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Nieuwsbrief 100
De honderdste nieuwsbrief van onze Jacobuskerkgemeente alweer! Iets om te vieren? Bij
veel gemeenteleden en ook bij mij heerst een gevoel van onbegrip en verdriet over het
opstappen van het college van kerkrentmeesters en enkele diakenen. Hoe heeft het toch zo
kunnen lopen en hoe moeten we verder, vragen velen zich af? Op de gemeenteavond van
23 mei (20.00 uur in de kerk) zal meer informatie worden gegeven over wat er de afgelopen
tijd heeft gespeeld en kunt u uw vragen stellen. De uitnodiging van de scriba staat verderop
in deze brief. Ik hoop dat we elkaar kunnen vasthouden in alle verschillen en in al het
verdriet. Ik bid om de Geest van God die harten verwarmt.
Overlijden van drie gemeenteleden
Op 6 mei overleed Roelof Grit. Hij woonde aan de Straatkampen en werd 94 jaar. De
uitvaart en begrafenis hebben afgelopen woensdag plaatsgevonden vanuit onze kerk. Wij
wensen zijn dochter Lammy Tump en haar gezin veel sterkte toe. Op 9 mei overleed
Corinne Kraft. Zij woonde in de Wenning en werd 90 jaar. De uitvaart en crematie vinden
vandaag plaats vanuit onze kerk. Op 12 mei overleed Harm Velthuis. Hij werd 96 jaar en
woonde in de Wenning. De crematie is volgende week in besloten kring.
Viering 15 mei
Aanstaande zondag zal Annelies Haijtink ook een gedeelte van de viering doen. Zoals u
weet volgt zij een HBO-theologie-opleiding en vindt ze het fijn om ook in de praktijk bezig
te zijn met haar studie. We hebben de viering inhoudelijk samen voorbereid en dat is altijd
prettiger dan alleen. De lezing is uit Johannes 14: een verheven, mysterieuze tekst die bij
nader inzien zeer aards is. “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen”. Dat is méér
dan de hemel. Dat gaat over de plekken waar God woont en blijft.
In het kerkblad stond abusievelijk dat het koor El Elohim zondag meezingt, maar dat is pas
op 1e Pinksterdag, 5 juni.
Fotospeurtocht vanuit de Jacobuskerk
In de maand mei is er vanuit de Jacobuskerk een foto-speurtocht voor de kinderen van de
basisschool gemaakt. Deze speurtocht ligt vanaf 2 mei voor de kinderen klaar in de toren
van de kerk. De speurtocht start en eindigt bij de kerk. Aan de hand van oude en nieuwe
foto’s kunnen de kinderen door het dorp lopen en vragen beantwoorden en /of
opdrachten uitvoeren.
Bij het beantwoorden van de vragen krijg je een letter die op het antwoordformulier
ingevuld moet worden. De juiste letters vormen samen een zin. Het antwoordformulier
kan in de toren van de kerk ingeleverd worden in de daarvoor bestemde doos. Natuurlijk
kunnen ook vaders, moeders, opa’s en oma’s meehelpen! De werkgroep jeugd van de
Jacobuskerkgemeente in Rolde wenst de kinderen veel plezier!
Vrijwilliger gezocht voor een statushoudersgezin
Van Impuls kreeg ik de vraag of er in onze gemeente iemand is die een gezin kan
begeleiden dat hier als statushoudersgezin in Rolde is komen wonen. Het gaat hierbij om
praktische hulp en vragen omtrent school, openbaar vervoer, afval, een gemeentelijke
regeling. Het gaat duidelijk niet om fysiek inspannende ondersteuning zoals klussen. Wie
van ons zou dit kunnen doen? Meer informatie is bij mij te verkrijgen.
Studiedagen
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Aanstaande maandag en dinsdag ben ik twee dagen op studie op Hydepark in Doorn. Fijn
dat dit weer kan na de Corona-tijd. Ik doe mee aan de cursus “De theologie van Pinksteren
in het nieuwe liedboek”. In welke liederen komt de Geest van God ter sprake en op welke
wijze? Vanzelfsprekend gaan we die liederen ook zingen. Ik heb er zin in!
Spelletjesavond de Trans
Aanstaande woensdag gaan we met de jongerengroep spelletjes doen met de bewoners van
St. Josephlaan 8b van de Trans. Fijn dat het nu eindelijk weer kan.
Zang- en muziekavond
Denkt u aan de zang-en muziekavond op 31 mei 20.00 uur met de cantorij in de
Jakobuskerk. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het in mei verschenen kerkblad.
Groet
Ik wens u een goede viering aanstaande zondag en een fijn weekend!
ds. Jan Bos
VREDE EN ALLE GOEDS!

UITNODIGING GEMEENTEAVOND 23 MEI
Op 23 mei a.s. om 20.00 uur is er voor alle leden van de Jacobuskerkgemeente Rolde een
gemeenteavond. U bent van harte welkom.
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De wenteltrap

Viering van de Jacobuskerkgemeente in Rolde
15 mei 2022
zondag Cantate
voorgangers:
organist:
ouderling:
diaken:
lector:
kosters:

Annelies Haijtink en ds. Jan Bos
Wim Westerman
Hendrik Hospes
Gerk Hadders
Marijke Boersma
Henny Schilstra en Hilly Lubbers

Orgelspel:

Concerto del Signor Vivaldi

J. G. Walther

Voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed)

DE VOORBEREIDING
Welkom

(hierna gaat de gemeente staan)

Zingen:

lied 98: 1 Zing een nieuw lied voor God de Here

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Zingen:

lied 98: 2
(hierna gaat de gemeente zitten)

Gebed voor de nood in de wereld
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Loflied:

lied 98: 3, 4

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Aansteken van de tafelkaarsen
Inleiding op de lezing
Gebed om de heilige Geest
Eerste lezing:

Johannes 14, 1-14 (door de lector)

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn
veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3
Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met
me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar Ik
heen ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden
we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het
leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. 7 Als jullie Mij kennen zullen jullie
ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf
gezien.’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9
Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien
heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof
je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik
tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. 11 Geloof Me:
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij
doet. 12 Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en
zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen,
dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14
Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen.
Zingen:

lied 653: 1, 4 en 7 U kennen, uit en tot U leven

Tweede lezing:

1 Petrus 2: 1-10

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en
kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het
woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch de goedheid van de
Heer geproefd? 4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap
om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de
Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn
kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die
erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: ‘De steen die de bouwers
afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een
rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te
gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de
grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn
wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u
ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.
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Zingen:

lied 490 LB Hier is een stad gebouwd

Hier is een stad gebouwd
overal om ons heen,
huizen en bomen en
mensen van licht en steen.
Huizen van vrede voor
mensen van vlees en bloed.
Veilig onveilig, zo
leven zij bitterzoet.
Overal haast en verkeer
dat geen richting heeft,
wolken lawaai als een
vuur dat geen warmte geeft.
Woorden gaan over en
weer, waar de mensen zijn.
Woorden zijn lief en leed,
rouw en geboortepijn.
Iedereen wil wel een
ander, maar weet niet hoe.
Iedereen gaat zo zijn
weg, wie weet waar naar toe.
Mensen gaan twee aan twee,
overvloed en woestijn,
zoeken een woning en
willen geborgen zijn.
Een stad is man en vrouw,
opstaan en slapen gaan,
mensen die dagelijks
doodgaan en voortbestaan.
Leven is liefde doen,
gaan in het oude spoor:
mensen zijn vader en
zoon, en dat gaat maar door.
Leven is overal
tussen fabriek en flat
bloemen en kinderspel,
licht op muziek gezet.
Is er een stad zonder
dood zonder duisternis,
komt er een stad waar de
zon niet meer nodig is?
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Overdenking
Moment van stilte
Orgelspel:

Arabesque

Geloofsbelijdenis:

L.Vierne

lied 344 Wij geloven één voor één (we gaan staan)

DE GEBEDEN EN GAVEN
Wij gedenken Corinne Kraft en Harm Velthuis
Zingen:

lied 961 Niemand leeft voor zichzelf

Dankzegging en voorbeden
Stil persoonlijk gebed
Onze Vader
Mededelingen van de diaconie
Zingen:

lied 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang

Zegen
Zingen:

Orgelspel:

Fanfare in G minor.

E.L.Ashford

Collecten
Diaconie – Lilianefonds
Het Liliane Fonds zet zich in voor de armste kinderen met een handicap. Samen met lokale
organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zorgen zij ervoor dat ook de armste
kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Op de website vindt u verhalen van
kinderen die met het fonds geholpen worden. https://www.lilianefonds.nl/
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Collecte Kerkrentmeesters – voor Kerkenwerk eigen kerk
Voor het eigen kerkenwerk kunt u naast de wekelijkse collecte ook
uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde
en voor beide collectes via de gift app:
U kunt deze dienst terugluisteren via www.kerkomroep.nl.
De tekst van de overdenking staat op de website:
www.jacobuskerkrolde.nl.
De volgende viering van de Jacobuskerkgemeente is op zondag 22 mei. Voorganger is ds.
Jan Bos
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