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KERKDIENSTEN       

 
 
 
 

 
Zondag   5 mei   10.00 uur  
Voorganger mw. ds. S. ten Heuw uit Leiden 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   12 mei   10.00 uur  
Voorganger ds. P.J. Vrijhof  aftreden/ (her) bevestigen ambtsdragers 
Organist A. Woudenberg 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   19 mei   10.00 uur  
Voorganger ds. L. Rasser uit Amsterdam 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
  
Zondag   26 mei   10.00 uur Jeugddienst 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist C. Verschoor 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Donderdag 30 mei   10.00 uur Hemelvaartsdag 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten  1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   2 juni   10.00 uur  
Voorganger ds. W. Westerveld uit Wijk aan Zee 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
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Zondag  9 juni   10.00 uur Pinksteren 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten  1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum  
Zaterdag  11 mei  10.45 uur ds. P.J. Vrijhof 

 Afscheid dhr. v.d. Bos 
Zaterdag 1 juni  10.45 uur diaken G.J. van der Wal  
 
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan 
Maandag  6 mei  16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
Maandag  3 juni  16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
       

Agenda 
Maan   27 mei  Moderamen in Beltveld 20.00 uur 
Di 28 mei  Kopij kerkblad inleveren 19.00 uur 
Do   6 juni  Kerkenraad in Consistorie 19.45 uur 

 

 
 
 
 
Opname in het ziekenhuis 
De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw 
naam na een opname niet automatisch door aan de 
kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis 
bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit 
doorgeven aan de predikant.  
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Van onze dominee 
Zandvoort, 

 

Hartelijk dank voor de warme ontvangst in uw gemeente. Ik krijg 
veel nieuwe en goede indrukken van uw gemeente, die ik open, 
saamhorig en zorgzaam vind. 

 

Ik schreef in mijn sollicitatiebrief de volgende zin: 
“Mijn hart gaat uit naar een open pluriforme gemeente; wie een ander echt 
ontmoet, krijgt de kans nog eens over zichzelf na te denken, te veranderen en 
te groeien. De kern van mijn spiritualiteit zit hem in de ontmoeting met de 
A/ander, zowel binnen als buiten de gemeente.”  
 

En mijn eerste indruk is dat u dat inderdaad bent en dat al de nieuwe 
ontmoetingen mij goed doen. Ze zetten me aan het denken en geven me 
vragen. Vooral ook de vraag: hoe presenteer je je zo dat er een ontmoeting 
kan plaatsvinden? Poneer je je te veel of te weinig? Bewandel ik zo wel de 
juiste weg of moet ik eerst een afslag nemen of een omweg maken? Of: 
wanneer ik me zo presenteer, krijgen ze dan nog wel de ruimte om ...? Zo 
beloofde ik al als lied van de maand 601 uit het nieuwe liedboek en dat terwijl 
u al een lijstje had. Dus die belofte trek ik weer in. 
Kortom het is nog wat tasten en zoeken. Graag dus ook feedback. 
 

Ook graag wat hulp. Ik heb nu al een lijstje gekregen met adressen waar ik op 
bezoek kan gaan, maar buiten dat lijstje blijkt het nog een hele uitzoekerij: veel 
mensen gebruiken tegenwoordig een nummer dat niet meer vermeld wordt in 
een gids - en daar kom je pas achter wanneer je eerst vruchteloos gezocht 
hebt - en de ledenadministratie biedt mij alleen de mogelijkheid om op de 
bonnefooi langs te gaan. Daarom zou u mij kunnen helpen met wat gegevens 
om een afspraak te maken. Stuurt u mij een berichtje of Whatsappje met uw 
contactgegevens, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op om kennis te 
komen maken.  
 

Ik loop nu natuurlijk het risico dat ik overstelpt word, maar dat loop ik graag! 
Maar u loopt ook een risico en wel dat ik niet direct contact opneem, omdat ik 
een berg in mijn werk heb gemaakt, terwijl ik al een lijstje had. 
 

Met vriendelijk groet, John Vrijhof   
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Overdenking  
 
“Leven uit de Bron” 
 
Soms ga je door een woestijn: 
niets dan heet zand en door alle voorraden heen; 
dorstig verlangen naar oases van nieuwe kracht. 
 
Er is een opmerkelijke uitspraak van Jezus: 
‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 
Rivieren van levend water zullen stromen 
uit het hart van wie in mij gelooft.’ (Johannes 7:37) 
 
Het wordt tijd dat we terugkeren naar deze Bron. 
Water, dat is: kracht, leven, geest. 
Jezus heeft zich laten volstromen door Gods Geest. 
Nu doet hij die Geest in ons ontspringen. 
Niet twee stromen, maar één doorgaande beweging: 
naar binnen en weer naar buiten. 
 
De eigen dorst wordt gelest 
en je wordt tot een bron voor je omgeving: 
er gaat iets van je uit! 
 
Als een boom aan het water 
die zijn levenssappen opzuigt en rijk draagt, 
zo is de mens die zich voedt met Gods woorden 
en de vrucht van de Geest voortbrengt. 
 
Bezieling is: 
De Bron terugvinden en zo een bron van leven wόrden. 
 

Wout van Laar 
Uit: “Opengaan” 

Vijftig mogelijkheden om je open te stellen 
PKN, Utrecht, mei 2009 
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Hemelvaart 
 
Van alle christelijke feestdagen is 
Hemelvaart wel het ondergeschoven 
kindje te noemen. Een vrije dag is het 
wel, maar verder is het tocht een 
feest dat buiten de kerk weinig vaste 
bodem heeft gevonden. Een 
equivalent van kerstbrood en 
paaseieren is er niet voor 
Hemelvaart. 
 
Ook binnen de kerk weten we lang niet altijd wat we met Hemelvaart 
aanmoeten. Voor een deel zal dat te maken hebben met wat we eigenlijk 
vieren. Dat is lastig te benoemen en moeilijk te begrijpen.  
 
Wie voelt zichzelf niet ook weleens net als de leerlingen van Jezus die na zijn 
Hemelvaart maar naar de hemel staan te staren  (Hand. 1:9-11)? 
 

Nienke van Andel 
 

 

Gedicht 
Mijn Trooster 

 
Wanneer ik bid 

heb ik mijn ogen dicht 
maar weet U naast of achter mij 

 
als ik mijn ogen open 

bent U verdwenen uit het zicht 
maar in mijn hart 

straalt warm uw Licht. 
 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Lied van de maand mei is Lied 662, de verzen 1 en 4. 
 “Heer, komt in deze tijd”  

 Bij de Hemelvaart des Heren 
 
1. Heer, komt in deze tijd  4. Gedreven door de Geest 
uw heerschappij,   gaan wij getroost 
het einde van de strijd,   de weg van alle vlees, 
de stad waar vrij,   die onverpoosd 
uit boze droom ontwaakt,  de Zoon des mensen gaat, 
de mensen wonen,   te allen tijde, 
tot één gezin gemaakt,   tot Hij weer voor ons staat, 
Gods dochters en Gods zonen?  Zoals Hij van ons scheidde. 
 

tekst Jan Wit 
melodie Willem Vogel 

 
In “Iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied: 
Hemelvaart is een tussentijd. Een tijd van de aan- en afwezigheid van Jezus. 
Daarmee is Hemelvaart de tijd waarin wij nu leven. Ook in onze tijd is Jezus 
zowel aan- als afwezig. Afwezig is Hij in het onrecht van deze wereld. Maar is 
dat niet de plaats waar Hij zich juist moet laten zien? Dat doet Hij. In de 
gemeente. In de gemeente die vecht tegen het onrecht. Daar is Hij bij ons: 
‘Gods dochters en Gods zonen, tot één gezin gemaakt’. 
Hemelvaart biedt ons de ruimte om te kunnen geloven. Hij heeft 
plaatsgemaakt. Hij, die nu zit aan de rechterhand van God, biedt ons ruimte 
om als gemeente zijn lichaam te zijn. 
In zijn opstanding treedt Hij aan het licht, iets nieuws brengend in deze blinde 
wereld. Het verdriet over zijn dood maakt plaats voor vreugde over zijn 
verschijning. Met zijn Hemelvaart staan we erbij en staren Hem na.  
Beteuterd en bedroefd. Terug naar zijn Vader. À Dieu. 
‘Ik kom bij jullie terug’ (Joh. 14:18). Want Hij zal ons niet als wezen 
achterlaten. Ons roepen bereikt zijn oren. Zoals Ramses Shaffy zong:  
‘Hoog Sammie, kijk omhoog Sammie, er is één die van je houdt.’ 
Waarom kijken bedroefde mensen altijd naar beneden?   
 
Lied van de maand juni is: Lied 695 “Heer, raak mij aan met uw adem” 

 



9 

 

Van de voorzitter 
De maand april is een maand om met vreugde en verdriet op terug te kijken. 
Allereerst grote vreugde vanwege de intrede van onze nieuwe predikant Ds. 
John Vrijhof. Wat een vreugdevolle intrededienst was het. Na afloop van de 
dienst werkte ook het weer mee en kon een iedereen in de kerktuin ds. Vrijhof 
en zijn vrouw de hand schudden. 
Wellicht heeft u al nader kennis met hem gemaakt.  Ds. Vrijhof heeft al menig 
pastoraal bezoek afgelegd. Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal 
bezoek schroomt u niet om contact op te nemen. Uiteraard zal er contact met 
u opgenomen worden, maar ik hoop dat u begrijpt dat er maar 24 uur in een 
dag zitten. 
Het verdriet is er om de gemeenteleden wiens gezondheid achteruit gaat. 
Gelukkig zijn sommigen soms nog in staat om de kerk te bezoeken. We denken 
aan ieder van hen. 
Op Eerste Paasdag mocht Henk Borger de Bijbel en ik de Paaskaars naar 
binnen dragen. Ik vind dit een mooie symboliek hebben: het Woord dat door 
de gemeente gedragen wordt en het Licht van Pasen.  
Wat mijzelf betreft wil ik daar nog wel iets aan toevoegen. De Paaskaars was 
best zwaar en wellicht heeft u het gemerkt maar stond ook niet helemaal 
recht. Wat u misschien niet gemerkt heeft was dat de kaars ook niet heel vast 
stond. Ik moest de kaars ondersteunen zodat deze niet omviel. (Inmiddels 
hebben Mariette en ik wat verbetering aangebracht). 
Ik zie hierin de symboliek van de gemeente, als voorzitter wil ik graag overal 
zijn om alles wat scheef staat recht te zetten en steun te bieden waar 
gewankeld wordt. Helaas ben ik ook maar een mens en lukt mij dat dus niet 
altijd. Het doet mij wel denken aan de volgende zin: 
HIJ schraagt me als ik wankel! (uit de Heer is mijn herder). 
 

Ik hoop dat ook u zich gedragen weet door God. 
 

In onze gemeente zijn mensen die zich geroepen weten.  
Zo zal op zondag 12 mei drie mensen herbevestigd worden, één bevestigd en  
één aftreden. 
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Vanuit de diaconie 
Dit jaar was er weer de jaarlijkse bloemengroet. Wat fijn dat 
vele gemeenteleden meerdere bossen bezorgd hebben bij 
dankbare ontvangers. Dank u wel! 
 

De paaskaarsen van de avondmaalstafel en uit de kapel hebben ook een 
nieuwe bestemming gekregen.  
Dankbare ontvangers waren Maaike en Ed & Marijke. We denken aan jullie en 
willen jullie het Licht van de gemeente doorgeven. 
 
De komende maand zullen we collecteren voor: 
5  mei diaconie algemeen 
12 mei diaconie algemeen 
19 mei diaconie algemeen   
26 mei De speelgoedvijver de Lachende Kikker  
30 mei diaconie algemeen  
2 juni Vrienden van Nieuw Unicum 
 
Vast onze dank voor uw gaven. Mocht u een gift willen doen dan vind u elders 
in het kerkblad de gegevens. Graag het doel van uw gift melden. 

De diaconie 
 
 

 
Hemelvaartdag met Dauwtrappen 

Hemelvaartdag is het weer zover! De 
vroege vogels en sportievelingen 
kunnen onder leiding van Teun weer 
gaan dauwtrappen. Om 7.00 uur 
verzamelen we bij ingang van de 
waterleidingduinen op de 
Zandvoortselaan (bij het 
pannenkoekenhuis). 
Na de wandeling staat er een heerlijk 

ontbijtje voor iedereen klaar in het jeugdhuis. Geen zin in een 
ochtendwandeling, maar wel in een gezellig ontbijt? Ook dat kan: dan wordt u 
om 8.30 uur in het jeugdhuis verwacht.  
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Deelname kost entree van de waterleidingduinen (als u mee gaat wandelen en 
geen seizoenskaart hebt. Heeft u wel een kaart dan deze graag meenemen) en 
voor het ontbijt een vrijwillige bijdrage met een max. van €2,- pp en de 
kinderen zijn zoals altijd gratis!. U kunt zich tot en met 9.00 uur op woensdag 
29 mei  opgeven of na de kerkdiensten van 19 mei en 26 mei. 
U komt toch ook?!      Yvonne  
 

Actiedag Stichting Benja, nu in Nijkerkerveen 
Zaterdag 11 mei actiedag Stichting Benja 11.00 – 16. 00 uur bij familie 
Woudenberg. 
We hopen als gezin komende zomer naar Oeganda te gaan. Daar gaan we 
vrijwilligerswerk doen voor Stichting Benja, meer informatie is te vinden op 
www.benja-online.nl. 
Om geld op te halen voor Stichting Benja organiseren we deze actiedag. Er 
treedt een muziekgroep uit Oeganda op, er is een kleine rommelmarkt, 
bloemschikken, kaarsen maken, een kunstenaar die uit hout een kunstwerk 
maakt, dat tegen opbod wordt verkocht en nog veel meer. 
 

 
HET  GOEDE  UUR 
 

 
Onze laatste koffie-ochtend van het winterseizoen is alweer 
voorbij. 
Woensdag 24 april was als spreekster uitgenodigd 

Jacqueline Lahaye, lid van het Gilde Haarlem. Zij hield een mooie presentatie 
over de Haarlemse Hofjes en u weet, dat er daarvan heel veel zijn. Wij dachten 
dan ook, dat zij daar niet gauw over 
uitgepraat zou zijn, maar dat viel een 
beetje tegen. Het einde van de mooie 
presentatie kwam voor ons eigenlijk te 
gauw. 
Wij hebben dan ook meteen 
afgesproken, dat zij nog eens terugkomt 
om ons nog veel meer te laten zien en 
horen. 
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In de pauze onder het genot van een lekker kopje koffie met een echte oranje 
traktatie ter ere van Koningsdag werd er gezellig met elkaar gekeuveld. Wij 
hebben met elkaar weer een fijne ochtend gehad. 
 
Op woensdag 24 mei sluiten wij het seizoen af. 
Traditiegetrouw eten wij met elkaar pannenkoeken bij de Duinrand aan de 
Zandvoortselaan bij de ingang van de Waterleiding Duinen. Wij verwachten u 
vanaf 11.00 uur. Wel vooraf opgeven bij bestuur. 
De prijs is voor leden € 5,- en voor niet-leden €9,-  
 

Namens het bestuur,  
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Nieuw  Unicum 
Zaterdag 20 april was een bijzondere dag in Nieuw Unicum. Behalve bij de 
Paastijd, stonden we in een vol stiltecentrum stil bij het afscheid van Marina 
als voorganger in onze kerkdiensten. Sinds 1975 zijn Marina en haar man Jan, 
betrokken bij Nieuw Unicum. In vele diensten is zij vanuit de Agathaparochie 
voorgegaan, en ook als er andere voorgangers waren, was Marina er altijd.  
Ze werkte mij in toen ik hier als geestelijk verzorger begon, notuleerde al onze 

vergaderingen met de 
Commissie Zandvoortse 
Kerken, regelde regelmatig 
bijzondere muziekoptredens, 
et cetera. Gelukkig blijft 
Marina betrokken bij Nieuw 
Unicum, zij het niet meer als 
voorganger. Nieuw Unicum 
zit in haar hart, vertelde ze. 
 
Deze bijzondere zaterdag 
deed mij eens te meer 

beseffen hoeveel dankbaarheid wij verschuldigd zijn aan de beide Zandvoortse 
kerken. De lokale Raad van Kerken heeft ooit geïnitieerd en gestimuleerd dat 
er geestelijke verzorging in Nieuw Unicum kwam, en ondersteunt op 
uiteenlopende manieren. Vrijwilligers uit beide kerken zijn onmisbaar om de 
driewekelijkse oecumenische diensten soepel te laten verlopen, en hun 
verbinding met de bewoners is groot. En natuurlijk zouden er geen 
kerkdiensten zijn zonder de voorgangers, op dit moment Gert Jan van der Wal 
(rooms-katholiek diaken) en John Vrijhof (protestants predikant). Namens heel 
Nieuw Unicum, en met name de bewoners die de kerkdiensten bijwonen, 
hartelijk dank dat we zo’n bijzonder onderdeel van jullie gemeente/parochie 
mogen zijn! 
 

 geestelijk verzorger Nieuw Unicum 
 

PS Mocht u eens een dienst willen meemaken: weet u s.v.p. van harte welkom. 
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Afgelopen diensten 
Zondag 7 april werd onze nieuwe predikant ds. John Vrijhof, nadat hij de 
formulier-vragen had beantwoord, bevestigd door onze consulent ds. Wessel 
Westerveld in het ambt van dienaar des Woords en verbonden aan de 
Protestantse Gemeente Zandvoort.  
Het was een indrukwekkend moment. 
 

Vervolgens hield ds. John Vrijhof eerst een kort verhaal voor de kinderen, 
waarbij hij uit een kan (met meerdere bodems?) steeds opnieuw water schonk 
in drie glazen. Vervolgens hield hij zijn intrededienst n.a.v. de lezing uit 
Johannes 4:1-30 over de Samaritaanse vrouw, waaraan Jezus vroeg hem te 
drinken te geven. Al pratende zei Jezus ”maar wie het water drinkt dat ik hem 
geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron 
worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft”.  
Na de dienst werd ds. John Vrijhof toegesproken door de voorzitter van de 
kerkenraad. 
Op de avondmaalstafel stond een boeket bloemen voor mw. Vrijhof. 
 
Na de dienst was er een ontspannen receptie in de kerktuin onder het genot 
van een hapje een drankje 
 
 
Zondag 14 april was het Palmpasen. Een grote klas met kinderen van de ONS 
school onder leiding van mw. Maaike maakte hun opwachting met reeds deels 
voorbereide Palmpasenstokken. Na een gesprek door ds. John Vrijhof met de 
kinderen gingen ze naar hun kindernevendienst en versierde de stokken 
verder. Aan het einde van de dienst kwam een optocht van Palmpasen stokken 
en kinderen de kerk binnen. Wat glunderden de kinderen.  
 
 
 
Op weg naar Pasen lazen we steeds uit het Lucas evangelie. 
 
Donderdag 18 april vierden we het Heilig Avondmaal als herinnering aan het 
laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen hield en schoven meerdere 
Rooms-Katholieke medeburgers aan. 
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Vrijdag 19 april stonden we stil bij de kruisiging en sterven van Jezus, onze 
Redder. De Paaskaars werd gedoofd. 
 
Zondag 21 april was het Pasen. De Paaskaars werd binnengedragen en vierden 
we de Opstanding van Jezus. De dood betekent geen 
einde, maar het begin van nieuw leven in uw 
Koninkrijk. 
 
Na de dienst brachten vele gemeenteleden een 
bloemen paasgroet bij oudere en zieke 
gemeenteleden, die blij en dankbaar waren dat er aan 
hun was gedacht. 
 
 
 
 

Het licht van Pasen 

 

In het licht van Pasen 

in zijn dood gedoopt 

wordt het graf verlaten 

de opgestane Heer geloofd! 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
 
 
 
Zondag 28 april ging ds. Sondorp uit Aerdenhout voor en zongen we na het 
Gebed van toenadering als intochtsied Lied 601. 
Toeval of niet…. Zie tekst van ds. Vrijhof aan het begin van het blad. 
 

Hanneke Reitsma 
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 Plastic dopjes voor  de STICHTING BULTERSMEKKE. 
De dinsdag voor Pasen hebben Pieter en ik veel vele zakken dopjes  ( zie de 
foto) afgeleverd bij het trainingscentrum  
van Reigersdaal in Heerhugowaard. 
De dopjes worden daar gesorteerd en in 
een gigantische container gestort. 
De dopjes worden verkocht en van de 
opbrengst worden hulphonden getraind 
voor allerlei doeleinden.Onder andere: 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking, 
voor mensen met een visuele beperking, 
voor kinderen met autisme, en voor mensen met diabetes. 
Namens de stichting Bultersmekke (http://www.stichtingbultersmekke.nl), 
danken wij alle spaarders heel hartelijk voor hun bijdrage. 
Blijft U vooral sparen!     Ankie en Pieter  

 
 

THEOLOGIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN (TVG)               
Een cursus, die verrast, boeit en verdiept, 
Elke dinsdagmorgen van 27 aug. 2019 t/m 28 april 2020 te Amsterdam 
 

De cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) is oorspronkelijk een 
activiteit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onder de naam 
Theologische Vorming voor Gemeenteleden. De cursus in Amsterdam draait 
sinds een aantal jaren zelfstandig en staat open voor alle geïnteresseerden in 
de provincie Noord-Holland. Voor informatie over de cursus, het bestellen van 
extra exemplaren van deze studiegids of voor aanmelding voor de cursus kunt 
u contact opnemen.  
  
Meer informatie over het TVG aanbod elders  - we werken samen met andere 
TVG cursussen - kunt u vinden op de website van Protestantse Kerk in 
Nederland: www.pkn.nl/tvg  
 
 
 
 

Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten 
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Zondag 19 mei Kamermuziek 
Blazersensemble Septentriones 

Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur Toegangsprijs: 5 euro 
 

 
Taizé dienst  
Iedere eerste vrijdagavond van de maand is er een Taizé-dienst. ‘s Winters in de 

Agatha Kerk, de andere maanden in de Dorpskerk in Zandvoort 
met teksten, gebed, zingen en stilte.  
Van 19.30-20.00 uur.  
Het inzingen begint om 19.00 uur. 
 

 
Het Goede Uur,    Woensdag 29 mei  
 Pannenkoeken lunch in de Duinrand 
 
 

 
Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters: 
ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort  
    IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789     
ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort  
    IBAN nummer: NL15 ABNA 0565836889 
ING nummer t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort 
    IBAN nummer: NL61INGB 0000089908  
ING nummer Protestants Kerkblad: NL74 INGB 0003534532 
ING nummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau    
    NL12 INGB 0000478305   
 
 
 
 
 
 
  

DIAKONIE 
Het banknummer van de diaconie is: NL97ABNA0565729780 
Alle rekeningen op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT. Bij stortingen 
graag vermelden: Pebbles, Bloemenfonds, Diakonie of Zending 
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Bijbelrooster voor de maand Mei 2019 
1 woensdag Psalm 144   Geluk voor het volk  
2 donderdag Hooglied 1:1-7   Verlangen 
3 vrijdag Hooglied 1:8-17  Zoete woorden  
4 zaterdag Hooglied 2:1-7   Voor mij is er maar één  
5 zondag Hooglied 2:8-15  Samenkomst  
6 maandag Hooglied 2:16-3:5  Zoeken 
 
7 dinsdag  Hooglied 3:6-11  Bewondering  
8 woensdag Hooglied 4:1-11  Lichaamstaal  
9 donderdag Hooglied 4:12-5:1  Paradijs ...  
10 vrijdag Hooglied 5:2-8   Aangeraakt  
11 zaterdag Hooglied 5:9-6:3  De ware  
12 zondag Psalm 148   Collectieve lof 
 
13 maandag Hooglied 6:4-12  Stralen  
14 dinsdag Hooglied 7:1-6   Knap  
15 woensdag Hooglied 7:7-8:4  Genieten van elkaar  
16 donderdag Hooglied 8:5-14  De kracht van liefde  
17 vrijdag Psalm 64   Verbaal geweld  
18 zaterdag Jakobus 1:1-18   Verankerd geloof 
 
19 zondag Jakobus 1:19-27  Woorden en daden  
20 maandag Jakobus 2:1-13   Wet op gelijke behandeling  
21 dinsdag Jakobus 2:14-26  Daadwerkelijk geloof  
22 woensdag Jakobus 3:1-12   Houd je tong in toom  
23 donderdag Jakobus 3:13-18  Wijsheid  
24 vrijdag Jakobus 4:1-10   Wie is jouw vriend? 
25 zaterdag Jakobus 4:11-17  Let op je woorden  
 
26 zondag Jakobus 5:1-6   Rijk-dom  
27 maandag Jakobus 5:7-12   Geduld  
28 dinsdag Jakobus 5:13-20  Help bidden, want bidden helpt  
29 woensdag Handelingen 1:1-8  Verbondenheid  
30 donderdag Handelingen 1:9-14  Vurig en eensgezind 
31 vrijdag Handelingen 1:15-26  Lotgeval  
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