
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Groet uit de Ledevaertkerk  

29 mei 2020, Nr. 12 

Ter overdenking 
Het beloven mooie Pinksterdagen te worden dit jaar. Dan denk je al snel aan het liedje ‘Op een mooie 
Pinksterdag’ van Annie M.G. Schmidt, dat Leen Jongewaard ooit zong met André van den Heuvel. Samen 
zingen ze over wat er momenteel precies niet mag. Wandelen hand in hand in het park.  
“Op een mooie Pinksterdag. Als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje in het parrekie te 
kuieren in de zon….” 
Nu dat allemaal niet kan, hebben we meer dan ooit de Geest nodig om ons te inspireren van kleine mooie 
dingen te genieten. Of, zoals ooit een Mijnheer Pastoor zei: “Als je fiets een lege band heeft, heb je er niets 
aan. Je hebt lucht nodig om weer te kunnen rijden. Zo hebben wij de Geest nodig om ons te inspireren tot 
het goede.” 
 

Mededelingen 
Kerkdiensten 

De bloemen van 24 mei zijn gebracht bij Jos Verheijen als felicitatie voor zijn 65e verjaardag. 

Voor zondag 31 mei, Pinksteren, zal er weer een terugluisterdienst beschikbaar zijn. Voorganger is ds. Sara 

Dondorp. Thema van de dienst is ‘Troost uit de hemel’ naar Johannes 14:26 waar Jezus spreekt over de 

Heilige Geest als pleitbezorger of (in andere vertalingen) trooster. Bij de evangelist Johannes vallen Pasen 

en Pinksteren op dezelfde dag. Tijdens diezelfde maaltijd die begint nadat Jezus zijn leerlingen de voeten 

heeft gewassen (de tekst die we meestal op Witte Donderdag lezen) vertelt Jezus over de 

pleitbezorger/trooster die zal komen als hij er zelf niet meer zal zijn. Daarnaast vervolgen we onze lezing 

uit Exodus met enkele verzen uit Exodus 24. 

Ouderling van dienst is Andries van Dijk, Jos Verheijen en Jeen Bijlsma verzorgen de techniek, organist is 

Peter van der Stoel en Gerdi van Putten is aanwezig om de zang te ondersteunen.  

Lezingen: Exodus 24: 1-3 en 9-18, Johannes 14: 23-27. 

Voor zondag 7 juni zal er opnieuw een terugluisterdienst worden opgenomen. Voorganger is ds. Sara 

Dondorp. 
 

Pinkstergroet 

Namens de diaconie van de Ledevaertkerk zijn er in de Gaarshof als Pinkstergroet bloeiende planten 

bezorgd. 

De kerkenraad heeft – in overleg met de parochie – een gezamenlijke Pinkstergroet gepubliceerd in de 

weekbladen. 
 

Ingezonden bericht 

Beste Kerkenraad en gemeenteleden, 

Omdat ik op dit moment in deze coronatijd niemand van u zie, wil ik langs deze weg iedereen die met een 

bloemetje, kaartje, mailtje, of op een andere manier mij gefeliciteerd heeft met mijn 65e verjaardag, 

ontzettend bedanken. Dit heeft mijn verjaardag tot een onvergetelijke gemaakt. 

Vriendelijke groet, Jos Verheijen 
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Wel en wee 

Martin en Wilma van der Hel hebben een tochtje mogen maken met een ambulance van de Stichting 

Ambulance Wens. De ambulance heeft lage ramen waar je wel door naar buiten, maar niet door naar 

binnen kunt kijken. Dus kan Martin, die al vier maanden alleen nog maar op bed ligt, weer eens kijken hoe 

de buitenwereld er uit ziet. De tocht gaat langs familie in Rotterdam en Voorburg. Ook al is een ontmoeting 

binnenshuis niet mogelijk vanwege Corona, het is een fijn contact met kinderen en kleinkinderen. Een 

andere wens is de boulevard van Scheveningen. Wilma schrijft: “De ambulance heeft een ontheffing, bij 

het Carlton Beachhotel mogen we het voetgangersgebied op rijden en volgen zo de hele boulevard. En al is 

het weer jammer genoeg omgeslagen en regent het, dit is toch wel een hele belevenis.” 

Om iets terug te doen voor de Stichting, geeft Wilma de gegevens door. 

Iedereen kan een laatste wens voor een terminaal zieke patiënt aanvragen op de website 

www.ambulancewens.nl, mailadres info@ambulancewens.nl of telefonisch 085 444 42 88 / 06 1255 9999. 

U kunt een bijdrage storten op rekeningnummer: NL61 RABO 0112 9246 11 t.n.v. Stichting Ambulance 

Wens. 

Mevrouw Barel-de Gier uit Baarle is opgenomen in het Ampiaziekenhuis (afd. 54, kamer 53, Molengracht 

21, 4818 CK Breda) voor een darm-operatie. Er mag geen bezoek komen. Een kaartje is welkom. 

Woensdagmiddag 27 mei hebben Christa van Swet en Sara Dondorp samen enkele gasten uit het AZC 

ontmoet op het grasveld bij de kerk. We hebben thee gedronken, bijgepraat en jeu-de-boules gespeeld. 

Mostafa, Hossein en Sasan brengen hun hartelijke groet over aan u allen. 
 

Telefonisch spreekuur 

Van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur is ds. Sara Dondorp telefonisch bereikbaar. U kunt het 

ook op andere momenten proberen, maar dan kan het zijn dat u geen gehoor krijgt. 

Reactie op deze nieuwsbrief is van harte welkom. Evenals suggesties of tips. Graag delen met Anneke 

Bogaard of Sara Dondorp 

 

Gedicht    
Kom, Geest van leven, 
 

Kom, Geest van leven 

Ziel van ons bestaan, 

Hart van het heelal, 
 

kom, Licht van toekomst, 

Zicht van morgen, 

Inzicht voor vandaag, 

Toezicht op ons doen en laten, 
 

kom, Liefde voor alles en allen, 

Hoop van de kleinen, 

Geloof in het minste, 
 

kom, Machteloos-Machtige, 

mosterdzaadje, 

graankorrel 

zuurdeeg 

van onze ommekeer ten goede, 
 

kom, Stille Roepkracht 

van vernieuwing en bevrijding, 

dring door tot achter onze huid, 

tot in ons hoofd en hart. 

Kom, Grondige Genezer, 

geef ons nieuw terug aan onszelf 

en aan de anderen, 

doe ons elkaar zien 

met nieuwe ogen 
 

kom, Geest van menswording, 

help ons recht doen 

en vrede zoeken, 

en laat ons niet los, 

houd ons vast ten einde, 

ten goede. 
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