Kerkblad 26 februari 2021 NOORDERKERK.

NOORDERNIEUWS
Kerkdiensten.
Zondag 28 februari:
Morgendienst om 9.30 uur: ds. Pieter Boonstra (doopdienst).
Avonddienst om 19.00 uur: ds. Henk Room.
Ouderling van dienst: Wim van Twillert
Emeritaat ds. Pathuis.
Aan ds. H. Pathuis is met ingang van 27 januari 2021 op eervolle wijze emeritaat verleend door een
besluit van de kerkenraad en met goedkeuring van de classis.
In de acte van emeritering verklaren de kerkenraad en de classis:
- dat ds. Pathuis, heel de tijd van zijn werkzaamheden bij de kerk van Spakenburg Noord en de
classis Hilversum, trouw en ijverig in zijn dienstwerk, christelijk en godvrezend in zijn belijdenis
en in zijn levenswandel, zonder aanstoot te geven en onbesproken in het midden van de
gemeente en in de classis heeft verkeerd;
- ds. Pathuis bij zijn emeritering aan de Here en zijn genade op te dragen, met de oprechte
dankbetuiging voor de trouwe arbeid, die hij bijna 13 jaren in onze kerk en de classis heeft
verricht en die hier in dankbare herinnering zal blijven;
- met de hartelijke bede, dat de Heer van de kerk aan de arbeid van ds. Pathuis een blijvende
zegen zal verbinden.
Deze formeel getoonzette verklaring wilden we u niet onthouden en geeft tevens blijk van onze
diepe gevoelens van dankbaarheid en waardering tegenover ds. Pathuis. Wij wensen hem en zijn
vrouw Anja Gods zegen op hun verdere levensweg.
Financiële actie 2021.
Vorige week heeft u een brief ontvangen van de CvB over de financiële actie voor de VVB, Zending en
TU. Afgelopen week hebben de ouderlingen de meeste retour enveloppen al opgehaald. Als dat nog
niet is gebeurt, omdat u misschien niet thuis was, zullen de ouderlingen nog eens bij u langskomen.
Ook kunt u de retour envelop even bij uw ouderling in de brievenbus doen, dan graag met uw naam
erop. Als het u nog niet gelukt is om de formulieren in te vullen en u hulp nodig heeft kunt u dat ook
vragen aan uw wijkouderlingen. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking en zullen u te
zijner tijd informeren of deze actie het verwachte resultaat heeft opgeleverd.
Talstelling 2021, verkiezing van ambtsdragers.
Dit voorjaar treden weer een groot aantal ambtsdragers af en zijn er voorzover we nu kunnen
overzien 17 vacatures voor het ambt van ouderling en 3 voor het ambt van diakenen.
Samen met de kerkenraad bent u als lid van onze gemeente verantwoordelijk voor de
instandhouding van de ambtelijke dienst. Als u gaven opmerkt bij broeders, spreek ze dan maar aan
om zich beschikbaar te stellen in dienst van de Heer van de kerk. Ook roepen wij u op om deze zaak
in uw gebeden voor te leggen aan de Heer.
Wij verwachten dat velen van u van het recht om namen op te geven gebruik zullen maken, graag
voorzien van de redenen waarom u vindt dat de betrokken broeder(s) geschikt is (zijn).
U kunt daarvoor tot uiterlijk 5 maart a.s. een briefje sturen naar de scriba: p.a. Broerswetering 40, of
mailen naar: scriba@spakenburg-noord.nl.

Meeleven vanuit de gemeente.
We zien en merken dat het sociale leven onder druk staat vanwege de corona maatregelen. Dat zien
we ook terug in het achterblijven van nieuws uit de wijken als het gaat om de vermelding van zieken.
Wij weten niet wat zich afspeelt achter de voordeuren. Wij roepen u op te reageren als u situaties
tegenkomt waarvoor aandacht nodig is en meeleven is gewenst vanuit de gemeente, ons kerkgezin.
Dat kunt u doen door melding aan de wijkouderlingen, onze kerkelijk werker Peter van der Horst,
onze predikant Pieter Boonstra, en of aan scriba Evelien Beekhuis en aan de coördinator van het
kerkblad, Adri Kardol.
NOORD Shop.
In samenwerking met verschillende commissies zijn we gestart met onze eigen NOORD shop. We
willen als kerk geen winkel beginnen maar we willen wel mooie kaarten en cadeautjes maken die we
kunnen gebruiken ter bemoediging en bij felicitaties en feestelijke gelegenheden: “Wees blij met wie
zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft” (Romeinen 12:15). Gezien alle beperkingen
vanwege corona maatregelen is dit toch een mooie manier om met elkaar mee te leven.
Binnenkort is een en ander te vinden op de nieuwe website en op dit moment kan ook per email
worden besteld: shop@Spakenburg-Noord.nl. Omdat de kerk nog steeds niet open is kunnen kaarten
en mokjes ook worden opgehaald op Spuistraat 1.

UIT DE GEMEENTE
Jezus ontdekken in de 40dagentijd, Romeinen 8:31-32
“Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die
zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem
niet alles schenken?”
De veertig dagen voor Pasen vormen een periode van bezinning, van ernst en van ootmoed. Maar op
z'n allerdiepst mogen we juist in deze periode beleven dat God voor ons is. Hij keerde zich tegen zijn
eindeloos geliefde Zoon om te laten zien wat er leefde in zijn hart: 'Ik ben voor jullie. Ik heb alles voor
jullie over.' En als we ons dat eigen maken, dan kan er nog zoveel zijn in ons leven dat tegenzit, maar
dan staat vooral dit recht overeind: 'God is voor ons, ook voor mij.'
Here, U bent voor ons, wie zou er dan tegen ons zijn?
Meeleven:
Grietje Beekhuis- de Graaf, Op de Ree 32, is op zaterdag 20 februari overleden in de leeftijd 92 jaar,
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en de verdere familie toe dat ze in hun verdriet troost
mogen vinden in het Evangelie en een schuilplaats bij God om dit verlies te dragen en verwerken.
Geboorte:
Op vrijdag 19 februari gaf de Heer blijdschap in het gezin van Walther en Rachel Blokhuis- van
Twillert, Tabakskamp 12, door de geboorte van een dochter. Zij noemen haar Mila Amelie Grace,
roepnaam Mila. Wij feliciteren hen van harte met dit grote geschenk, een wonder ontvangen uit
Gods hand. Uiteraard zijn onze felicitaties er ook voor de grootouders en de verdere familie.
Zieken:
Atie Renkema, Eemmeerlaan 4, is gisteren begonnen met een kuur van 12 bestralingen en immuun
therapie. Atie verwacht haar hulp van de Heer en is vol goede moed, maar vind het ook best heftig
om dit te moeten ondergaan. Wij wensen haar sterkte bij de behandelingen en hopen en bidden dat
de Heer het haar geeft dat ze weer helemaal gezond mag worden.

Amanda Koops, Kuyperstraat 41, is eerder dan gedacht weer thuisgekomen omdat het in het
ziekenhuis erg druk is met corona patiënten. Thuis krijgt ze de zorg die nodig is. Over 6 weken
worden de drains uit haar buik verwijderd en dan pas weet men of de operatie is geslaagd, het blijft
spannend. Amanda is heel blij met het meeleven, lieve berichtjes, kaarten, etc. Dat doet haar heel
goed. Wij wensen haar toe dat ze rust mag vinden om te werken aan herstel, en hopen en bidden dat
de Heer het geeft dat na het verwijderen van de drains, de Indiana-pouch weer goed kan
functioneren.
Onze scriba Evelien Beekhuis- Schaap, Broerswetering 40, is afgelopen maandag geopereerd aan een
breuk in de elleboog. Onder volledige narcose moest de botbreuk met een plaat en schroeven aan
elkaar worden gezet. Evelien heeft veel pijn gehad en te horen gekregen dat ze haar arm absoluut
niet mag belasten. Voor een bezige bij een hele opgave. Wij wensen haar sterkte en beterschap. Haar
drie in huis wonende mannen wensen we sterkte om haar te helpen en bij te staan.
Albert Muijs, Rikkert Jacobsstraat 12, ligt sinds afgelopen zondag in het Meander ziekenhuis te
Amersfoort. Hij en zijn huisgenoten hebben corona, maar Albert moest in het ziekenhuis worden
opgenomen met een ernstige vorm van corona en een longontsteking. Hij is nu koortsvrij en het gaat
ook beter met hem, maar zijn zuurstof gehalte is nog wat te laag. Wij hopen en bidden dat Albert
weer gauw naar huis mag en helemaal beter mag worden. Wij wensen hem Gods nabijheid en
wensen zijn vrouw Anita sterkte om hem bij te staan.
Peter Blokhuis, Oostsingel 85, heeft zo’n 10 dagen in het Meander ziekenhuis gelegen. Vanwege
corona kreeg hij een tekort aan zuurstof en moest daarvoor naar het ziekenhuis. Omdat hij nog
steeds corona heeft en te ziek is om naar huis te kunnen, wordt hij sinds afgelopen dinsdag
verpleegd in verzorgingshuis De Pol te Nijkerk. Op zijn oude dag moet hij heel wat doormaken, en dat
stemt hem verdrietig. Peter weet zich in dit alles geborgen bij zijn hemelse Vader en is vol
vertrouwen op zijn Heer en Heiland. Wij wensen Peter Gods nabijheid en hopen en bidden dat hij
weer zover mag herstellen dat hij naar huis kan, naar zijn nieuwe appartement in De Haven, en dat
het voor hem weer mogelijk wordt om zijn vrouw Hendrina te bezoeken.
Henk Bos, Flevolaan 12, is vorige week aan zijn knie geopereerd. De operatie is goed gegaan en
inmiddels is hij aan het revalideren. Het zal nog wel even duren voordat Henk weer goed ter been is
en de krukken niet meer nodig zijn. Wij wensen Henk sterkte bij de revalidatie en hopen en bidden
dat zijn knie weer helemaal beter mag worden. Zijn vrouw Marry wensen we sterkte om hem bij te
staan.

Verjaardagen:
27 februari
A 4, Jannie Heinen, Op de Ree 306 – Urk, 52 jaar
03 maart
C 5, Bort Koelewijn, Oude Bocht 12, 77 jaar
D.V., allemaal van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen gewenst voor het nieuwe
levensjaar. “Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw”.
Hartelijke groet en in Christus verbonden:
Peter van der Horst, Pieter Boonstra en Adri Kardol.

GEMEENTEPROJECT 40 DAGEN HIER EN NU:
Lieve broers en zussen,
Wie had dit een jaar geleden gedacht toen we begonnen aan het 40-dagenproject "Geniet van het
leven". Dat het zo abrupt afgebroken zou worden en we nu een jaar later nog steeds in een loc down
zitten.
Geloven in coronatijd-hoe dan?
We missen het samenkomen op zondag en doordeweeks en worden voor ons persoonlijk geloof
teruggeworpen op onszelf. Heb je de energie en het doorzettingsvermogen om zelf actief te blijven
bouwen aan jouw persoonlijke relatie met Jezus? Hoe kun je, ook in deze tijd, groeien als volgeling
van Jezus? Wat helpt je om Hem in het middelpunt van je leven te houden, zodat je zijn liefde kan
delen in jouw omgeving?
Eeuwenlang vormden kloostergemeenschappen hun leven rond ritmes en disciplines om Jezus
samen te volgen. Het zijn deze levenslessen die, wanneer ze ons leven steeds meer vormen, ons
helpen om Jezus te volgen op de weg van liefde. Deze 40 dagen hier en nu staan we stil bij acht van
deze levenslessen. Het is ons verlangen dat we groeien als gemeenschap die de liefdevolle en
bevrijdende weg van Jezus volgt. Zijn weg heeft de kracht om elk van onze levens te veranderen en
om deze wereld te veranderen.
Via de link in de scipio app kun je dagelijks een nieuwe podcast luisteren.
De 40 dagen tijd is een periode van verwonderen en vernieuwen, van verstillen en verminderen. In
de podcast serie 40 dagen hier en nu delen we 8 levenslessen van Jezus met je, om jou hier bij te
helpen.
Misschien is het leuk om met je groep van vorig jaar, of met je kring/bijbelstudie/vereniging hier aan
mee te doen.
Op de site van 40 dagen hier en nu en in de scipio app is meer informatie te vinden.
Doe je met ons mee?
Liefdevolle groet,
Commissie Vorming en Toerusting.

