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Medewerkers 
Voorganger:  Ds. R.Veenboer 
Organiste:  Elske Posthuma 
Koster:   Jannie Smids-de Jong 
Ouderling van dienst: Sake Mink; 

 
De Dienst 
Tekst: Nehemia 5 en 
Johannes 9 vers 1-13.  
Jeruzalem wordt 
herbouwd maar vrouwen 
klagen luidkeels. Er is te 
veel verschil tussen de mensen. Ze komen in 
een toestand waarbij ze hun land moeten 
belenen en hun kinderen als slaven moeten 
verkopen om in leven te kunnen blijven. 
Nehemia hoort hen en roept een vergadering bij 
elkaar. Daarbij gaat hij in op situatie en stelt dat 
deze toestand niet juist is. Hij laat ieder voor 
zich beloven de schulden kwijt te schelden en 
land en huizen terug te geven. Priesters zijn 
aanwezig om dit te bevestigen.  

Johannes 9 vertelt van de 
blinde die door Jezus genezen 
wordt. Met speeksel wordt 
modder gemaakt die op de 
ogen wordt gesmeerd. Na het 
wassen kan deze man weer 
zien.  

De predikant vertelt dat hij met studenten op 
reis was in Europa en dat de discussie ging 
over waarom we streven naar een verenigd 
Europa… De conclusie was dat dit vooral komt 
van de 1e en 2e wereldoorlog. “Dit mag niet 
meer gebeuren…” En hoewel er wel steeds 
misstanden en oorlogen zijn zie je toch dat het 
ideaal stand houd.  
In Jeruzalem zag je dat het verschil groeide 
tussen de mensen van hetzelfde volk. Toen dat  

 
te groot werd volgde er een klacht. Nehemia 
stond op en deed hier iets aan. Omdat er meer  
is dan een zakelijke benadering…. Je moet naar 
elkaar omzien.  
 

Bloemen 
De bloemen gaan naar Patrick 
Bemelmans. Ze waren verzorgd 
door Gina Turkstra. 

 
Collecte 
1e collecte is voor zending/verzoeningswerk 
2e collecte voor kerk. 
 

Bijzonderheden 
De ouderling van dienst wees op het aftreden 

van 5 
ambtsdragers. 
Vier stellen zich 
herkiesbaar.Voor 
een nieuwe 
jeugdouderling 
kan de gemeente 

kandidaten voordragen.  
Tsjitske Visser deed een 
oproep om het leerhuis te 
bezoeken.  
Na de dienst was er 
koffiedrinken. De koek was 

verzorgd door 
frou Reitsma….  
en dat smakke 
tige goed en it 
kofjedrinken wie 
in fleurich 
barren.....  
 


