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Wijknieuws Vredeskerk
Liefde
Liefde is lente
Voorjaar en zomer
Bloeien en groeien
Uit rouw en uit pijnLiefde is herfst
En winter verduren
Oogst in hoger schurenDauw en manna zijn.

Bij de kerkdiensten
Onvoorwaardelijke liefde is het doorlopende thema van de
kerkdiensten in de Veertigdagentijd. Dit jaar lezen we het
Marcusevangelie en (zoals elk jaar) gedeelten uit het
Johannesevangelie.
Ook dit jaar is er in de week voor Pasen weer de paascyclus in de
Vredeskerk. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 19.30 uur
en op zaterdag om 21.00 uur. Op Paasmorgen is er om 9.00 uur
het paasontbijt en daarna de paasmorgendienst. In alle vieringen
zullen Fokje Wierdsma en Guus Ruijl samen voorgaan. Het orgel
wordt bespeeld door Martien de Vos, student conservatorium en op
Paasmorgen door Betsie Fousert. Op zaterdagavond is ook fluitiste
Joke Meijboom aanwezig.
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Misschien heeft u het nog nooit gedaan. Probeert u het dan eens: vier van donderdag tot
en met zondag met ons mee. Ga zo van Passie naar Pasen. De vormgeving is eigentijds:
Woord, lied, beeld, gebaar en beweging.
Zo willen we in de goede, stille week alle tijd nemen om de weg te volgen van Jezus
Christus. Wie deze weg volgt ervaart dat Gods gelaat zichtbaar wordt in onvoorwaardelijke
liefde. In leven, sterven en opstanding. Uiteindelijk vieren we met Pasen hoe ons leven
ingelijst wordt in blijvende onvoorwaardelijke liefde.
Pastor-alia / wel en wee
De bloemen gingen met een groet van de gemeente op 25 februari naar mw. Vink, 4
maart kreeg mw. Vat de bloemen, 11 maart gingen de bloemen naar mw. van der Ent.
- dhr. D.A. van den Berg, woont ter observatie in Laurens Stadzicht, Overschiese Kleiweg
555, 3045 LI, Rotterdam. Hij kan er gelukkig goed wennen.
- mw.J.H. de Jonge-de Gier, revalideert in Aafje Zorghotel, Maasstadweg 2, 3079 DZ
Rotterdam.
Onze gemeenschap leeft vanuit de hoop. Zichtbaar geworden in Gods liefde voor deze
wereld. Vanuit die hoop willen we blij zijn met het goede en mooie dat verscholen gaat in
ieder mens en in de hele schepping. Vanuit die hoop willen we ook gemeenschap zijn in de
zorg voor elkaar.
Guus Ruijl

Ontvangen giften:
Voor de Diaconie: Via Gerda den Dunnen: € 15,- van S, € 20,- van H.
Deze gevers hartelijk dank!

Gezamenlijke broodmaaltijd
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de
maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets
bijzonders van te maken!
De volgende keer is op vrijdag 13 april. We zijn niet bijgelovig, we doen dat gewoon op
vrijdag de 13e! Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van
te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.
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Elke woensdag zijn wij weer aanwezig, dan kunt u gezellig bij ons komen zitten voor een
praatje van 13.30 – 15.00 uur. Op de tweede woensdag van de maand sluiten we aan bij
het Leerhuis.
Ouderendag
Op woensdag 25 april willen we weer een bijeenkomst voor de ouderen te organiseren dit
keer met gezelschapsspelen en een muziekquiz. Noteert u vast de datum, in het volgende
kerkblad komt meer informatie.
Verjaardagvieren
Als u boven de 65 jaar bent en jarig in de eerste drie maanden van dit jaar dan heeft u een
uitnodiging gekregen om donderdag 12 april samen met elkaar uw verjaardag te vieren.
Heeft u zich al aangemeld? Het kan nu nog!
Leerhuis
Op woensdag 11 april is de volgende Leerhuismiddag. In maart bekeken we de iconen in
de kerk van de Servisch Orthodoxe Parochie. Voor april moeten we het thema nog kiezen.
Om 13.30 uur drinken we koffie en thee. Om 14.00 uur begint het Leerhuis.
Fokje Wierdsma en Guus Ruijl
Afwezigheid Guus Ruijl
Van zaterdag 7 t/m 19 april is Guus Ruijl wegens vakantie afwezig.

Solidariteitsmaaltijden
Ook dit jaar eten we elke vrijdag in de 40-dagentijd soep met Turks brood en laten zo onze
solidariteit blijken met de mensen op Flores. De natuur zorgt er regelmatig voor
moeilijkheden, ook voor de kindertehuizen. Nu blijkt het eiland, als een bootje, langzaam
te kantelen, wat merkbaar is aan de fundering van de gebouwen. Het water aan de kant
van de Floreszee is dreigender en hoger geworden. Het thema van de actie is dan ook:
’Laat ze niet dobberen’. Met onze vrije gift voor de maaltijd dragen wij bij aan algeheel
onderhoud. De laatste maaltijd is a.s. vrijdag 23 maart in de Kruisvindingkerk vanaf 17.30
uur, de kerk is om 17.00 uur open. Weet u welkom!
Tineke Vis
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De kerkenraad vergadert op dinsdag 3 april. Dan is er ook meer bekend over het beleid
met betrekking tot de kerkdiensten in 2019.
Er komt ook dit jaar weer een boottocht! De boottocht vorig jaar is zo goed bevallen dat we
die jaar graag herhalen. Het toekomstteam en de kerkenraad hebben in samenwerking met
Slinge weer een datum vastgesteld. Het wordt 29 augustus, de laatste woensdag van de
maand.
Op zondag 15 april is er een gezamenlijke dienst. Dit keer in de Credokerk. Voorganger is
ds. Fokje Wierdsma. Op zondag 13 mei is er in de Vredeskerk een gezamenlijke viering en
de Credokerk is dan gesloten.
Ruijlbericht
Op zondag 4 maart was het een feestelijke eredienst. In de
Open Hofkerk mocht ik met u vieren dat ik 25 jaar kerkelijk
werker ben. Ik dank u voor alle felicitaties in zoveel
verschillende vormen. Ik voel me rijk gezegend. De
pettenshow van Johan Bos, het Guus Ruijl gedicht van Gerda
den Dunnen en Grieta Stravers, de pen, het Chapeaumannetje
en de inzet en warmte van zovelen: bedankt!
De collecte voor ‘Save the Children’ bracht € 1235,30 op.
Daar neem ik nu mijn hoed voor af.
Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Welk moreel kompas heb je als partij? Hoe ga je om met
kerkgebouwen? Ga je voor minder geschreeuw en meer verbinding? Creëer je problemen of
los je die op? Respect, zorgzaamheid, veiligheid, monumentale gebouwen, opkomen voor
de armen, kiezen voor duurzaamheid, woningbouw, economie. Ik las diverse
partijprogramma’s.
Er wordt 21 maart niet alleen gestemd voor de gemeenteraad, maar ook voor de
gebiedscommissies én het landelijk referendum. De gebiedscommissies zijn een
experiment van de gemeente Rotterdam om bewoners meer zeggenschap te geven over
hun buurt. Zo houden ze bij wat er voor problemen er spelen en welke behoeften er zijn.
De kandidaten voor de gebiedscommissies zijn vaak geen politici, maar betrokken
bewoners en ondernemers. Dus misschien wel die aardige buurvrouw of de fietsenmaker
van om de hoek.
Het landelijke referendum gaat over de omstreden Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Wiv), die meer bevoegdheden aan de AIVD en de MIVD geeft. Wie
hulp wil hebben: kijk op Rotterdam. mijn stem, een stemwijzer. Zelf kijk ik ook welke partij
de afgelopen vier jaar mij aansprak. Ik wens u wijsheid toe.
Guus Ruijl
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Nieuwe preses: ds. Saskia van Meggelen
Ds. Saskia van Meggelen (1967, Zuidland) is op
vrijdag 9 maart verkozen tot preses van de Generale
synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij
volgt ds. Karin van den Broeke op die de afgelopen
vijf jaar preses is geweest.
Ds. van Meggelen is blij met het vertrouwen dat de
Generale synode in haar stelt. “Ik houd van de Kerk,
al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij
ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is
dat nu deze plek.”
Ds. van Meggelen is momenteel predikant van de protestantse gemeente Breda. Daarvoor
is zij predikant geweest in Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Zij studeerde theologie aan de
TUA-Apeldoorn (CGK) en de ThUK te Kampen. Ze is afgestudeerd in Kerkrecht,
Systematische Theologie en Nieuwe Testament.
Naast haar predikantschap bekleedt ds. van Meggelen op dit moment een aantal
bestuurlijke functies: ze is lid CIO-M (Contactorgaan in overheidszaken militairen), lid van
Kerk & Krijgsmacht, bestuurslid Seminarium Bond Vrije Evangelische Gemeenten, lid
regiowerkgroep Vacare en kerkvisitator Brabant/Zuid-Limburg.
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