleine rondgang langs de eigen staties in de
parochiekerk.
Dinsdag 12 maart
Parochiekerk Noordeinde 19, Monnickendam
Aanvang 20.30.uur, zaal open vanaf 20.15 uur. Toegang gratis, collectebus bij uitgang
EXCURSIE RIJKSMUSEUM
Op woensdag 20 maart wordt een excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam georganiseerd.
Onder leiding van Bregt Viergever lopen we door het gebouw en bekijken de diverse bouwstijlen
die bij de laatste grote verbouwing aan het licht kwamen, met elkaar botsen en toch vaak tot goede
harmonie met elkaar zijn gekomen. Zijdelings wordt dan ook gekeken naar de tentoonstelling over
Rembrandt.
Tijd: 10.00 uur verzamelen in het Café, boven de winkel in de grote entree hal van het
Rijksmuseum. Eindtijd: plm. 12.00 uur.
Kosten: € 10,- p.p. + entree museum (met museumjaarkaart gratis entree).
Maximum aantal deelnemers: 16!
Aanmelden: bij Marlies van Maanen, vóór 17 maart, e-mail: marvmw@planet.nl
ONVOLTOOID VERLEDEN
Filmavond
Een zwart-wit film uit 2013. De jonge Anna staat, in het Polen van de jaren zestig, op het punt haar
geloften als non af te leggen. Maar dan blijkt ze nog familie te hebben, tante Wanda. De
moederoverste vertelt Anna dat ze eerst haar tante moet bezoeken, voordat ze de geloften kan
afleggen. Van haar tante hoort ze haar familiegeschiedenis. Ze is Joods en heet eigenlijk Ida.
Samen gaan ze op reis om de laatste vragen over hun verleden beantwoord te krijgen.
Donderdag 28 maart
De Bolder, tijdelijk in bibliotheek Karmac, ’t Spil 19, Monnickendam! Ingang achter de bibliotheek,
bij de hoge mast, rechtse dubbele blauwe deur.
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Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.

EEN DIW (DO IT YOURSELF) UIT DE VEERTIGDAGENKALENDER VAN DE PROTESTANTSE
KERK
(zie bladzijde 5 van het kerkblad)
Narcissen staan voor nieuw leven, een nieuw begin. Wie wenst u een nieuw begin toe? Geef een
pot narcissen cadeau!
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Wilt u uw advertentie hier?
Neem dan contact op met dhr.
Willem Kuiper, tel. 4904262.
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