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Kerk open op zaterdag,
aandacht voor Oekraïne
Zoals elk jaar is ook de komende weken tot Pasen de
Maranathakerk op zaterdagmiddag geopend voor bezoekers. In
de ruimte van de kerk is gelegenheid voor een persoonlijk gebed
of meditatie, en om een kaarsje aan te steken. Een gastheer of vrouw schenkt een kopje thee. Dit jaar gaan de gedachten
uiteraard ook uit naar de gebeurtenissen in Oekraïne en de rest
van Europa: de inval van Rusland in het buurland en de vele
vluchtelingen die hun heil elders moeten zoeken. De kerk is
open van 14 tot 16 uur.
In de Maranathakerk wordt het drama van Oekraïne ook op
zondag in de kerkdienst gememoreerd. Dat gebeurt in woorden
en in muziek. Organist Bert van Stam speelde bijvoorbeeld
begin maart een stuk van de Oekraïense componist Mykola
Lysenko (1842-1912) die veel heeft betekend voor de
ontwikkeling van de Oekraïense cultuur. De uitvoering droeg hij
op ‘aan alle slachtoffers van de Russische inval’.
De zondag na de invasie sprak ouderling Erika van Gemerden
het volgende drempelgebed uit.

God,
ontzet zijn we ontwaakt deze week
wakker geschud uit dromen die niet reëel bleken
het kwam niet goed, de oorlog kwam toch
gevochten wordt er om een land
gevochten wordt er om mensen met taal en beelden
bedoeld om ons allen te verjagen uit het heldere licht
van de werkelijkheid
waarin we elkaar zouden kunnen zien en herkennen
God,
we zijn hier omdat we het licht van de hoop niet willen doven
om uw licht bidden wij, om uw werkelijkheid onder ons
zodat het de vijandschap is die vervliegt
zie ons, maar voor alles zie hen de nu in geweld verkeren
en doe hen een nieuwe dag zien.
Amen

O hoofd vol bloed en wonden….
Dit wereldberoemde lied, ooit vertaald door de lutherse predikant
Paul Gerhardt, werd voor het eerst in 1656 in een liedbundel
opgenomen. Het heeft dus heel oude papieren en wordt in onze
kerken in de lijdenstijd nog steeds gezongen in de vertaling van
Jan Willem Schulte Nordholt (lied 576a en b). Maar het lied
kreeg natuurlijk de grootste bekendheid doordat Bach deze
koraal gebruikte in zijn Matthäus Passion.
Persoonlijk heb ik wat moeite met de tekst, die immers
uitgesproken bloederig is. Voor wie visueel is ingesteld is de
tekst behoorlijk indringend. Bovendien wordt het graag
gezongen in kringen waar men een uitgesproken ‘offertheologie’
aanhangt: Jezus als zoenoffer voor onze zonden, het lam Gods
voor ons geslacht. Maar voor wie minder aangesproken wordt
door deze ‘offergedachte’ is het wellicht om een andere reden
goed om stil te staan bij de wonden van Jezus. Want misschien
zijn het juist deze wonden die ons verbinden met hem. Wij zijn
geen volgelingen van een triomferende Christus, maar veel
meer van een gewonde leider. In zijn wonden wordt zijn

kwetsbaarheid zichtbaar en daar kunnen we ons in herkennen.
Misschien kun je zeggen dat juist het feit dat hij zo kwetsbaar
was ons helpt om hem als onze broeder te zien.
In New York woont een kunstenaar die samen met
straatkinderen schilderijen en andere kunstwerken maakt. Op
allerlei manieren probeert hij kinderen die het niet gemakkelijk
hebben een steuntje in de rug te geven. Een van zijn projecten
noemde hij: ‘Make your wounds into gems’ (Maak van je wonden
juwelen). Hij nodigde de straatkinderen uit om hun littekens te
schilderen op grote doeken. Toen ze klaar waren mochten ze
die littekens versieren met goud, zodat ze eruit kwamen te zien
als prachtige juwelen. Een wonderlijke opdracht die vol
betekenis is.
Misschien zijn juist onze littekens goud waard. Immers, ze
verbinden ons met anderen die ook niet ongeschonden zijn
gebleven. Ze laten ons zien dat we in onze kwetsbaarheid niet
zoveel van elkaar verschillen. En ze verbinden ons met Christus,
de man die ook na zijn verrijzenis zijn wonden liet zien. Alsof hij
daarin het beste te herkennen was.
Laten we als gemeente onze kwetsbaarheid koesteren, want
daarin zijn we bij uitstek ‘Lichaam van Christus’.
Ds. Folly Hemrica
Even voorstellen: Arja Schiewold

‘In deze kerk word ik rustig’
Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben
voor de Maranathakerk.
Arja Schiewold: ‘Ik
ben geboren in
Amsterdam, in een
gewoon
gereformeerd
gezin. Mijn ouders
kwamen uit
Zeeland. Aan tafel
lazen we uit de
bijbel en op
zondag gingen we
naar de kerk.
Maar het geloof
drong niet tot mijn
hart door en gaandeweg heb ik de kerk uit het oog verloren.
Toen ik later in Rijswijk kwam wonen, werd ik weer naar de kerk
getrokken. Dat werd toevallig de hervormde Oude Kerk. En toen
ik vijf jaar geleden naar Den Haag verhuisde, ben ik lid
geworden van de Maranathakerk.
Ik hervond mijn geloof nadat ik in contact was gekomen met de
zogeheten vriendenkring van Bruno Gröning, een Duitse man uit
het begin van de twintigste eeuw. Hij noemde zich een “kleine
dienaar van God, zijn helper”. Ik ben me toen gaan verdiepen in
genezing van lichaam en ziel. De Bijbelse wonderverhalen kun
je volgens mij meer dan louter symbolisch lezen. Waarom zou je
niet in de almacht van God geloven? Ik geloof dat Zijn krachten
doorwerken in de mens en zo genezing op alle terreinen kunnen
bewerkstelligen. Goede krachten zijn volgens Gröning niet tegen
te houden, en dat ervaar ik ook.
De verscheidenheid waarmee ik nu in het geloof sta, typeert mijn
leven. Ik vind de Maranathakerk dankzij het lichte interieur een
prettig gebouw. Ik kom er graag, omdat ik er rustig word. Ik
luister graag naar muziek en steek af en toe een kaarsje op.
Soms ga ik naar een lezing of een concert. Binnenkort ga ik
nieuwe leden bezoeken. Het mooiste vind ik dat de kerk midden
in de wereld staat.’

Ook zonder kleding wordt bazaar weer gezellig
Vorige maand berichtten wij u al over de bazaar die gaat komen
op vrijdag 29 april 14-19 uur en zaterdag 30 april 11-15 uur. Er
zijn deze keer geen kleding, schoenen en vis en er is ook geen
loterij: die waren er al in oktober. Op deze bazaar, die eigenlijk
het vervolg is op de deel-bazaar van oktober 2021, vindt u wel
alle andere dingen die bij de bazaar horen: veel boeken, muziek,

Kerkdiensten april 2022
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur

Zondag 27 maart ds. Leo de Leeuw (4e 40-dagentijd)
Zondag 3 april ds. Erika van Gemerden (5e 40-dagentijd)
Zondag 10 april ds. Ad Alblas, Palmzondag
Donderd.14 april 19.30 u ds. IJjo Akkerman, Witte Donderdag
Vrijdag 15 april 19.30 u ds. IJjo Akkerman, Goede Vrijdag
Pasen 17 april 06.00 Paaswake, ds. IJjo Akkerman
Pasen 17 april 10.30 uur ds. Ad Alblas
Zondag 24 april Mark van der Laan

cd’s en video’s, kerst- en kantoorartikelen, planten, speelgoed,
schilderijen, servies en keukenartikelen, de rommelmarkt met
allerlei apparatuur en snuisterijen van velerlei aard, brocante en
– niet te vergeten – het rad van avontuur, waar u aan kunt
meedoen terwijl u ondertussen op uw gemak kunt genieten van
koffie of thee met iets lekkers daarbij. Op het voorterrein wordt u
al verwelkomd door de geuren van de saté. Wij verheugen ons
er al op.
Zonder uw hulp kunnen we niet. Inmiddels weten we dat het
verspreiden van ongeadresseerde flyers niet meer toegestaan
is. Wel wordt uw hulp gevraagd bij het opbouwen van de bazaar
in de voorafgaande week, van 25 t/m 28 april, en voor de
verkoop in de stands op vrijdag en/of zaterdag. Ook zijn we heel
blij met iedereen die iets wil bakken voor de verkoop aan de bar:
zoete en hartige taarten en cakes. Graag aanmelding bij
ondergetekende, per mail, telefoon of mondeling.
NB. We krijgen veel vragen over het inleveren van spullen voor
de bazaar. We hebben daar nu geen opslag voor en we hebben
voor deze bazaar al voldoende. We nemen uw spullen voor de
bazaar van september graag in ontvangst op zaterdag 14 mei.
Meer hierover in de volgende Berichten.
Carolien Gijsbers, tel.: 06 10 16 90 59, cfm.gijsbers@planet.nl

Koffie met muziek
De koffie-ochtend met levende muziek wordt in april verzorgd
door Angela Duncan (fluit) en Loesvan Hemert (vleugel). Ze
brengen een licht-klassiek programma. Datum: 6 april, van 10 tot
12 uur.
Voor wie deze koffieconcerten niet kent: elke eerste woensdag
van de maand verzorgen musici (beroeps of gevorderde
amateurs) een laagdrempelig concert. Het repertoire is
gevarieerd. Klassiek wordt afgewisseld met chansons of
popnummers uit de sixties. De toegang is vrij en de koffie is
gratis.

Kunstproject ‘Wezenlijke ontmoeting’
Kunstenaar Bruno van den Elshout (Den Haag, 1979) was al
eens eerder bij ons te gast. Toen om te vertellen over zijn
project NEW HORIZONS, waarvoor hij een jaar lang ieder uur
vanuit Kijkduin de Noordzeehorizon fotografeerde.
Vanuit de rust en ruimte die hij aan de horizon zocht en vond,
reisde hij verder met het thema 'Ontmoeting'. In 2018 nodigde hij
144 mensen uit om ieder een dag lang met hem op het
Zuiderstrand door te brengen. Om te onderzoeken wat
‘wezenlijke ontmoeting’ mogelijk maakt, en wat er te beleven is
wanneer dat gebeurt. Elke dag eindigde met een zelfportret,
gemaakt door degene die Bruno ontmoette. Een foto zonder
uiterlijke versieringen en kleding, op ooghoogte met telkens de
horizon als achtergrond.
Het kunstwerk-in-boekvorm waar Bruno aan werkt, bundelt alle
zelfportretten uit het project op ware grootte. Dankzij de
bijzondere vormgeving lijkt het alsof je bij ieder portret zelf
tegenover degene staat die is afgebeeld. En dat is ook de
bedoeling van het boek: om de uitnodiging tot wezenlijke
ontmoeting waarmee het project begon, door te geven aan wie
dat wil.
Op woensdag 20 april van 14.30 tot 16.30 uur is Bruno in de
Maranathakerk te gast. Hij vertelt over zijn project. Iedereen is
welkom om mee te beleven wat het met je doet om te worden
uitgenodigd tot ‘wezenlijk ontmoeten’.

Vespers en diensten in de aanloop naar Pasen
In de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd tot Pasen, zijn er
zoals altijd in de Maranathakerk de vespers, steeds op
woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. Vespers bieden de
gelegenheid om een half uur samen tot rust te komen, een tekst
te lezen, een paar liederen te zingen, naar muziek te luisteren,
stil te zijn. Om te noteren: het zijn de woensdagen van 30 maart
en 6 april. Na Palmzondag (10 april) begint de Stille Week tot
Pasen. In die week zijn er dagelijkse vespers op maandag,
dinsdag en woensdag. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag
zijn er speciale diensten, de eerste met kinderen. Aanvang:
19.30 uur.
Dit jaar kunnen we ook de Paaswake weer vieren, een van de
hoogtepunten van de Maranathakerk, een kerkdienst vol
symboliek. In alle vroegte, om 6 uur ’s ochtends, terwijl het nog
donker is, verzamelt de gemeente zich op het pleintje voor de
kerk. Daar worden in een grote kring kleine brandende kaarsjes
aan elkaar doorgegeven. Eenmaal binnen ontvouwt zich de
dienst met muziek, Bijbellezing, doopgedachtenis en
Avondmaal. En met steeds meer licht.
De diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, en de
Paaswake, worden geleid door ds. IJjo Akkerman, emeritus
predikant van de Maranathakerk. De dienst op Palmzondag en
de hoofddienst met Pasen worden geleid door ds. Ad Alblas uit
Leiden. Hij was tot enige jaren geleden predikant van de
Hooglandse kerk, de thuishaven van de protestantse
binnenstadsgemeente van Leiden.

Vastenactie voor ´Het vergeten kind´
De Vastenactie van de Maranathakerk komt dit jaar ten goede
aan de landelijke organisatie ´Het vergeten kind´. Dit
actieplatform richt zich op kwetsbare kinderen en jongeren die
opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. Zo zijn er
ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met
meervoudige problematiek en er zijn ruim 55.000 kinderen
waarbij het zo mis gaat dat ze niet meer thuis kunnen wonen.
Hoewel uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen tot de
gelukkigste kinderen ter wereld behoren: dit geluk geldt helaas
niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout,
soms zelfs heel erg fout.
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