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Voorwoord.
Zoals beschreven in de vorige kerkbrief ‘speciale editie’ is
het doel om in deze tijd waarin bijeenkomsten niet zijn
toegestaan wordt het steeds moeilijker om met elkaar in
contact te komen. We hopen daarmee de onderlinge
verbondenheid te stimuleren.

ga direct op een plaats zitten waar het liedboek ligt.
- Geef elkaar geen hand of raak elkaar aan.
- Bij weggaan houdt u voldoende afstand.
Alleen op deze wijze kunnen we diensten houden met
gemeenteleden aanwezig zijn in acht neming van
voorzorgsmaatregelen.

Kerkdiensten
Zondag 10 mei
10.00 uur Ds. H.J. Prosman Organist Arie van Blaaderen
Zondag 17 mei
10.00 uur Ds. H.J. Prosman Organist Henny Visscher
Hemelvaartsdag
10.00 uur Ds. H.J. Prosman Organist Arie van Blaaderen

Meeleven met elkaar
In de laatste kerkdienst is in de gebeden stilgestaan voor
de vele zieken en eenzamen in onze gemeente. Zo bidden
we in dit Chassidisch gebed voor elkaar

Bij de diensten
Elkaar niet meer zien. Voor velen is dat een herkenbare
werkelijkheid in deze coronacrisis. In de dienst van
aanstaande zondag denken we daarover na aan de hand
van het woord van Jezus in Johannes 16, waar hij spreekt
over zijn aanstaande Hemelvaart: “Nog een korte tijd en
jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me
terug.”
In de dienst van 24 mei mag de doop bediend worden aan
Mirjam, de dochter van Jantine en Steven de Feij. De
vorige doopdienst van Vince van Koert heb ik daarvoor
de methode ‘met de stok’ gebruikt om de nodige afstand
te kunnen bewaren. Deze week bleek dat de PKN deze
methode nu ook als advies geeft. We hopen op een mooie
en gezegende doopdienst.
Kerkdiensten via internet
Om 10:00 uur zullen de diensten via de kerktelefoon en
kerkomroep.nl te beluisteren zijn. Om verbinding te
maken met de kerkomroep typt u
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950 in uw
browser.
Zie ook de website van de kerk www.hervormdnieuwkoop.nl of op de Facebook pagina Hervormd
Nieuwkoop voor toegang tot de livestream
Bij de diensten
Ds. Prosman houdt bij wie worden uitgenodigd om deze
dienst bij te wonen. Er mogen en kunnen een paar
gemeenteleden in de dienst aanwezig zijn.
Daarvoor houden we de volgende regels in acht:.
- Dienst bijwonen in overleg met ds. Prosman.
- In de kerk houden we een afstand aan van 1,5 meter.
- Voor de dienst worden de banken, deurkrukken e.d.
ontsmet.
- Kom svp. door de achterdeur binnen.
- Bij binnenkomst, ga niet met elkaar staan praten maar

Grote God, erbarm u over kleine mensen
Milde God, erbarm u over verbitterde mensen
Verheven God, erbarm u over vernederde mensen
Sterke God, erbarm u over zwakke mensen
Goede God, erbarm u over slechte mensen
Heilige God, erbarm u over onreine mensen
Volmaakte God, erbarm u over gebroken mensen
Waarachtige God, erbarm u over valse mensen
Beste God, erbarm u over kwaadwillende mensen
Rijke God, erbarm u over arme mensen
Corona in Rwanda
Rik en Caroline Mager uit Zevenhoven vertrokken drie
jaar geleden naar Rwanda om daar als zendelingen te
werken. Door het coronavirus zit het hele land nu in een
lockdown. Door Terence Garnier.
„Het is eigenlijk een luxe om in quarantaine te zitten",
begint Rik „want sommige arme Rwandezen zitten nu
gewoon te wachten tot ze doodgaan.’ De lockdown is
behoorlijk streng: bezoek is niet toegestaan en wie zonder
goede reden de straat op gaat, riskeert een boete van
50.000 Rwandese frank (omgerekend 50 euro, maar voor
Rwandezen een vermogen).
Rik en Caroline vertrokken in februari 2017 als
zendelingen van de Protestantse Gemeente Zevenhoven
en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat naar
Rwanda. In dat land werd op 14 maart de eerste
coronabesmetting vastgesteld. Kort daarop ging direct het
hele land op slot. Rik is schoolhoofd, maar alle scholen in
Rwanda moesten ook sluiten. De lockdown dat duurt
zeker tot 19 april. „Ik bereid lessen voor en lees en
schrijfveel."
Caroline werkt vanuit de kerk met ondervoede mensen,
het gaat om zo'n 500 gezinnen. De armste mensen
worden het hardst geraakt door het coronavirus, zegt ze.
„Deze mensen werken normaal als dagloner bij mensen
op het land. Daar kregen ze zo'n 500 frank voor, waar ze
één maaltijd van kunnen koken. Dat werken mag nu niet
meer. Al snel kregen we berichten dat er mensen zijn die
niks te eten hebben. Sommigen eten alleen nog
cassavebladeren, terwijl ze normaal gesproken een dikke
cassavepap eten." Sinds dinsdag heeft Caroline

toestemming gekregen om eten uit te delen aan deze
mensen, die soms wel met z'n tienen in een krakkemikkig
hok (gemaakt van modder, lekkende dakplaten, formaatje
tuinhuis) zitten. „We brengen zakken rijst naar de kerk,
waar mensen het één voor één afkunnen halen." De twee
weten daarom dat in quarantaine zitten voor hen een luxe
is.
Rik: „Wij hebben gewoon een salaris en een spaarpotje.
Dat is voor mensen hier anders. Voor velen valt of staat
het of ze een land met een stuk grond hebben waarop ze
mais of bonen kunnen verbouwen. Zo niet, dan zit je
eigenlijk te wachten tot je doodgaat.''
De strenge lockdownregels worden niet altijd nageleefd.
Ook door Rik en Caroline niet. „We laten onze
schoonmaker via achterafpaadjes naar binnen. Natuurlijk
houden we afstand. Je kunt wel zeggen: je mag niet meer
komen, maar ze smeekte bijna om te mogen blijven
komen. En we hebben een bewaker, dat mag eigenlijk ook
niet. Maar die hadden we al." „Al denk ik dat de
criminaliteit wel zal toenemen door dit virus", zegt
Caroline.
Broodje-aapverhalen. In Rwanda gaan mensen anders om
met de crisis, merken ze. Rik: „Er is hier ontzettend veel
onkunde, er zijn broodje-aapverhalen en er wordt
nepnieuws verspreid. Mensen hebben beperkte toegang
tot informatie, de meesten hebben geen internet of tv en
hebben alleen een radio." Caroline haalt een voorbeeld
van nepnieuws aan: „Er deed laatst een filmpje de ronde.
Italië zou het virus niet meer onder controle hebben en
iedereen ging massaal de straat op om Jezus om steun te
vragen. Maar er werd Spaans gesproken. Het bleken
gewoon beelden van een totaal andere gebeurtenis in
Peru. Tja, hier geloven ze dat" De twee maakten al het
nodige mee in het land, bekend van Hutu's, Tutsi's en de
grote genocide van 1994. Denk aan de ebola-uitbraak in
buurland Congo, of de rebellen uit dat andere buurland
Burundi, die geregeld de grens overstaken. Caroline:
„Toen voelde ik me onveiliger dan nu." Rik: „Gelukkig is
vorig jaar de leider opgepakt." Ze hopen dat de
'onintelligente' lockdown, zoals ze het zelf noemen, snel
verandert in een slimme lockdown zoals we die in
Nederland kennen. Caroline: „We zouden bezoek krijgen
uit Nederland, maar dat is uitgesteld. Gelukkig kunnen
we af en toe skypen met familie."
Collecte.
Wilt u in deze periode toch iets geven voor de zondagse
collecte? Het rekeningnummer van de kerk is
NL05Rabo0373725736 en voor de
Diaconie is dat NL14RABO0127083383

Kopij
Graag voor 23 mei inleveren bij Corrie Zoutendijk via
zoutendijk02@kpnmail.nl.

Leven in licht van Pasen
Dit stuk uit het RD is mij aangereikt door een
gemeentelid en gevraagd om dit met anderen te delen.
Wat is hoopvoller dan leven in licht van Pasen?
Door: Ds. A. A. F. van de Weg
Hoop is schaars in onze cultuur en ieder mens heeft er
behoefte aan. Een crisis maakt die behoefte sterker dan
ooit. De opstanding van Jezus biedt grond voor hoop.
De Vlaamse schrijver Hugo Camps merkte laatst in
Nieuwsuur op: „Het enige dat ik nog verwacht is dat
iemand iets van hoop uitspreekt. Dat we uit het circuit

van dreiging, van straf treden. En dat we ons een beetje à
l'improviste kunnen overgeven aan een sprankje hoop."
Hij verwoordde daarmee een gevoelen dat breed in de
maatschappij leeft: behoefte aan hoop.
Het heilsfeit van Pasen leert ons dat de christelijke hoop
niet binnenwerelds is, maar inbreekt in onze
werkelijkheid. Het gaat mij in dit Weerwoord niet om de
bewijzen, maar om de betekenis van Pasen.
Ik doe dat vanuit drie perspectieven.
1. Het leven is niet uitzichtloos. De opstanding van
Jezus heeft laten zien dat er voor Hem geen grenzen zijn.
Zelfs de absolute grens van ons leven — de dood — was
voor Hem géén grens. In Zijn opstanding heeft Christus
getriomfeerd over het graf en de dood. Ieder sterven
herinnert ons eraan dat ook Ons de dood wacht. Voor een
christen is de dood echter een tijdelijk, geen definitief
einde. Een christen belijdt dat er geen twee, maar drie
stadia zijn: leven, dood en het toekomende leven. In dit
hoopvolle perspectief onttrekt een christen zich niet aan
de verantwoordelijkheden van het aardse bestaan. Leven
in het licht van Pasen is geen vorm van "escapisme" of
"wishful thinking". De geschiedenis leert zelfs dat
christenen die het meest betekenden voor de
tegenwoordige wereld het meest dachten aan de komende
wereld (C.S. Lewis).
Pasen geeft aan het tegenwoordige leven trouwens ook
meer diepgang en doelgerichtheid. Ons werk lijkt soms
niet meer dan zwoegen in het zweet van ons aanschijn,
maar is ten diepste niet ijdel in de Heere. (1 Korinthe
15:58) De wetenschap dat het beste nog komt, maakt ons
getrouw in de kleine dingen van ons leven. Onze wandel
is in de hemelen, en daarom nemen we onze aardse
roeping uiterst serieus.
2. Het leven is niet inhoudsloos. Ieder mens is een vat
vol verlangens en zoekt naar levensvulling. De ellende is
dat we veelal genoegen nemen met het jagen naar
vervulling van verlangens die binnenwereldlijk zijn. Op
geen enkele manier kan het gat van onze ziel gevuld
worden met een leven dat zich afspeelt onder de zon. We
zijn als een kind dat tevreden is met het modderen in een
zandbak, terwijl het brede strand en de onmetelijke zee
beloofd zijn (C. S. Lewis).
Een bestaan zonder geloof in de Opgestane is een gesloten
bestaan, een leven zonder vulling en zonder bodem. Een
leven waarvan men in Korinthe zei: „Laten we eten en
drinken, want morgen sterven wij" (1 Korinthe 15:32).
Pasen verkondigt ons dat God ingrijpt in de geschiedenis:
Hij is opgestaan! Het leven is niet aan de dood vervallen.
De God die in Christus beslissend ingreep in de
geschiedenis grijpt even krachtig in mensenlevens in (1
Petrus 1:3).
3. Het leven is niet zinloos. We leven in een gebroken
werkelijkheid. Het woord "corona" roept bij ons angst en
pijn wakker. Je zult er maar mee te maken krijgen in je
directe omgeving of zelf besmet zijn geraakt. Door het
dagelijkse coronanieuws vergeten we haast dat
natuurrampen, hongersnood en oorlog 'gewoon'
voortwoekeren. De wereld bloedt en ons hart huilt. Wat is
de zin van dit alles? In het meezuchten met de schepping
hoopt Paulus op een vernieuwde schepping (Romeinen
8:21). Deze hoop is geen zoethoudertje, maar is
belichaamd in Christus, „Die gestorven is, ja wat meer is,
Die ook opgewekt is" (Romeinen 8:34). In de realiteit van
het lijden weegt het lijden van deze tegenwoordige tijd
daarom niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal
worden (Romeinen 8:18). Er is geen hoopvoller leven dan
een leven in het licht van Pasen.

