
Uit de pastorie – week 38 
 
Wat achter ons ligt 
De jaarlijkse zendingsmarkt was om twee redenen uitzonderlijk. Allereerst omdat Willem Westerink er 
dit keer zelf bij was. Daarnaast omdat meer gemeenteleden dan ooit de weg naar de markt wisten te 
vinden. Tussen allerlei hap en snap door was er alle gelegenheid tot ontmoeting. Wie geen zin in praten 
had, kon bij de kramen terecht om op z’n gemak wat voor thuis uit te zoeken. Een zendingsmarkt zou, 
ook voor onze jongeren, mooi te combineren zijn tot een jaarlijkse startdag. Dank aan iedereen die 
zich voor de organisatie inzette, dank aan ieder die met zijn/haar aanwezigheid en afname bijdroeg 
aan het prachtige resultaat.  
Toen werd het zondag. De heilige Doop werd in ons midden bediend, ‘Ik heb aan Mijn verbond gedacht’ 
(Ex.6:4b). De HEERE slaat geen dag over in het denken aan Zijn verbond. Hij houdt Zichzelf er iedere 
dag aan. Hij houdt ons er iedere dag aan. En wij mogen Hem er iedere dag aan houden. De doop 
herinnert ons daar iedere dag aan – maar als wij ons niet dagelijks onze doop herinneren, wat komt er 
dan van dat gedenken aan de Heere en Zijn verbond terecht…? Israël geloofde er in Egypte ook al 
nauwelijks meer in, ondanks het zichtbare teken van de besnijdenis. Als de Heere door Mozes 
verkondigt dat Hij aan Zijn verbond heeft gedacht, geloven ze hem/Hem gewoon niet. Aan ónze kant 
hapert het denken aan Gods verbond – daarom is het zo’n genade dat Hij blijft gedenken aan het 
Woord dat Hij ons onder ede heeft gegeven.  
 
Wat voor ons ligt 
Zondagmorgen hopen 16 jonge gemeenteleden belijdenis van het geloof af te leggen. Daar is een jaar 
van ontmoeting en onderwijs aan vooraf gegaan. Door de coronacrisis was het ook een jaar van 
beproeving: houd je het vol als je elkaar wekenlang niet kunt ontmoeten, niet naar de kerk kunt, als je 
niet in de wekelijkse flow van belijdeniscatechisatie zit? Wie ooit belijdenis deed, weet dat je na een 
belijdeniszondag in een gat kunt vallen. De groep die dit jaar belijdenis doet, heeft dat gat voor een 
deel al ervaren. En nu mogen ze daar zondag staan, wat een wonder: 
Hendri en Hanneke Bastiaan-van de Poll, Pinksterbloek 45, 8081 DE 
Marien en Mieke Bos-Draaijer, Oostendorperstraatweg 10b, 8081 RK 
Maria Dickhof, Pluutstraat 140, 8081 MD 
Peter Jan Docter, Stoopschaarweg 6, 8081 PE 
Florian Henniphof, Doornenkamp 40, 8085 PE Hoge Enk 
Jeroen en Willianne Klompjan-Van de Krol, Klokbekerweg 116, 8081 JH 
Niels en Sanne Kroes-Van de Grift, Hertogstraat 1, 8081 BH 
Joost Polinder, Molenweg 2, 8081 BK  
Steven Post, Oude Hogeweg 12a, 8085 PA Doornspijk 
Wilko Potjes, Veldweg 42, 8085 AW Doornspijk en Jolien van de Beek, Vletstraat 72, 8081 NR 
Gerwin van Wijhe, Kersenkampstraat 9, 8081 BR. 
Omdat het een grote groep is en iedere belijdeniscatechisant maximaal 8 familieleden of vrienden 
mocht uitnodigen, is er helaas geen plaats meer voor andere kerkgangers. Online kunnen we de dienst 
volgen. U en jij vindt vast wel manieren om met deze nieuwe lidmaten mee te leven en hen Gods zegen 
toe te wensen op het ja-woord dat ze uitspreken. 
De avonddienst is een themadienst, in de eerste plaats gericht op onze jongeren. Onder de titel ‘Je 
leven: een geschenk’ staan we stil bij het ingewikkelde thema van orgaandonatie. Iets waarover niets 
in de Bijbel staat maar waarover je wel een mening moet hebben en waarbij je een beslissing moet 
nemen. Welke Bijbelse oriëntatiepunten heb je hiervoor? Betekent de wederopstanding van ons 
lichaam dat we ‘compleet’ begraven moeten worden? Of betekent juist de vergankelijkheid van ons 
lichaam dat we organen kunnen afstaan? Mag je, als iemand een ziek orgaan heeft en daaraan zal 
overlijden, het leven verlengen door een donororgaan? En als je zelf wel een donororgaan zou willen 
ontvangen als dat je leven zou redden, moet je dan ook niet zelf bereid zijn organen af te staan? En 
moeten alle christenen hier hetzelfde over denken? Vragen genoeg! We geven als gemeente voorrang 
aan onze jongeren wat betreft de beschikbare plaatsen in de kerk. Na de dienst ontmoeten we de 
jongeren van 16 tot 22 nog in een van de Oosterkerkse zalen. Ben jij er ook? 
 
Ten slotte 
Een hartelijke groet uit de pastorie aan de Omloop, ook van mijn vrouw. Wat zijn we dankbaar voor de 
laatste uitslagen die Else kreeg. ‘Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn 
geloften U betalen, U Die in nood mij hebt behoed’ (Ps.66:6 ber.).  
Uw A.J.M.  

 


