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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Beste parochianen, 
 
Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) ontvingen  
we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve 
meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni aanstaande de 
publieke vieringen en andere parochiële activiteiten hervat kunnen worden. De tekst 
van dit protocol kunt U vinden op de website van onze parochie:  
www.emmanuelparochie.nl  
Uiteraard zijn we als pastoraal team en parochiebestuur blij met deze nieuwe richtlij-
nen. Want na een periode, waarin we als geloofsgemeenschappen niet bij elkaar kon-
den komen, geven deze richtlijnen ons weer een perspectief op samen vieren en el-
kaar kunnen ontmoeten. 
 
Niettemin blijft voorzichtigheid geboden, om verdere verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Daarom worden er in het document van de bisschoppen, ook strenge 
eisen gesteld aan het hervatten van de samenkomsten. Deze eisen hebben te 
maken met gepaste afstand, hygiëne en deurbeleid. Deze eisen worden gesteld, met 
als doel, dat we allemaal gezond blijven, ook wanneer we weer bij elkaar komen. 
Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie, hebben we de 
afgelopen dagen nagedacht over hoe we in onze Emmanuelparochie, het beste aan 
deze richtlijnen kunnen voldoen. Want ook wij willen niets liever, dan graag weer be-
ginnen. Maar we willen er ook voor zorgen, dat dit kan op een veilige manier: voor U 
en voor ons. 
Daarom hebben als pastoraal team en parochiebestuur het volgende besloten: 

1. In de loop van de volgende maand, juni, maken we een voorzichtige start 

met de vieringen. We zullen beginnen in Ommen. Dit is het eucharistisch 

centrum van onze parochie; bovendien kunnen vanuit Ommen de vieringen 

ook online uitgezonden worden. Op de zondagen 14 en 21 juni zal er in  

Ommen weer een publieke viering zijn, toegankelijk voor maximaal 30 per-

sonen. Op zondag 28 juni zal er in Ommen een besloten viering zijn, waarin 

pastor Johan Rutgers afscheid zal nemen van onze parochie; deze viering 

zal plaatsvinden in een kring van genodigden; deze viering kunt U online mee-

beleven. 

2. Zoals het er nu voorstaat, kunnen we vanaf 1 juli a.s. in onze kerkgebouwen 

maximaal 100 personen ontvangen. Dit alles natuurlijk met inachtneming van 

alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen. Daarom streven we er als pastoraal 

team en parochiebestuur naar, dat er vanaf 1 juli vieringen mogelijk zullen 

zijn in meerdere kerken van onze parochie. Hierover zullen we spoedig gaan 

overleggen met de locatieraden van onze geloofsgemeenschappen. Zij zullen 

U verder informeren over de herstart van de vieringen in hun locatie. 

3. Tot 1 september a.s. zullen we alleen in de zondagsviering in Ommen, 

communie uitreiken aan degenen die ter communie willen gaan. Dit heeft 

te maken met alle voorzorgen, die we moeten nemen bij het uitreiken van de 

communie. Hierover kunt U meer lezen in het protocol van de bisschoppen. 
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4. Voor het bezoeken van de vieringen moet U zich vóóraf aanmelden per telefoon. Uw lo-

catie zal U informeren over het tijdstip, waarop U zich telefonisch kunt opgeven. Bij die gele-

genheid zullen wij dan Uw naam en telefoonnummer noteren, waaronder U bereikbaar bent. 

Deze informatie hebben we nodig om – indien noodzakelijk – achteraf snel te kunnen na-

gaan, wie er bij een bepaalde viering aanwezig zijn geweest. 

U kunt zich maar voor één viering tegelijk aanmelden. 

5. Voor de vieringen in de Brigittakerk in Ommen kunt U zich - vanuit onze gehele Emma-

nuelparochie - telefonisch aanmelden bij het locatiesecretariaat van de Brigittakerk in Om-

men. Deze aanmelding dient te gebeuren op donderdagmorgen, voorafgaand aan de be-

treffende viering, tussen 10.00 uur en 12.00 uur, op telefoonnummer: 0529-456 467.  

6. De doordeweekse vieringen zullen niet eerder beginnen dan in augustus. Hiermee wach-

ten we, omdat we als pastores en bestuur, eerst ervaring willen opdoen met de toepassing 

van alle richtlijnen in de zondagsvieringen; en vanwege de vakantieperiode. 

7. De huidige richtlijnen brengen met zich mee, dat er tijdens vieringen geen samenzang mo-

gelijk is. Dit betekent, dat onze koren – jammer genoeg – nog niet kunnen zingen in de 

vieringen; ook koorrepetities zijn nog niet mogelijk. 

Wel kan er een klein cantorgroepje zijn; en ook begeleiding van vieringen op het orgel, be-

hoort tot de mogelijkheden. 

8. Andere samenkomsten in de verschillende parochiecentra (bijvoorbeeld van werkgroepen) 

kunnen plaatsvinden in onderling overleg. Het liefst met niet meer dan 4 à 5 personen; en 

bij goed weer in de buitenlucht, omdat dit veiliger is dan binnen. 

Als pastoraal team en parochiebestuur, hopen we, dat U begrip heeft voor deze besluiten. Heeft U 
hierover vragen, neemt U dan gerust contact met ons op. We zouden het heel fijn vinden, om U 
binnenkort weer in onze vieringen en samenkomsten, te mogen ontmoeten. 
 
 
 
Heilige Cyriacus te Hoonhorst 
 
Coronacrisis: een onzekere tijd en 
een andere manier van leven. 
Een andere manier van geloof 
beleven. 
Op afstand maar niet met afstand. 
Nog even en dan is het Pinksteren. 
Laten wij in deze crisistijd onze 
geest uitstorten en laten weten dat 
we er voor elkaar zijn! 
Een kaartje met deze tekst heeft de 
locatieraad Hoonhorst voor 
Pinksteren aan alle parochianen in 
Hoonhorst en omgeving 
rondgebracht, als 
contactmomentje…..  
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Lierderholthuis is diep in het hart geraakt 
Door een uitslaande brand is op 
maandag 11 mei café de Olde 
Wettering verwoest. Gelukkig 
zijn er geen personen gewond 
geraakt. Door het fantastische 
werk van de brandweer liep het 
Dorpshuis en de woning naast 
het café slechts rook en water-
schade op. Het hart van het 
dorp in Lierderholthuis en de be-
woners zijn diep geraakt. Vele 
mensen kwamen tijdens en na de 
brand even een kijkje nemen. Er 
ontstond op het schoolplein 
een soort reünie. Iedereen had zo zijn eigen herinneringen aan het bruine café. Ook van heel 
lang geleden, dat er onder de zondagochtendmis van 8.00 uur in het café de koffie, de koffie- 
kopjes en de stoelen klaargezet werden. In de kruidenierswinkel, deze was op de plek waar nu de 
stamtafel en de bar stonden, werd de vleeswaren gesneden. De dames dronken na de mis eerst 
een gratis kopje koffie in het café. Hierna gingen ze naar de winkel voor de boodschappen en be-
taalden daar ook de openstaande rekeningen. Na de tweede mis op zondag werd er geen koffie 
meer geschonken. De heren dronken een borrel die wel voor eigen rekening was. De traditie van 
koffie drinken na de viering op zondagochtend is tot op heden voortgezet. Ook hadden de 
dorpsbewoners goede herinneringen aan o. a. de sinterklaasintocht, kruisjassen, biljarten, jaarver-
gaderingen, verjaardagsfeestjes en er vond zelfs een wettelijk huwelijk plaats in het café. Het 
beeldbepalende pand was voor het dorp een plek van ontmoeting. De vaste klanten verzamelden 
zich vaak aan de bar of aan de stamtafel. Bij binnenkomst werd vaak ongevraagd zijn consump-
tie voor hem neergezet. Dit gebaar van de hand van de bedieners is voldoende. Daardoor voelt de 
gast zich vertrouwd en thuis in het café en beschouwt het personeel en de andere vaste klanten als 
goede kennissen. Het mooie aan 
het dorp is dat de mensen hier 
erg veerkrachtig en onderne-
mersgezind zijn. Zo heeft Stich-
ting Dorpshuis Lierderholthuis al 
een werkgroep in het leven ge-
roepen die zich moet buigen over 
het nieuwe café. Een horeca- 
gelegenheid is in Lierderholthuis 
wel nodig om het Dorpshuis 
draaiende te houden. En natuur-
lijk is er een plek nodig waar ver-
enigingen na afloop van hun acti-
viteit samen kunnen komen.  
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 
 
 
Op veel begraafplaatsen in Nederland brandt een lichtje. 
Dit licht brandt voor iedereen die in deze donkere tijden  
geraakt is of wordt. 
In heel Nederland doen beheerders van begraafplaatsen  
mee om te laten zien dat er stilgestaan wordt bij iedereen  
die te maken heeft met verlies van een dierbare in deze 
moeilijke tijd. 
Ook op onze begraafplaats brandt komende perioden een 
lichtje. 
Deze zal geplaatst worden aan het begin van het kerkhof. 
  
Kerkhofbeheer  

 
 
 
Liturgie 

Parochiële Eucharistievieringen Online 
Hieronder vindt u het aangepaste liturgisch rooster  
voor de Parochiële Eucharistievieringen die íedere zondag om 11.00 uur online via internet worden 
uitgezonden vanuit het Eucharistisch Centrum van onze Emmanuelparochie, de Sint Brigittakerk te 
Ommen. 
 

Webadres:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk  
  

Datum Celebrant 

Zondag 14 juni 

Sacramentsdag * 
JR 

Zondag 21 juni * JR 

Zondag 28 juni  

Afscheidsviering  

Pastor Johan Rutgers ** 

JR + TEAM 

 

AM  : pastoor André Monninkhof 

JR  : parochievicaris Johan Rutgers 

HV  : parochievicaris Hans de Vries 

 

*  Vanaf Sacramentsdag weer publieke vieringen tot 30 personen met uitreiken van de 

heilige communie. 

** Deze viering is vanwege het beperkte aantal plaatsten (30) enkel voor genodigden. 

 

 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
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Emmanuelparochie komt op tv 
Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online eucharistievieringen, die op zondag-
morgen worden gehouden in onze RK Brigittakerk, uit op hun tv-zender.  
Met name voor U, voor wie computer en internet net ‘een stap te ver zijn’, kan dit goed uitkomen. 
Via “Vechtdal Leeft TV” kunt U de vieringen vanuit de Brigittakerk (en zeven andere kerken uit 
onze omgeving) dan ‘gewoon’ op Uw tv-toestel bekijken. 
De uitzendingen van de vieringen uit de Brigittakerk en enkele andere kerken in onze omgeving, 
zijn: 
Op zondagavond om 19.00 uur 
Op maandagmorgen om 11.00 uur 
Op woensdagmorgen om 11.00 uur 
Op vrijdagmorgen om 11.00 uur 
U kunt “Vechtdal Leeft TV” ontvangen op de volgende kanalen: 
Ziggo kanaal 43; KPN en Telfort kanaal 1413; Solcon kanaal 809;  
Caiway Twenterand kanaal 67 
Welke viering wanneer precies wordt uitgezonden, kunt U vinden op de kabelkrant op ge-
noemde kanalen. 
De eerstvolgende viering vanuit de Brigittakerk, die door Vechtdal Leeft TV zal worden uitgezon-
den, zal zijn op vrijdagmorgen 12 juni aanstaande om 11.00 uur. U kunt dan kijken naar de viering 
in de Brigittakerk van zondagmorgen 7 juni. 
Wij wensen U veel inspiratie en kijkplezier. 
 
Catechese 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 
 
 

Voor dit seizoen zijn alle activiteiten  
 

geschrapt of uitgesteld. 
 

De voorbereidingscommissie is al drukdoende  
 

met het samenstellen van het  
 

programma voor 2020-2021. 
 

Na de zomervakantie hoort en ziet u hier mee over. 
  
 
 
 
Nieuws van het bestuur: 

Afscheid pastor Johan Rutgers 
Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanu-
elparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende 
parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en Sint Lucas (West Veluwe). 
Graag hadden we pastor Johan Rutgers een afscheid gegund met veel mensen erbij. Johan zelf 
zou dit ook graag willen. Maar door de huidige omstandigheden (coronacrisis) is dit helaas niet mo-
gelijk. 
Toch willen wij als pastoraal team en parochiebestuur, het afscheid van Johan niet ongemerkt voor-
bij laten gaan. Als Emmanuelparochie willen wij hem bedanken voor het vele goede pastorale werk, 
dat hij in ons midden heeft gedaan. 
Dit zullen we als volgt gaan doen. 
Op zondag 28 juni aanstaande, zal pastor Johan Rutgers voor het laatst voorgaan in een vie-
ring in onze parochie. Dit zal zijn de online eucharistieviering vanuit de Brigittakerk in Ommen. 
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Deze viering begint om 11.00 uur. Hierbij zullen alle leden van het pastoraal team, en een dele-
gatie vanuit het parochiebestuur, aanwezig zijn. Verder nodigen we voor deze viering uit:  
Uit elk van onze geloofsgemeenschappen: één vertegenwoordiger 
Directe naasten van pastor Johan Rutgers (zijn ouders) 
Verder zullen aanwezig zijn medewerkers van de locatie Ommen, nodig om deze onlineviering mo-
gelijk te maken. 
Gelet op de voorschriften, die – zoals het er nu voorstaat – ook dan nog zullen gelden in verband 
met de coronacrisis, betreft het hier een viering, die in besloten kring (klein aantal genodigden, zie 
hiervóór) zal plaatsvinden, maar die U wel online kunt meebeleven via “Kerkdienstgemist.nl” via 
de volgende link: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk  
Namens de Emmanuelparochie zal aan pastor Johan Rutgers een afscheidscadeau worden aan-
geboden. Johan heeft aangegeven, dat hij voor zijn afscheid graag een priesterstola zou willen 
ontvangen met een afbeelding van de zeven sacramenten. Deze stola zal hem namens de paro-
chie bij zijn afscheid worden aangeboden. 
Johan gaf ook nog aan, dat hij een Mariastola (priesterstola) ook wel heel mooi vindt. Ook deze 
stola zouden we hem als Emmanuelparochie graag aanbieden. Het geld hiervoor hopen we op ba-
sis van ‘crowdfunding’ bij elkaar te krijgen. U kunt Uw waardering voor het werk van pastor Johan 
Rutgers laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL20 RABO 0378 9453 
27  ten name van RK Parochie Emmanuel onder vermelding van: “cadeau JR”. 
Deze Mariastola kost 240 euro. Wat U als parochianen meer bij elkaar brengt dan 240 euro, zullen 
we Johan meegeven als bijdrage in de kosten van een andere tweedehands auto (occasion), 
die hij zelf gaat aanschaffen om zich ook in zijn nieuwe parochie goed te kunnen verplaatsen. 
 
Bij gelegenheid van het afscheid van pastor Johan Rutgers, zal er een speciale uitgave verschijnen 
van een Emmanuel Nieuwsbrief. Hierin zullen bijdragen worden opgenomen van elk van de leden 
van het pastoraal team, waarin zij hun licht zullen laten schijnen op vier jaar pastoraat van Johan 
Rutgers in ons midden. Ook aan alle locaties van onze Emmanuelparochie, zal worden gevraagd 
een bijdrage te leveren voor dit speciale nummer van deze Emmanuel Nieuwsbrief. Deze 
speciale uitgave (echt een ‘collectors item’) zal medio juni in druk verschijnen. Per locatie zullen er 
ruimschoots exemplaren ter beschikking worden gesteld. U kunt deze speciale Emmanuel Nieuws-
brief ook digitaal toegestuurd krijgen. 
 
Zoals al aangegeven in een parochiebladartikel, dat ik heb geschreven naar aanleiding van het ko-
mende afscheid van pastor Johan Rutgers, wordt U allen uitgenodigd om Uw bijdrage voor een 
herinneringsboek, dat wij aan Johan willen meegeven, aan ons toe te sturen. Dit kan tot en met 
zondag 14 juni aanstaande. Uw bijdrage – in welke vorm dan ook – kunt U toesturen aan: Emma-
nuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC Heino; of aan: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl  Dit 
herinneringsboek zal tijdens de afscheidsviering op zondag 28 juni aanstaande, aan pastor 
Johan Rutgers, worden aangeboden. 
 
Naar ik hoop, weet U nu door deze brief, hoe we als Emmanuelparochie aandacht willen besteden 
aan het afscheid van pastor Johan Rutgers en hem willen bedanken voor al zijn goede pastorale 
werk in ons midden. Mocht U niettemin nog vragen of suggesties hebben, belt of mailt U mij gerust. 
Mijn gegevens staan onderaan deze brief. 
 
Graag wens ik U en allen die U lief zijn, Gods zegen en alle goeds. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens pastoraal team en parochiebestuur Emmanuelparochie, 
 
                                           Pastoor André Monninkhof 
                                           e-mail: monninkhof@hetnet.nl 
                                          mobiel: 06-22786151 
 

 
 
 

https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
mailto:brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
mailto:monninkhof@hetnet.nl
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Pinksteren 

 ‘Wel gloeide reeds een vonk, doch kommer hield den Geest 
in banden´ 

Op de veertigste dag na Pasen is het He-
melvaart en tien dagen later vieren we Pink-
steren, het feest van de uitstorting van de hei-
lige Geest over de leerlingen van Jezus. Han-
delingen vertelt dat de leerlingen allen op één 
plaats bijeenwaren. Tien dagen ´lockdown´ 
zou je kunnen zeggen. Maar dan kwam er 
plotseling uit de hemel het geraas van een he-
vige wind die heel de ruimte vult waar zij ver-
gaderd zijn: ´Er verschenen hun vurige ton-
gen, die zich verspreiden en zich op ieder van 
het neerzetten. Zij raakten allen vol van de 
heilige Geest en begonnen te spreken in 
vreemde talen zoals de Geest hun ingaf.´ 
(Handelingen 2, 1-4) 
 
 
 
 

In de kunst zie je die ´vurige tongen´ wel afgebeeld als vlammetjes boven de hoofden van Maria en 
de leerlingen. Ook de duif is bekend als symbool van de heilige Geest. Denk aan de doop van Je-
zus waar Gods Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalt. 
Het feest van Pinksteren heeft zijn oorsprong in het joodse Wekenfeest, van oudsher een oogst-
feest waarop de gave van de Thora aan Mozes en het volk op de Sinaï wordt herdacht. De eerste 
christenen waren Joden, dus ook zij vierden het Wekenfeest. Maar anders dan anders. Normaal 
was het tijdens het Wekenfeest in Jeruzalem een drukte van belang. Joden van stad en land trok-
ken naar de tempel voor dit uitbundige feest. En niet alleen Joden, maar een internationaal publiek 
bevolkte te straten en de pleinen. De leerlingen van Jezus waren in ´lockdown´, waarschijnlijk allen 
bijeen op die bovenkamer waar ze met Jezus ook Zijn laatste maaltijd hadden gevierd: wachtend 
en biddend… Want ze zitten met een prangende vraag: hoe nu verder? Want Jezus was opgeva-
ren ten hemel en zijn leerlingen voelden zich als wezen, gevangen tussen de tijden: Jezus was ge-
gaan en de Geest nog niet gekomen - daarom wordt de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren 
ook wel ´wezen-zondag´ genoemd. ´Wel gloeide 
reeds een vonk, doch kommer hield den Geest in 
banden´: alsof er met Hemelvaart een tweede 
Goede Vrijdag was aangebroken, wachten zij sa-
men op de komst van de Geest in dat bovenzaal-
tje in Jeruzalem. En dan begint door het wachten 
de temperatuur langzaam op te lopen, de stress 
neemt toe, het zaaltje wordt als een hogedrukpan, 
een snelkookpan. En dan tien dagen later is het 
godzijdank zover: ´de ´uitstorting van de heilige 
Geest´. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? 
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´Uitstorting´ roept een gebeurtenis op die je 
overkomt. Alsof je onverwacht in een ste-
vige stortbui terecht bent gekomen. Als de 
leerlingen bevangen raken door Gods 
Geest, dan breken de vliezen als bij de ge-
boorte, de deuren en ramen slaan open, de 
wind waait hen om de oren. Dan is de 
´lockdown´ gebroken: ze zwermen uit naar 
buiten, door de straten en over de pleinen. 
Al dat vreemde volk dat daar vertoeft, al die 
mensen met hun vreemde talen - als na de 
ineenstorting van de toren van Babel: die 
eindeloze spraakverwarring… al die men-
sen die elkaar wel horen, maar elkaar niet 
verstaan, die langs elkaar heen praten. Als 
die mensen dat losgeslagen ´kuddeke´ van 
Jezus zien - met hun vurige tongen - dan 

denken ze dat ze bezopen zijn. Zo enthousiast en loslippig zijn ze, het lijkt wel carnaval! Ze lijken 
verzeild geraakt op het verkeerde feestje. Maar het meest merkwaardige is wel dat iedereen hen 
hoort spreken als in de eigen moedertaal. Weg spraakverwarring. Wat is de taal die ieder mens 
verstaat? Welke bijzondere taal spraken die leerlingen die mensen samenbrengt en samenhoudt? 
Welke taal stelt mensen vrij? Welke taal respecteert de ander om wie hij of zij IS en niet om wie hij 
of zij had moeten zijn? Welke taal is de taal van de Geest van God die Liefde IS? Welke taal is an-
ders dan alle andere talen, welke taal anders dan de taal van de liefde? De liefde is als het vuur 
van de hartstocht. De liefde brengt de 
blijde boodschap van een nieuwe wereld 
en komt als een duif met een olijftak in de 
bek. Ja, van liefde kan een mens ´dron-
ken´ zijn. In liefde verstaan mensen el-
kaar, ook en zelfs als ze elkaar niet be-
grijpen. Liefde is als regen in de woestijn, 
als een stortbui in de droogte en als och-
tenddauw die de velden drenkt. Liefde is 
de bron van leven en liefde roept om ver-
lossing en gerechtigheid. Wel gloeide 
reeds een vonk, maar kommer heeft de 
Geest niet meer kunnen binden. De 
Geest is met Pinksteren uit de band ge-
sprongen. Zoals de natuur in de lente uit 
de band springt en het nieuwe leven aan-
kondigt. Zet de ramen en deuren dan 
maar open en waag jezelf op de straten 
en de pleinen. Want de ´lockdown´ lijkt 
voorbij en laten we hopen dat het zo blij-
ven zal. Vier voluit de liefde met Pinkste-
ren, maar vergeet die 1.5 meter niet, 
want het leven is nog broos. 
Pastor Joop Butti 
Mei 2020 
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Liturgie 
Vier redenen waarom je nooit de moed hoeft te verliezen in moeilijke tijden 
  
Hoe kunnen we vreugde krijgen in moeilijke tijden? Wat maakt het mogelijk om het geloof te bewa-
ren wanneer we beproevingen meemaken die moeilijk zijn om te dragen? Het zijn deze bemoedi-
gende beloften die alleen in Gods Woord gevonden kunnen worden die ons moed geven en ons 
geloof versterken. Als we werkelijk deze Bijbelteksten geloven, zullen we altijd kracht hebben in 
moeilijke tijden, en onze hoop zal nooit beschaamd worden. 
  
-“Weest sterk en moedig, weest niet bang en siddert niet voor hen, want de Heer, uw God, trekt zelf 
met u mee; Hij geeft u niet prijs;   Hij laat u niet in de steek.” Deuteronomium 31:6 
  
-“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde 
toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1:6 
  
-“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Mattheüs 28:20 
  
-“Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon 
van God, moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in 
staat is mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, 
precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van 
Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp.” Hebreeën 4:14-16 
  
Gods Woord is als balsem voor een hart dat 
worstelt tijdens een beproeving. Het lezen van 
Gods Woord en geloven dat de beloften voor 
jou zijn, dat God een persoonlijke liefde voor 
jou heeft, en een persoonlijke interesse erin 
heeft dat het jou goed gaat en dat Hij je door 
alle moeilijke tijden heen helpt, door iedere si-
tuatie, geeft de grootst mogelijke troost. Deze 
Bijbelteksten zijn als een reddingslijn om je aan 
vast te klampen in een stormachtige zee, zodat 
je blijft drijven. Ze zijn als een vuurtoren in de 
verte en laten je zien dat veiligheid en verlos-
sing nabij zijn.  
  
De genade van God is genoeg voor iedereen, 
zodat geen storm ons kan breken. We zijn vei-
lig in Zijn handen en we kunnen door elke 
storm heenkomen, door al onze beproevingen, 
met een versterkt geloof, en niet het tegenover-
gestelde.  
We kunnen onze ogen verheffen boven de situatie en de moeilijke tijden, en naar boven kijken. 
Onze hoop is eeuwig. 
Pastor Hans de Vries 
  
 


