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Onverschilligheid 

Dezelfde dag dat ik in de krant lees dat de 26 rijksten der aarde evenveel bezitten 
als de armste helft van de mensheid (3,8 miljard mensen), lees ik in A.J. Heschel, 
De Profeten: Er is een kwaad dat de meesten van ons door de vingers zien of waar 
zij zich zelfs schuldig aan maken: onverschilligheid tegenover het kwaad. Wij blijven 
neutraal, kiezen geen partij en komen niet makkelijk in beweging door onrecht dat 
andere mensen wordt aangedaan. Onverschilligheid tegenover het kwaad (...) is een 
stilzwijgende rechtvaardiging, waardoor een kwaad kan uitbarsten als een 
uitzondering die regel wordt en vervolgens geaccepteerd.  
En: Het menselijk besef van onrechtvaardigheid is een povere analogie van Gods 
besef van onrechtvaardigheid. Voor ons is de uitbuiting van de armen een misdrijf, 
voor God is het een ramp. Onze reactie erop is afkeuring, Gods reactie kan niet in 
woorden uitgedrukt worden. Is het een teken van wreedheid van God als zijn toorn 
gewekt wordt wanneer de rechten van de armen geschonden worden, wanneer 
weduwen en wezen worden verdrukt? 
Mooi om dan ook te lezen dat Gods woede bedoeld is om de mensen tot berouw en 
omkeer te brengen. Want zijn toorn gaat voorbij, zijn liefde duurt eeuwig. Daar kun je 
toch niet onverschillig voor blijven?! 
HH 
 

Bij de diensten 
10 februari 
De Bron 
Op deze zondagmorgen nemen we afscheid van Bep Schollaardt- de Heer, 
Vreebergen 16, 9403 ES, zij was vele jaren actief om ervoor te zorgen dat er een 
predikant beschikbaar was op de zondagen dat de eigen wijkpredikanten vakantie 
hadden of een vrije zondag. Het belooft een bijzonder afscheid te worden!  
PvdP 
 
10 februari 
De Ontmoeting 
Het gaat vandaag over Ester 5 en 6, het 'grappige' verhaal over Haman en 
Mordechai waarbij de rollen al verwisseld worden. Ik vermoed dat er de afgelopen 
zondagen in De Ontmoeting niet over Ester is gepreekt, maar de laatste drie keer 
van deze  Ester-serie zal dat wel gebeuren (zie ook de info van collega Esther over 
de dienst van 17 feb.) Tip: lees alvast voor jezelf Ester 1 t/m 4, dan kom je er al een 
beetje in! 
HH 
 
17 februari 
De Ontmoeting  
In de lijn van het alternatieve leesrooster komt ook deze ochtend een 
gedeelte uit het Bijbelboek Esther aan de orde: hoofdstuk 7, met daarin de 
spannende ontknoping van een meeslepend verhaal over goed en kwaad, 
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misverstanden en macht. Ongelofelijk, hoe actueel dit verhaal blijkt te zijn. In de 
dienst is onder meer speciale aandacht voor de kinderen. 
Ds. Esther Struikmans 
 

Kerkdienstroosters 

De kerkdienstroosters 2019 voor De Bron, De Slingeborgh en De Ontmoeting staan 
op internet. Een link naar de roosters staat op 
http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten 

 

Kindernevendienst 

Zondag 10 febr – Ester 5:1 - 6:11 
Wat is je plaats?  
Koning Ahasveros vraagt aan Haman wat je moet doen om iemand eer te bewijzen. 
Haman denkt dat het over hem gaat en bedenkt de mooiste manieren. Alleen blijkt 
dat de koning Mordechai bedoelt. En Haman mag het uitvoeren…  
 
Zondag 17 febr – Ester 7:1 - 8:2 
Ontmaskerd  
Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester de koning over de verschrikkelijke 
plannen die Haman heeft. De koning schrikt heel erg en is bijzonder kwaad. Haman 
probeert te redden wat er te redden valt. Maar dat lukt niet echt.  
 
Ontmoetingsbijeenkomsten 
Een nieuwe ronde ontmoetingsbijeenkomsten dient zich aan. U wordt van harte 
uitgenodigd mee te doen aan de ontmoetingen en gesprekken over het thema: Een 
goed gesprek over Jezus. U kunt zich voor een van de bijeenkomsten opgeven bij: 
dhr. Willem Fledderus, Vondellaan 75,  e-mail: willem.fledderus@planet.nl , tel: 
412977. Indien u dit wenst, kan er gezorgd worden voor vervoer. Dit zijn de data: 
 
Middagbijeenkomsten:  
Donderdagmiddag 14 februari aanvang 15:00 uur leiding: ds. Harry Harmsen 
Ontmoeting of Bron 
Dinsdagmiddag     19 februari aanvang 15:00 uur leiding: ds. Peter van de Peppel 
De Bron 
Woensdagmiddag 20 februari aanvang 15:30 uur leiding: ds. Esther Struikmans    
De Bron 
 
Avondbijeenkomsten: 
Dinsdagavond     19 februari  aanvang 20:00 uur leiding: ds. Peter van de Peppel  
De Bron  
Woensdagavond 20 februari  aanvang 20:00 uur leiding: ds. Harry Harmsen 
De Ontmoeting 
 
Koffieochtend De Bron 
Op de eerste en derde donderdag van de maand: 7 februari en 21 februari staat 
tussen 10.00 uur en 11.30 uur de koffie klaar in De Bron. 
Iedereen is van harte uitgenodigd en neem gerust uw buurman of buurvrouw mee, 
ook zij zijn van harte welkom. We hopen op een gezellige ochtend waar we elkaar 

http://www.dedrieklankassen.nl/komende-diensten/komendediensten
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kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek mogen gaan. 
 
Inloop met koffie 

Elke woensdagmorgen tussen 10:15 en 11:45 uur staat de koffie klaar in de 
consistorie van De Ontmoeting. U, jij bent welkom om vrijblijvend binnen te lopen en 
korter of langer te blijven. Voor ontmoeting, een praatje, gezelligheid, andere 
mensen leren kennen, een pauze tijdens de boodschappen, iets vragen, enz. 
 
Actueel nieuws… 

…is altijd te volgen via onze website: www.dedrieklankassen.nl. Neem daar 
regelmatig een kijkje want de website is èn actueler dan deze wijkberichten, èn er 
staan dingen op de website die hier niet geplaatst kunnen worden. 
 
Namens de redactie van deze wijkberichten een groet aan allen 
Kunnie Lok 
 

http://www.dedrieklankassen.nl/

