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KOMENDE ZONDAG, PINKSTEREN                                                                                                                                            
De zevende zondag na Pasen is het komende zondag, de vijftigste dag. Pentekoste is het Griekse woord voor 
´vijftig´, waar de naam ´Pinksteren´ van af is geleid. Feest van de komst van de Heilige Geest. Vaak lijkt het 
het meest ongrijpbare feest van de christelijke hoogfeesten. Bij Kerst kun je je nog wel iets voorstellen. Bij 
Pasen misschien ook nog wel. Maar bij Pinksteren? Het Hebreeuwse woord (taal van het Oude Testament) 
voor Geest is Ruach. Letterlijk vertaald betekent dat ´wind´, ´lucht´ of ´adem´. Het Griekse woord (taal van het 
Nieuwe Testament) ervoor is Pneuma. Ook dat woord heeft dezelfde betekenis. De Geest van God is dus als 
de wind. De wind kun je niet zien, maar je kunt wel zien wat de wind doet of uitwerkt. Zo is het ook met Gods 
Geest. Als het goed is kun je zien wat die Geest uitwerkt in ons mensen, in de gemeente. We geloven en 
bidden dat de Pinkstergeest onze soms smeulende vuurtjes van geloof weer kan doen oplaaien, om samen 
kerk te zijn, in vuur en vlam. Rood is de kleur van vuur en vlam, van hartstocht en liefde. Rood is dan ook de 
kleur van Pinksteren en van het antependium dat deze zondag aan de preekstoel hangt.  

 

Nadenkertje bij Pinksteren.                                                                                                                                                
De Heilige Geest is niet vertrokken na de laatste bladzijde van de bijbel - Hij zoekt alleen ontvankelijkheid. 
´Kom, Heilige Geest!´                                                                                                                                                                                                                             

 

COLLECTES 31  mei                                                                                                                                                            
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  “Uitgangscollecte” Kerk in Actie, 
Pinksterzending 

 

COLLECTE PINKSTERZENDING                                                                                                                                      
Kerk in actie: Help een stille coronaramp te voorkomen. 
De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis 
zéker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte lockdowns 
kunnen zij niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn 
hartverscheurend. Mensen komen om van de honger. Ongekend wat hier gebeurt! 
Kerk in Actie zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te voorkomen. We ondersteunen kerken 
over de hele wereld die opstaan om mensen te helpen. De komende maanden hebben we 1,2 miljoen euro 
nodig voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbare 
mensen.                                                                                                                                                                       
Samen zijn we de kerk in actie. Daarom vragen we u vrijmoedig om, ook in deze verwarrende tijden, onze 
naasten ver weg niet te vergeten. Help een stille coronaramp voorkomen! 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 
'Help een stille coronaramp voorkomen'. 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 

 

 



 

 

 

 

VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                                                         
Over ruim een week, zondag 7 juni, is het de Drie-eenheidszondag. In het Latijns, de oude kerktaal, zondag 
Trinitatis. Zo wordt deze zondag genoemd. Het is de afsluitende zondag van de eerste helft van het kerkelijk 
jaar. Het kerkelijk jaar begon met Advent, tijd van verwachting, waarna we Kerst vierden, feest van de 
geboorte van Jezus, Davids Zoon, lang verwacht. Veertig dagen volgden in het vroege voorjaar, vanaf 
Aswoensdag, direct na carnaval, tot aan Pasen, de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning, met 
veel aandacht, vooral ook in de laatste week, Stille of Goede Week, voor de lijdensweg die Jezus ging. We 
vierden Pasen, de opstanding van Christus uit de dood; Jezus Overwinnaar! Er volgde een lange periode van 
vijftig dagen, via de Hemelvaartsdag, naar Pinksteren, de komst van Gods Heilige Geest, de Pinkstergeest. 
Op deze zondag, 7 juni, komen die grote feesten, en hoe de Here God zich daarin kenbaar heeft gemaakt, 
samen in het belijden: zo is God, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Als Drie-enige God – Drie-
eenheidszondag. De liturgische kleur wit, de kleur van Gods licht en leven, keert deze zondag nog één keer 
terug in de kerk. Te zien aan het kleed, het antependium wat aan de preekstoel hangt. Ds. R. van Laar uit 
Rhenen hoopt voor te gaan in de kerkdienst. 

                                                                                                                                

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                 
Mw. J. Bosman-Zwartepoorte, heeft al langere tijd te kampen met kanker, waarvoor ze in behandeling is. 
Hoewel het de laatste tijd goed ging, is de ziekte nu in een andere vorm teruggekeerd, waarvoor opnieuw 
nader onderzoek nodig is en binnenkort wellicht nieuwe behandelingen gestart moeten worden. We wensen 
mw. Bosman rust en vertrouwen toe, binnen Gods bescherming.  

   

GESLAAGD? 

 
 

 

 
Ben je geslaagd of kent u iemand die geslaagd is, laat het ons weten.                                                                                
Namens de diaconie, Nicole Fioole; p.fioole@hetnet.nl of 0621674871 

 

IN DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                    

Woensdag 3 juni           Bijeenkomst Consistorie, 19.30 uur  

 

QR CODE VOOR COLLECTE                                                                                                                                        
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