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Thomas
Het was niet waar, het was beslist niet waar,
ze konden hem nog heel wat meer vertellen.
Ze moesten hem nu maar niet langer kwellen
met nieuwe hoop, dan werd het dubbel zwaar.
Als Jezus niet meer lag in Jozefs graf,
dan had men Hem waarschijnlijk weggedragen.
En dat verhaal, van wat die vrouwen zagen,
dat was gepraat waar hij geen cent voor gaf.
Met voorgewende onverschilligheid
probeert hij z'n gewond-zijn te bedekken.
Hij wil geen nieuwe hoop meer laten wekken
het geeft alleen maar pijn, alleen maar strijd.
Nu goed, hij kwam dan nog wel even aan
om iedereen voorgoed vaarwel te zeggen.
Zij mochten zijnentwege overleggen
hoe 't verder allemaal zou moeten gaan.
Maar beide handen slaat hij voor 't gezicht
als in de zaal, waar zij tezaâm vergaad' ren,
hij Jezus plotseling tot zich ziet naad' ren,
en heel zijn wezen is op Hem gericht.
Hij houdt de adem in, wanneer hij stil
zijn hand legt op het teken in Zijn zijde,
en in hem groeit een mateloos verblijden:
dat Hij zelfs twijfelaars begrijpen wil.
Van Enny IJskes-Kooger

Gerrit van Honthorst - De ongelovige Thomas (1620)

UIT EN VOOR DE GEMEENTE
•

Op zondag 15 april hoop mevr. Marja v/d Peut belijdenis van haar geloof af te leggen
waarbij ds. J. van het Goor voorganger is.
Na de dienst is er gelegenheid haar hiermee te feliciteren onder het genot van een kopje
koffie/thee.

ALGEMEEN
• De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen de
PKN kerkte Hengelo. Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
erkend. Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de
belasting.

DATA OM TE ONTHOUDEN

1 april 2018
8 april 2018
15 april 2018
22 april 2018
29 april 2018
6 mei 2018
13 mei 2018
20 mei 2018
27 mei 2018
3 juni 2018
10 juni 2018
17 juni 2018
24 juni 2018
1 juli 2018

eerste paasdag

Voorbereiding H.A.
Heilig Avondmaal
Eerste Pinksterdag

Koffiedrinken

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Evang.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

E.J. Prins
M.H. de Jong
J. van het Goor
B.H. Weegink
R. Bartels
C. Maris
J.A. Woudenberg
J.W. Goossen
G. Doorn
H.A. v/d Pol
H.A. v/d Pol
G.A. Schreuders
C.G. Visser
M.H. de Jong

Daarle
Vriezenveen
Rijssen
Katwijk aan Zee
Rijssen
Rheine
Westerhaar
Vriezenveen
Vriezenveen
Wierden
Wierden
Wierden
Kootwijkerbroek
Vriezenveen

Wilt u iets melden of hebt U een tekst als bijdrage voor de volgende Nieuwsbrief,
dan kunt u deze inleveren bij:
A. Timmerman, Timmersweide 4, 7556 MA te Hengelo, of per mail:
a-timmerman@home.nl
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