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Van de redactie
Op de voorkant een foto van de wandelende familie gans op de
Haarlemmerstraat te Zandvoort.
Bij het kerkblad treft u de Privacyverklaring aan van onze gemeente.
We zijn verplicht dit onder de gemeenteleden te verspreiden in het kader van
de wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei.
Achter de schermen is veel werk verzet.
De website is aangepast. Alle foto’s met mensen en persoonsgegevens zijn
verwijderd en neutrale foto’s van in en om de kerk zijn geplaatst.
Het kerkblad wordt aangepast, voordat het op de website geplaatst wordt.
Het Pinksterfeest ligt achter ons, maar de Geest blijft zijn werk doen.
De komende drie maanden zal de kerk weer open zijn op woensdag van
11.00-14.00 uur om gasten en toeristen een moment van bezinning te geven
of gelegenheid te bieden een kaarsje aan te steken in de stiltekapel.

Veel leesplezier!
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Gods zegen voor jou
Gods liefde draagt jou
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op Hem hopen:
leef je geloof elke dag!
Tekst Hans Maat, Sela Music
Uit maandblad Woord & Weg, juni 2018
uitgegeven door PKN

Onderaan dit gedicht staat:
Om je geloof elke dag te leven, maakte de Protestantse Kerk
de dagkalender “Deel je leven, inspiratie voor elke dag”.
Een tafelkalender met ringband voor alle dagen van het jaar.
Te bestellen voor € 12,50 via www.protestantsekerk.nl/webwinkel.
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Gebed
Heer, onze God,
tot U richten we ons.
U bent het begin van alle wijsheid.
Uw woord is een licht op ons pad.
Uw Geest leidt ons door dit leven.
Tot U richten we ons nu we zoeken naar wegen om te gaan.
Daarom, stort uw Geest uit over ons leven,
zodat ons rusteloos zoeken richting vindt in U.
Help ons om van de mensen om ons heen
de wijze raad te horen
en haar te onderscheiden van dwaas geklets.
Help ons om zoekend door te gaan.
Help ons om wegen van wijsheid en inzicht te gaan.
Amen.
Uit het boekje “Help ons U te vinden”
101 nieuwe gebeden
Uitgegeven door PKN
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Lied van de maand: Psalm 90, 1 en 8
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
Van uw beloften en van uw verbond.
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

In “Iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:
Hoe belangrijk is een mensenleven. Gewoon, een mensenleven.
Te midden van miljoenen die op deze aarde leven. Hoe belangrijk is dan één
van die levens. Eén van die geschiedenissen.
Omdat ik niet meteen een antwoord heb, ontbreekt een vraagteken – of een
uitroepteken. Wat kan één mens doen in een wereld die geregeerd wordt
door zo velen? Tegelijk kan dat ene leven zo veel doen, zo veel indruk
achterlaten.
Het helpt om de vraag in perspectief te zetten. Het perspectief van de tijd. Er
zijn al zo veel mensen voor ons geweest en velen zullen na ons zijn,
onvoorstelbaar en waar.
Al die levens rijg ik aan een koord dat door de eeuwen heen loopt. Dat koord
volg ik; ik ben er zelf deel van. God heeft dat koord gespannen, is er ooit mee
begonnen. Ik zie ze: geslachten gaan en geslachten zullen komen. Tellen heeft
geen zin. Maar door ze aan een koord te rijgen, krijgen al die levens een plaats.
Doel en richting. De belofte is: die nooit loslaat het werk dat Hij begon.
Hij draagt het door de tijd. Een mensenleven telt niet, maar rijgt de tijd aan
elkaar.
Gij, Heer, laat het koord niet los waaraan ik de tijd rijg.
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Zondag 10 juni
Op zondag 10 juni is er een bijzondere dienst met het thema ‘Doorgeven’. We
horen hierover in de Bijbel (Psalm 78), oefenen in doorgeven, geven Stef de
Bijbel door, die deze zondag afscheid neemt van de kindernevendienst.
Te gast in de dienst is de damescantorij van de Protestantse gemeente in
Kamerik (gemeente Woerden), ongeveer 16 dames. Zij zullen een aantal
liederen zingen, waaronder een aantal bekende. Samen met hun partners
hebben zij een dagje Zandvoort op het programma staan, dat begint in de
kerk. ’s Middags krijgen zij het verhaal van Joods Zandvoort te horen en te
zien, met een inleiding en een tocht door Zandvoort. Ook de musea worden
bezocht.
‘Doorgeven’ is een belangrijk onderwerp, in de samenleving, maar zeker ook in
de kerk, want als wij, ouders of grootouders, kerkmensen en christenen van
vandaag de goede boodschap niet meer doorgeven… Het behoort tot onze
vrijheid en verantwoordelijkheid, de naam van Jezus van hart tot hart te laten
gaan. Dat doen we ook door te bidden en te zingen
Voor mijzelf is zondag 10 juni het eerste weerzien met Zandvoort na het
afscheid in februari. Een datum om naar uit te zien!
Teunard

Herdenkingen op 4 mei
Hieronder is een foto van het bloemstuk
dat namens de lokale raad van kerken is
neergelegd bij de herdenking bij het Joods
monument. Het betreft het ronde
bloemstuk op de voorgrond.
Foto gemaakt door lid van de Rotary
Ook bij het Nationale Monument werd
namens de lokale raad van kerken een
bloemstuk neergelegd
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Van de voorzitter
Deze maand heeft de kerkenraad 2x vergaderd. Beide keren kwam de
beroeping en het privacybeleid aan de orde.
Inmiddels hebben we van het RCBB bericht gehad, dat we voor 80% een
predikant mogen beroepen. Het profiel van de predikant is inmiddels duidelijk
na de gemeentebijeenkomst. U vindt het profiel elders in het kerkblad. Dit
betekent dat de beroepingscommissie geïnstalleerd is en een opdracht heeft
gekregen van de kerkenraad.

Mocht u zelf een predikant willen voordragen dan kunt u dit schriftelijk
kenbaar maken via e-mail: protestantsekerkzandvoort@gmail.com
U bent het de afgelopen weken vast al vaker tegengekomen: het nieuwe
privacybeleid. U heeft bv. bericht van uw bank hierover gehad. Maar ook voor
ons als kerk houdt dit veel in. Hoe gaan we om met uw gegevens. Daar heeft
de scriba hard aan gewerkt en zo hebben we moeten besluiten om alle foto's
waar mensen herkenbaar opstaan van de website en Facebook te verwijderen.
U vindt bij dit kerkblad eenmalig een beschrijving hoe de Protestantse
Gemeente van Zandvoort omgaat met uw gegevens. Uiteraard kunt u dit ook
op de website teruglezen.
Voorzitter kerkenraad

Profielschets Predikant Zandvoort
De Protestantse Gemeente Zandvoort is een relatief kleine, hecht verbonden
gemeenschap, die geworteld is in het dynamische kustdorp Zandvoort. Zij
zoekt een predikant (max. 80%).
Onze prioriteiten:
 Pastoraat voor de (ouder wordende) gemeente.
 Eredienst. Deze ervaren we als ons gelovig hart. We houden van
hedendaags taalgebruik en leven op bij een preek met wortels in de
praktijk en de wereld van alledag.
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Maar we zijn ook een bonte stoet van gelovigen en er is veel ruimte om te
variëren en te experimenteren.
Zoeken van verbinding met de groep van 0-40 jaar. Deze groep ontbreekt
nagenoeg in onze gemeente. We willen naar hen op zoek, samen met
onze nieuwe dorpsdominee.

De nieuwe dominee
 verstaat de kunst van het plaatsnemen aan het hoofd van onze ronde
vergadertafel, waaraan de gemeenschap wordt bestuurd en plannen
worden gemaakt.
 werkt zelfstandig, maar niet solistisch.
 zoekt naar de praktische toepassing van de theologische reflectie.
 voelt zich thuis in een Noord-Hollandse recht door zee ons-kent-onsgemeenschap, waar regelmatig de toeristische passanten de kerk
bezoeken.
 is onze dominee, van en voor het dorp.
Wij vragen dat de nieuwe dominee (m/v)
 een herder is en beschikt over ruime werkervaring.
 regelmatig voorgaat in de diensten, ook in onze drie zorgcentra.
 pastoraat binnen de gemeente doet.
 betrokken is bij de werkgroepen Eredienst, Pastoraat en Jeugd & Jongeren.
 betrokken is bij de plaatselijke oecumene.
 contacten legt of uitbouwt met het dorp, bijvoorbeeld de scholen.
Wij bieden
 naast de vaste taken alle ruimte om samen te pionieren.
 een warme, loyale, humorvolle gemeenschap in een mooi dorp.
 een vaste aanstelling.
 geen pastorie, wel een werkkamer en een ontvangstruimte in de kerk.

Vanuit de Diaconie
Als diaconie zijn we verheugd dat we twee mensen naar de Rooseveltweek
begin juni hebben kunnen sturen. We hopen dat er in de Rooseveltweek in
augustus ook nog een plaatsje is voor een lid van onze gemeente.
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Helaas kan ik u nog geen nieuws melden over Jheylanio, de jongen voor wie
we begin dit jaar hebben gecollecteerd. Ik beloof u dat zodra ik meer weet ik u
op de hoogte stel.
Ik merk aan reacties in het dorp dat het gewaardeerd wordt dat we omzien
naar noden in de gemeente.
De collectes de komende zondagen zijn voor:
10 juni stille hulp
17 juni bloemenfonds
24 juni diaconie algemeen
1 juli diaconie algemeen
Voorzitter diaconie

Nieuwe synodevoorzitter Saskia van Meggelen
Op 9 maart werd ds. Saskia van Meggelen verkozen tot nieuwe preses van de
Generale Synode.
Hieronder onderdelen van het interview uit Woord & Weg, mei 2018.
Waar wilt u zich in de komende jaren in het bijzonder voor inzetten?
Ik zou heel graag willen dat we wat meer vrijmoedigheid krijgen om te spreken
over ons geloof, dat we leren spreken over wat ons beweegt. In mijn eigen
wijkgemeente in Breda hoor ik van veel mensen dat het geloof belangrijk voor
ze is. Maar persoonlijk kunnen verwoorden waarom het geloof belangrijk is,
dat is nog best een stap. En dat is wel heel belangrijk als we het geloof willen
doorgeven aan de volgende generatie. We kunnen wat dat betreft iets leren
van de krijgsmachtpredikanten. Zij werken vaak met jonge mensen, die
helemaal geen binding hebben met het geloof. Toch hebben ze manieren
gevonden om in de ‘taal van deze tijd’ het gesprek aan te gaan over geloof en
zingeving. Ze spreken woorden die werelds zijn, maar toch inhoudelijk. Ik hoop
dat we hun geluid een wat steviger plek kunnen geven, door predikanten en
geestelijk verzorgers van het categoriaal pastoraat in de classis onder te
brengen.
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Hoe belangrijk is de taal die we spreken als kerk?
We hebben een eigen manier van spreken, een eigen manier van vieren en het
is goed om dat ‘geheim’ te koesteren. Het is niet erg dat mensen, als ze net
met het geloof in aanraking komen, de taal van het geloof moeten leren
verstaan. Maar aan de andere kant is het ook goed om de mensen uit de buurt
te verstaan, te weten wat er leeft. Ik vind de kerk soms wat eliter geworden.
Dat is jammer, want ik zou willen dat mensen uit alle lagen van de bevolking
zich thuis voelen in de kerk. De taal die we spreken is dus heel belangrijk. Maar
dat betekent niet dat we onze identiteit moeten verloochenen, juist niet.
Durf als gemeente te formuleren waar je voor staat!
U ervaart ook liefde voor de kerk?
Ja, de kerk is zo ontzettend waardevol. Ik heb me er altijd thuis gevoeld: de
kerk is voor mij een soort moeder. Daarom wil ik er aan bijdragen de kerk te
koesteren en te bewaren voor de toekomst. Ook als er dingen veranderen,
gaat God met ons mee. “Ik ben erbij” is zijn belofte.

KERKDIENSTEN

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

3 juni
10.00 uur
dr. K.E. Bras
W. Stroman
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

10 juni
10.00 uur
dr. T.G. van der Linden
A. Woudenberg
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

17 juni
10.00 uur
ds. Th. B. Hop
C. Verschoor
1. Diaconie; 2. Kerk
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m.m.v. Cantorij uit
Kamerik

Heilig Avondmaal

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

24 juni
10.00 uur
mw. ds. M.W. Gehrels
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

1 juli
10.00 uur
ds. P.I.C. Terpstra
A. Woudenberg
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

8 juli
10.00 uur
ds. L. Rasser
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

15 juli
10.00 uur
mw. ds. S.P. Neuféglise-Vermeer
C. Verschoor
1. Diaconie; 2. Kerk

m.m.v. Annet & Arno en
Sixpack

Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum
Zaterdag
9 juni
10.45 uur
Zaterdag
30 juni
10.45
Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen
Vrijdag
8 juni
10.00 uur
verzorgd door de RK Kerk
Vrijdag
22 juni
10.00 uur
verzorgd door Prot. Kerk
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan
Maandag
4 juni
16.00 uur
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verzorgd door Prot. Kerk

Agenda
Zon 17 juni
Di 26 juni
Di 10 juli
Do 19 juli

Classic concerts
Kopij kerkblad inleveren
Moderamen vergadering
Kerkenraadsvergadering

in kerk
in Bentveld
in consistorie

15.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
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
via een telefoontje aan een van de kerkenraadsleden.

Hofploeg
De jaarlijkse traditie van vis bakken, georganiseerd door de voorman, vond
afgelopen maandag plaats. Wat troffen de vrijwilligers mooi weer om zich te
goed te doen in de kerktuin aan de welverdiende gebakken vis.
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Afgelopen diensten
Zondag 6 mei ging mw. ds. S. ten Heuw voor.
Donderdag 10 mei was het Hemelvaartsdag. Om 7.00 uur ging een groep
dauwtrappen en daarna was er een ontbijt.
Bij binnenkomst moesten we op een gekleurd briefje onze naam en waar we
goed in waren opschrijven.
Na het heerlijke ontbijt gingen we de kerk in voor een dienst verzorgd door de
werkgroep Eredienst. De thema’s
waren OPHEMELEN en voor de
kinderen WOLKEN.
Dit was uitgebeeld door een boeket
Fluitenkruid en door kinderen
opgeplakte katoenenwolkjes op een
blauw kleed.
Elk lid van de werkgroep had een
aandeel. Er werd rondgegaan met
de gekleurde briefjes en het
getrokken briefje werd voorgelezen
en aangevuld wat jezelf van die
persoon vond (ophemelen).
We zongen ook het volgende lied:
Op een lichte wolkenwagen
Wordt de Heer van d’aard gedragen.
Vaart Hij op naar ’s Hemels tronen,
Vaart Hij op naar ’s Hemels tronen.
Alles moet voor Hem zich buigen;
ied’re tong Zijn lof getuigen,
en Hem eren als Gods Zoon,
en Hem eren als Gods Zoon.

Vorsten, machten, krachten, tronen;
Zij die ’t hemelrijk bewonen,
Eren Jezus’ Heerlijkheid,
Eren Jezus’ Heerlijkheid.
Alle macht is Hem gegeven;
en wat leeft en nog zal leven,
is tot Zijne dienst bereid,
is tot Zijne dienst bereid!

Zondag 13 mei ging ds. A. van Nierop voor, die voor een liturgie boekje
gezorgd had.
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Zondag 20 mei, Pinksteren, ging dr. K. Bras voor. De preek ging over
Communiceren. De werkgroep Eredienst legde de nadruk op de 7 gaven van
de Geest. Vandaar de 7 rode kaarsen en het voorgedragen gedicht door
Yvonne tijdens het aansteken van de kaarsen.n.a.v.1 Kor. 12:3, 8-11.
Pinkstergedicht
het gaat ons verstand te boven
herkennen niet bij onszelf
de gaven die de Geest ons schenkt
bieden wij een luisterend oor
en geven wijze raad
dan opent U ons voor de medemens
U bent de vlam
het Licht van de kaars
dat wij mogen doorgeven als Uw Licht
U bent onze bron
wanneer we onze kennis delen
om samen te groeien in wijsheid
Lezen wij Uw woord
Om de boodschap te delen
dan opent U onze oren

wanneer we onze medemens bemoedigen
een pleister op de gewonde ziel plakken
maakt U ons bestaan heilzaam

we leggen Uw woord uit
geven aan Uw opdracht
handen en voeten

Uw gaven openen ons hart
maken ons wezen
tot Uw dienst bereid

Zondag 27 mei ging ds. Stobbelaar voor en werkte Sixpack mee.
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Jaarrekening 2017 College van Diakenen Protestantse Gemeente Zandvoort:
Baten:
ontvangen rente
collectes
collectes voor derden
giften voor diaconie
giften voor bloemenfonds
giften Pebbles etc.
Totale baten
Lasten:
diaconale ondersteuningen
bijdrage wijkwerk ouderlingen
ouderenwerk
bijdrage vakantiekosten
bijdrage bezoekwerk
overig plaatselijk werk
binnenlands diaconaat
doorgezonden collectes
vorig jaar
Pebbels en Barodia
bankkosten
admin en beheer
kerkdiensten
bloemenfonds
lit. bloemschikken
diaconaal quotum
diaconaal wereldwijd
diaconaal regionaal
lidmaatschap kerkblad
accountantskosten
Totale lasten

Saldo baten-lasten

realisatie
2016

begroting
2017

realisatie
2017

380,90
2.553,87
1.275,80
3.900,00
394,00
240,00
-----------8.744,57

350,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
250,00
0,00
-----------5.100,00

188,16
1.933,87
954,67
5.427,00
20,00
1.200,00
-----------9.723,70

900,00
162,40
480,09
890,00
92,15
653,94
0,00
1.298,46
0,00
1.300,00
186,18
108,20
887,29
437,45
250,00
704,94
0,00
125,00
60,00
84,70
----------8.620,80

0,00
100,00
300,00
0,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
0,00
1.300,00
180,00
60,00
500,00
300,00
0,00
500,00
0,00
420,00
60,00
80,00
---------5.100,00

1.305,64
178,53
394,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1.172,80
76,65
1.025,00
138,94
124,33
483,70
437,25
0,00
691,13
50,00
0,00
50,00
96,80
------------6.225,46

123,77

0,00
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3.498,24 (pos)

Jaarrekening 2017 College van Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Zandvoort:
Baten
realisatie 2016
begroting 2017 realisatie 2017
Kerkbalans
Kollekten
Giften
Solidariteitsfonds
Verhuur gebouwen
Rentebaten
Opbrengst beleggingen +winst
Subsidie
Diverse ontvangsten
Totaal baten

66.167,44
8.062,30
20.067,34
1.800,00
8.103,97
2.896,64
5.633,93
4.369,00
-------------117.100,62

59.000
8.000
1.500
2.000
6.000
4.250
5.200
450
----------94.500

56.090,00
5.898,45
13.118,10
1.700,00
2.755,72
1.032,63
5.388,55
4.369,00
371,82
-------------90.724,27

68.000

68.416,79

6.000

6.185,08

6.000
250

8.147,76
14,00
191,27
713,90
1.141,97
6.608,97
23.119,47
3.560,26
11.974,28
2.058,92
1.052,91
181,50
190,00

Lasten
Salaris & overige kosten predikant 66.447,48
Afdrachten (o.a. Quotum
en Solidariteitsfonds)
5.968,92
Onkostenvergoeding koster/
organist/gastpredikant
7.862,94
Kosten centrale ledenadministratie
Kosten kerkbalans
Controlekosten
695,75
Drukwerk/Lidmaatschappen
555,07
Onderhoud (inclusief orgel)
5.832,21
Onderhoud dak
Assurantie/belastingen
3.964,38
Gas/water/elektriciteit/telefoon 10.666,94
Diversen
1.838,16
Bankkosten
1.041,73
PR
900,85
Koren
200,00
Pastorale cursus
290,00
Geluidsinstallatie
6.189,15
Verbreden rolstoelroosters
544,50
Afschrijving werkruimte hofploeg
900,00
----------Totaal lasten
113.898,08

900
---- ------145.600

Saldo baten-lasten

-51.100 (neg)

3.202,54
17

700
750
5.000
32.000
4.500
10.500
2.000
1.000
1.000
500

900,00
------------134.457,08
-43.732,81 (neg)

Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten
Zondag 17 juni Concert
door Domstad Blazers Ensemble o.l.v. Leon Bosch
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 in de
wintermaanden in de Agatha Kerk in Zandvoort met teksten, gebed, zingen en
stilte. Van 19.30-20.00 uur. Het inzingen begint om 19.00 uur.
Het Goede Uur ,
Zomer reces

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 juni 2018
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni
7 juni

Marcus 2:13-22
Marcus 2:23–3:6
Job 1:1-12
Job 1:13-22
Job 2:1-13
Job 3:1-26
Psalm 12

vrijdag
zaterdag
zondag

8 juni Marcus 3:7-19
9 juni Marcus 3:20-35
10 juni Marcus 4:1-9

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

11 juni
12 juni
13 juni
14 juni

Psalm 84
Job 8:1-22
Job 9:1-24
Job 9:25–10:7

Speciale aanstelling
Familiebetrekking
Goed luisteren gaat niet
vanzelf
Thuiskomen
Harde reactie op ellende
Verstand en gevoel
Wie kan rechtspreken?

vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni

Job 10:8-22
Psalm 55:1-12
Psalm 55:13-24
Job 28:1-28
Job 29:1-20
Job 29:21–30:19
Job 30:20-31

Aanklacht
Dreiging
Wie is betrouwbaar?
Wijsheid is moeilijk te vinden
Vroeger was alles beter
Verschrikkingen
Noodkreet

vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni

Job 31:1-15
Job 31:16-40
Job 38:1-15
Job 38:16-30
Job 38:31–39:12
Job 39:13-30
Job 40:1-14

Oogverbond
Zelfonderzoek
Machtsverhouding
Natuurkunde
Ontzag voor de Schepper
Struisvogelpolitiek
Zwijgtekst

vrijdag
zaterdag

29 juni Job 40:15-24
30 juni Job 40:25–41:26
19

Eten en vasten
Goed werk op sabbat
Strijd achter de schermen
Jobstijdingen
Jobsgeduld
Het zwijgen doorbroken
Onderdrukten worden bevrijd

Behemot
Leviatan
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