Bosblik
Dit is de tijd van tijd geven, van keuzes maken. Je kunt namelijk niet alles alleen doen. Dat is
niet goed voor jezelf, maar ook niet voor de mensen om je heen. Met deze woorden mocht
ik de feestelijke dank-bijéénkomst openen in Zaandam voor een forse restauratie aan
interieur en orgel.
Het zijn woorden afkomstig uit het boek Exodus (18) als Mozes iets van de rechtspraak wil
maken in de woestijn. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat is hij bezig en er staan
mensen uren te wachten. De schoonvader van Mozes, de vader van Sippora, Jethro zegt
dan: “het is niet goed, wat je doet”. Jethro adviseert met uitzondering van moeilijke zaken in
het vervolg een gedeelte van het werk uit te besteden.
En zo geschiedt dít althans, – Mozes en de mensen om hem heen krijgen nog een hoop te
verduren – , – het gouden kalf moet nog komen – , tot volle tevredenheid van iedereen.
Op onze tuin is dit de tijd van zaden en plantgoed bestellen, van kijken waar we meer van
neerzetten of minder, van snoeien en opruimen. Hoe en met wie bereiden we ons voor op
de zomer. Hoe en wat als je weer met van die extreme weersomstandigheden te maken
krijgt.
Ondertussen spendeer ik vele uurtjes aan het ‘zaden en plantgoed verzamelen’ vooreerst
maar het komende halfjaar in de kerk: Hoe verder gaan met het jaarthema: “waar word je
blij van?”. Met de veertigdagentijd, met Pasen, met de agenda van de wereld en van de kerk.
Met de vragen van mensen in een samenleving waarin alles geregeld wordt, maar vaak zo
weinig ruimte is om de knopen te ontwarren als je in de regels verstrikt bent geraakt.
De Lutherse Wereld Federatie met 146 lidkerken en 75 miljoen leden in 99 landen focust de
komende jaren op passie voor de kerk en de wereld. In ieder land, in iedere gemeenschap
levert dat weer andere perspectieven op. Niemand hoeft er alleen voor te staan, toch is
gemeenschap voor veel mensen een heel vaag begrip. Voor u, voor jou?
In elk geval kan het navolgende als gemeenschapsbevorderend kunnen worden beschouwd.
Dit jaar is het ‘een late Paas’. De veertigdagentijd begint op 6 maart. Wil je deze tijd een
keer op een bijzondere manier invullen, meld je dan aan voor de zogenaamde trage
gespreksgroep over de email. Ds Louise Pondman van de Doopsgezinde kerk heeft daar
ruime ervaring mee en je mag je dan ook bij haar opgeven:
Louise.pondman.de.wilde@gmail.com.
Het werkt zo: Op iedere zaterdag krijg je in een bcc een tekst opgestuurd om die te lezen en
daar eventueel op te reageren. De reacties worden bij de eerstvolgende nieuwe tekst
bijgevoegd. Aan het eind een heel boekwerk. De basiswoorden voor de teksten zijn de zeven
kruiswoorden. Zowel Louise als ik zullen afwisselend een klein commentaar bij de woorden
schrijven. Mocht het opgeven bij Louise niet lukken dan kan de opgave ook via mij lopen:
bostuin@freeler.nl .

Overigens ben ik eerst tot 1 maart op vakantie. Kloosters, kerken en een oude
landbouwcultuur ontdekken in Georgië, in en rond Tblisi. Bovendien schijnt er een grote
Lutherse Kerk te zijn.
Vrede en alle goeds,
ds Yvonne Bos
De emailgespreksgroep over de 7 kruiswoorden begint op 9 maart (zie in Bosblik).
De Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zullen samen met de Vrijheidskerk
worden voorbereid waarbij de agapè van de Witte Donderdag in de Lutherse Kerk wordt
gehouden. De Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vinden plaats in de Vrijheidskerk. Tijdens de
maaltijd op Witte Donderdag zal het gaan over tafelwoorden, op Goede Vrijdag over
kruiswoorden en op de Zaterdag over woorden van leven.

Lief en leed
Nogmaals wensen wij mevrouw Els Schalk veel sterkte toe met haar herstel.
Agenda
11 maart

19.30

Kerkenraad in ‘t Swaenennest

Avond-bijbelkring

Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 5159678,
e-mail: raphael.schulte59@gmail.com

Vrouwengroep

Inlichtingen bij Died Bosma, tel. 072 5124435.

Kopij volgende nummer
Periode

31 maart – 5 mei

Inzenden

Vrijdag 15 maart uiterlijk om 10.00 uur

Aan

gvleem48@gmail.com

Rooster Lutherse Kerk
10 mrt

10.00 ds H. Hummelen

17 mrt

10.00 ds K. Bras

24 mrt

10.00 ds A.R. de Meij-Mecima

31 mrt

10.00 ds Y. Bos Heilig Avondmaal

