KERKELIJK LEVEN
PAASOCHTENDGEBED – 2e Paasdag: “Leef als ´opgewekte´ mensen”
Ondanks de beperkingen vanwege corona hebben gemeenteleden van Spakenburg-Noord een extra
uitzending gemaakt, waarmee we ook op 2e paasdag met elkaar, zij het op afstand, de dag mogen
beginnen met het vieren van de opstanding van onze Here Jezus. In deze uitzending zullen muziek,
gebed, koorzang en schriftlezing elkaar afwisselen en zal er een korte overdenking zijn van Peter van
der Horst. De Heer is waarlijk opgestaan, met dit lied willen we de uitzending beginnen, omdat we
geloven dat Jezus voor ons is opgestaan. Vanuit dat perspectief wensen we alle kijkers en luisteraars
een mooie en opbouwende samenkomst toe onder de zegen van onze God én in de wetenschap van
Jesaja 55:11, dat wat God tot ons spreekt niet zonder vrucht tot Hem zal weerkeren.
Kerkblad 26 maart 2021 NOORDERKERK.
NOORDERNIEUWS
Kerkdiensten.
Pasen 4 april:
Morgendienst om 9.30 uur: ds. Gertjan van Harten.
Avonddienst om 19.00 uur: ds. Jan Winter.
Ouderling van dienst: Jan Duijst
Maandag 5 april:
Paasochtendgebed om 09.30: Peter van der Horst

Pasen 2021.
Deze week hebben we de Stille week uitzendingen kunnen bekijken van de Maranathakerk en de
Westerkerk en het programma vanuit Eemdijk van de samenwerkende kerken. We zijn dankbaar dat
ondanks de corona maatregelen deze mooie samenwerkingen hebben geleid tot zoveel prachtige
uitzendingen en dat er zoveel talent vanuit de verschillende kerken hieraan heeft willen meewerken.
Voor dit Paasweekend heeft de commissie Vorming &Toerusting een mooi programma gemaakt:
Samen met de predikanten, de organisten, muzikanten, koorleden en andere gemeenteleden is een
liturgie gemaakt voor de kerkdiensten en is er een speciale opname gemaakt voor 2e Paasdag, een
Paasochtendgebed. Het was weer fijn om met zoveel gemeenteleden samen te werken en dat op
deze manier wij als gemeente met elkaar verbonden zijn.
Nieuwe ambtsdragers.
Afgelopen zondag mochten we met dankbaarheid afkondigen dat vrijwel alle openstaande vacatures
van ambtsdragers zijn ingevuld. Er zijn nog 3 vacatures voor ouderling of pastoraal bezoeker.
Wij horen wel van gemeenteleden dat zij zich willen inzetten voor de kerk maar dat zij een hoge
drempel ervaren om ja te zeggen tegen de roeping van het ambt. Maar weet dat je er niet alleen
voor staat. De Heer van de kerk gaat met je mee. Je mag met vreugde je werk in de gemeente doen.
De ambtsdragers ervaren dat ook zo, samen als team werken in dienst van de Heer van de kerk. De
verstandhouding onderling is goed en er is ruimte voor een lach en een traan. Als ambtsdrager mag
je arbeider zijn in de wijngaard, het evangelie brengen, bemoedigen, vertroosten, bijstand geven, en
vreugde ondervinden als daarvan de vruchten zichtbaar worden. Als je twijfelt om je gaven in te
zetten in de gemeente, breng het dan maar in gebed bij de Heer en praat erover met je
ambtsdragers.

Oproep:
Wij roepen u op namen in te dienen van kandidaten die u geschikt acht voor de nog openstaande
vacatures, we vragen uw gebed voor de continuering van de ambtsdienst en om Gods zegen over het
werk van de ambtsdragers, kerkelijk werkers en de predikant.
De aftredende ambtsdragers willen we hartelijk bedanken voor hun inzet en toewijding, en hen na de
wisseling van de wacht een goede rustperiode wensen:
Ouderlingen: Hans Balkenende, André Beukers, Jan Rudolf Beukers, Wim Blokhuis, Cor Bos, Peter
Duijst, Tim van Halteren, Jan Hopman, Vincent Jansen, Jaap Koelewijn, Jan Wim Koelewijn, Jan
Nijenhuis en Harold Schaap.
Diakenen: Willem Jacob Bos, Stef Duijst, Rutger Koelewijn, Dirk van de Mheen en Theo van de Vuurst.
De benoemde ambtsdragers heten we voor het eerst of opnieuw welkom in ons team en wensen we
Gods zegen op het werk dat wacht.
Ouderlingen: Wilbert Blokhuis, Arie Bos, Klaas Hartog en Jaap Jan van de Vuurst.
Diaken: Jaap van de Vuurst.
Pastoraal bezoeker: Huib van Dijk.
We zijn dankbaar dat een aantal ambtsdragers hun termijn wilden verlengen om zo de continuïteit in
het ambtswerk te behouden. We wensen hen Gods nabijheid en kracht om het werk voort te zetten.
Ouderlingen: Wim van de Geest, Klaas van de Geest, Dirk de Graaf, Henk Hopman en Adri Kardol.
Diaken: Paul Verhoeven.
Pastoraal bezoekers: Henri Blokhuis, Henri de Graaf, Jaap de Graaf, Maarten de Harder, John Nagel,
en Hendrik Bos als pastoraal arbeider.
Als er binnen twee weken geen wettige bezwaren zijn ingebracht tegen de benoemde ambtsdragers
is hun benoeming een feit. De bevestiging zal plaatsvinden op een nog later te bepalen tijdstip.

Op zoek naar een nieuwe dominee.
De afgelopen periode zijn we als voorbereidingscommissie aan de slag gegaan met de reacties die we
van velen van u kregen. We hebben meerdere predikanten van de groslijst benaderd en met een
tweetal van hen oriënterende gesprekken gevoerd, en daarbij hebben we uw opmerkingen ook met
hen besproken. Verder hebben deze predikanten gesprekken gevoerd met gemeenteleden. Alle
mensen die tijd vrijgemaakt hebben om met de dominees te spreken daarvoor hartelijk dank!
Daarna hebben we onze bevindingen aan de kerkenraad voorgelegd. Zij hebben onze commissie nu
benoemd als beroepingscommissie en uitgebreid met Pauline Beukers, Lilian Folkersma en Leon Bos.
Wij hebben de opdracht gekregen tot een verdiepend gesprek met ds. Chris van Zwol. Ook staat op
de planning een gesprek met de kerkenraad en een aantal gemeenteleden van Middelharnis om hen
te bevragen over het functioneren van de dominee.
Het onderzoek bestaat uit verschillende vragen over de volgende onderwerpen:
- Eredienst: verkondiging, liturgie en spiritualiteit.
- Gemeenschap: pastoraat, vorming en toerusting, gemeenteopbouw en leiderschap.
- Samenleving: samenwerking met andere kerken, missionair, ontwikkelingen in de GKv.
- Persoonlijk: roeping tot predikant, sterke en zwakke punten, rol in Noord.
Om u als gemeente nu al te betrekken bij het beroepingswerk zal ds. Chris van Zwol op 18 april a.s.
voorgaan in de avonddienst en kunt u deze dienst mee beleven via kerkomroep.nl en het YouTube
kanaal van de Noorderkerk.
Op grond van de bevindingen zal er van de beroepingscommissie een advies uitgaan naar de
kerkenraad voor een eventueel beroep en dan te nemen vervolgstappen in het beroepingsproces.

We vragen of u wilt bidden of God het werk wil zegenen met onze zoektocht naar een nieuwe
dominee voor Noord. Hebt u vragen dan kunt u altijd terecht bij onderstaande leden van de
beroepingscommissie:
Kees van de Groep, Groen van Prinsterersingel 12 keesbijter@ziggo.nl tel: 0640086135
Alice Kok- van de Geest, Gr. van Prinsterersingel 55 alicevandegeest65@gmail.com tel: 0627587877
Weidy van den Geest, Kuyperstraat 48 weidy@weidy.nl tel: 0648150370

UIT DE GEMEENTE
Jezus ontdekken in de 40dagentijd, Matteus 28: 1-10
“Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers
opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft”.
De veertigdagentijd is voorbij. Het hemelse licht breekt door. Ik hoop ook in jouw leven. Want hier
wil Jezus ons brengen: in een leven vol licht, waarin voor angst geen plaats meer is. De opstanding
getuigt van kracht, de kracht van Jezus die in ons mag zijn zodat we in staat zijn tot dingen die we
voor onmogelijk hielden: liefhebben, aanvaarding, vreugde. Als de opstandingskracht van Christus in
ons is zal ons leven zich vernieuwen. Sta op, op deze dag en leef in de kracht van Jezus. Sta op, op
deze dag: het is de eerste dag van de rest van je leven met Jezus. Sta op, op deze dag: de zonde en de
dood zijn overwonnen, ook in jouw leven.
Heer, U bent waarlijk opgestaan! Halleluja! Halleluja!
Meeleven:
Ons meeleven, gaat uit naar Evertje de Graaf- Muijs, Op de Ree 161-224, vanwege het
overlijden van haar zwager Aart Hop.
Wij wensen haar 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.
Zieken:
Erik en Astrid Ruizendaal- Heek, Enkhuizer Zand 5. Erik was nog herstellend van een kaakbreuk,
maar heeft vorige week woensdag bij een val zijn enkel gebroken. Een gecompliceerde breuk die in
het ziekenhuis met plaatjes en schroeven is vastgezet. Hij mag zijn enkel 6 weken niet belasten.
Astrid is onderzocht vanwege haar benauwdheid maar er is nog geen duidelijkheid over de oorzaak.
Zij maken een moeilijke tijd door. Wij hopen en bidden dat de Heer een keer ten goede mag geven
en wensen het beide sterkte en beterschap.
Trijntje Steenwijk- van de Groep, Geldersman 2, is geopereerd aan een tumor in de borst. Uit
verder onderzoek is gebleken dat er uitzaaiingen zijn. Afgelopen vrijdag had ze een intake
gesprek in het UMC te Utrecht waar het behandeltraject is besproken. Er wacht haar een tijd
van bestralingen, van spanning en onzekerheid. Wij hopen en bidden dat de behandeling mag
slagen en ze rust mag vinden bij haar hemelse Vader. Wilt u voor haar bidden!
Verjaardagen:
3 april
B 3, Peetje de Graaf- Vedder, Colijnstraat 27, 84 jaar
A 7, Jacob Heinen, Voor Anker 37, 77 jaar
04 april
B 4, Hendrina Blokhuis- Beukers, Op de Ree 161-834, 87 jaar

06 april
A 7, Wim Heuveling, Peter Dorleijnplein 1, 70 jaar
07 april
C 1, Peter de Graaf, Heemraadstraat 21, 74 jaar
08 april
A 2, Sinkje Koelewijn- Koelewijn, Blokkenmakerssteeg 4/B, 89 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.

