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                                                               Zondag 30 mei 2021 

                
Gebed van Thomas van Aquino (1225 -1274) 
 
Geef mij, Heer God, 
Een geest om U te kennen, 
Een hart om U te zoeken, 
wijsheid om U te vinden, 
gedrag dat U bevalt, 
trouwe volharding als ik op U wacht 
en de hoop U uiteindelijk te omarmen 
 

Gemeenteavond(en) – om alvast te noteren 
Om in uw, jouw agenda te zetten. Op maandag 5 en/of dinsdag 6 juli nodigen wij als kerkenraad u, jou uit voor 
een ontmoeting over ons gemeente-zijn als wijkgemeente Immanuel. Wat is onze identiteit en waar willen we 
voor staan ? Waar willen we naar toe werken in de nabije toekomst ook in de relatie tot de beide andere 
wijkgemeenten? Wat vraagt gezien het verleden van scheuring om verzorging, herstel of verzoening? Maar ook 
hoe houden wij draagkracht voor het (ambts-)werk en hoe is het met onze betrokkenheid gesteld? Genoeg 
zaken dus om constructief met elkaar over te spreken, in het vertrouwen dat van God onze toekomst is. 

We gaan op dit moment uit van 2 gemeenteavonden met elk 30 personen, daarbij zoeken we voor één avond 
een ‘zoom-mogelijkheid’. In elk geval is het onze intentie zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen. 
Voorafgaan aan de gemeenteavonden zult u middels 3 nieuwsbrieven bijgepraat worden rond bovenstaande 
thema’s. 

Wordt vervolgd dus! 

Richtlijnen voor het bijwonen van de kerkdienst tijdens corona:  
 Bij elke kerkdienst staat de veiligheid van iedereen voorop, dragen we verantwoordelijkheid voor 

elkaar en volgen we de geldende regels van het RIVM.  

 Voor het bijwonen van een kerkdienst dient u zich iedere week opnieuw aan te melden.  

 Een van de coördinatoren zal bij de deur staan om u te verwelkomen en vragen of u corona 
gerelateerde klachten heeft.  

 Bij binnenkomst graag een mondkapje dragen totdat u uw plaats ingenomen hebt in de kerkzaal.  
 Daarna mag u deze afdoen. 

 Bij de entree treft u links een apparaat met ontsmettingsmiddel aan waarmee u de handen kunt 
reinigen. Maakt u daar vooral gebruik van.  

 Wij verzoeken u om de aanwijzingen op te volgen van de aanwezige coördinatoren.  
 Zij geven de looprichting in de kerkzaal aan en vragen u plaats te nemen op de stoelen waar een 
 kussentje op ligt, zodat de kerkzaal zich opvult volgens de geldende voorschriften. Graag dan ook de 
 kussentjes op de stoelen laten liggen!  
 Daarbij het vriendelijk verzoek om te blijven zitten en niet heen en weer te gaan lopen in de kerkzaal.  

 Samenzang tijdens de kerkdienst door de gemeente is helaas nog steeds niet toegestaan. Wel mag 
door een kleine zanggroep de op de liturgie genoemde liederen worden gezongen. Om die reden zal 
het zingen beperkt worden tot een groepje van 4 maximaal 5 zangers.  

 Na afloop van de dienst mag u weer eventjes gaan zitten en verlaat u de kerkzaal op aanwijzingen van 
de coördinator. Vergeet dan niet uw mondkapje weer op te doen.  

 
De kerkenraad vertrouwt erop dat bovenstaande regels door alle kerkgangers worden nageleefd. Wij zien 
ernaar uit om samen met u en jou weer vieringen in ons kerkgebouw mee te maken en elkaar echt te 
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ontmoeten. Ook al is dat nog met een beperkt aantal gemeenteleden per dienst. Laten we er vooral met elkaar 
naar streven dat niet bovenstaande regels en voorschriften de boventoon gaan voeren maar de vreugde van de 
verbondenheid met elkaar in Christus 

Gespreksbijeenkomst Intergenerationaliteit 
Eigenlijk is de kerk in deze tijd best bijzonder. Het is een plek waar mensen van verschillende leeftijden en met 
verschillende uitdagingen samenkomen en het leven delen. In de gemeente staan generaties niet op zichzelf, 
maar is er aandacht en zorg tussen generaties. Dat klinkt misschien mooi, maar dat is nog niet zo makkelijk. 
Hoe gaan wij als verschillende generaties met elkaar om en welke normen en waarden geven daarbij houvast? 
Welke behoeften leven er bij ons en wat betekent het begrip wederkerigheid daarbij? Deze vragen stel ik niet 
zomaar, want het is de bedoeling dat wij binnenkort samen gaan nadenken over dit thema. Op dinsdagavond 8 
juni organiseer ik (Walter Reitsma) in 't Hoge licht een bijeenkomst voor 8-10 personen over dit thema. Na een 
korte inleiding zullen mensen vanuit verschillende generaties met elkaar in gesprek gaan over het ethische 
thema 'intergenerationaliteit'. Het is daarbij wel zo leuk als er daadwerkelijk mensen van verschillende 
generaties aanwezig zijn en met elkaar in gesprek gaan. Wilt u, wil jij hierover het gesprek voeren, dan hoor ik 
het graag. Dat kan per mail:walter.reitsma@gmail.com of telefonisch op 06-36585051. U (jij) bent van harte 
welkom, voorlopig zijn er nog voldoende plekken! Kun je er dinsdagavond 8 juni er niet bij zijn, maar heb je hier 
wel ideeën over dit onderwerp dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.  
Met vriendelijke groet, Walter Reitsma 

Kinderkerk 
Afgelopen zondag was er in Nieuw Salem voor het eerst na maanden weer 
kinderkerk onder enthousiaste leiding van Liesbeth en Arendi. Het was een 
fijne ochtend met 14 kinderen uit de wijkgemeenten Immanuël en 
Catharijne. De kinderen vonden het heel leuk en waren blij om elkaar weer 
te zien. De 50-dagentijd na Pasen werd gehinkeld. Al die bijzondere dagen 
bleken voor de meeste kinderen toch wel lastig om te onthouden. Verder 
hebben de kinderen geknutseld, hints gespeeld en kregen ze een 
woordzoeker mee naar huis. Aan het eind gingen de kinderen voor de 
zegen de kerkzaal in. Daar sprak dominee Aleida speciaal over de kinderen 
de zegen uit. Tevens werd hen de zegen uitgelegd. 
Op 6 juni is de volgende kinderkerk. Die begint ook om 10.00 uur in Nieuw 
Salem. 
 

Thema kindernevendienst thuis (30 mei): Leef in liefde 
Johannes schrijft: ‘Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons.’ Welke 
voorbeelden weten de kinderen van hoe ze met hun handen de liefde van God zichtbaar kunnen maken voor 
andere mensen? Ook is er weer een proefje, waarbij voor de kinderen zichtbaar wordt wat Johannes schrijft: 
‘God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem.’ Ook dit 
proefje is leuk en makkelijk om thuis na te doen. Je hebt er voor nodig: - een glas met een beetje water - een 
stukje keukenpapier - een balpen - een rode stift Aan de slag: - Teken met de balpen zo’n drie centimeter van 
beneden een hart op het keukenpapier. - Kleur het hart in met de rode stift. Dit hart staat voor God en zijn 
liefde. - Teken een paar kleine hartjes boven het rode hart. Dit zijn de mensen. - Leg de onderkant van het 
keukenpapier in het water. Het rode hart raakt het water niet. Het water staat voor het leven in liefde. - Terwijl 
het papier het water absorbeert, zie je het rood van het hart naar de andere harten uitlopen en die vullen. God 
blijft in de mensen die elkaar liefhebben. Het materiaal zit als los document bij deze nieuwsbrief. 

 
Avond van gebed 
Op vrijdagavond 4 juni organiseren Wijkgemeente Immanuel samen met Traject 24 in het Hoge Licht een avond 
van gebed voor onze vervolgde familie overal op de wereld. We hebben een mooi programma samengesteld 
waarin indrukwekkende filmpjes afgewisseld zullen worden met gebed en muziek. Je bent vrij om de hele 
avond te komen of om 1 blok mee te doen. We starten om 19:00, 20:00 en 21:00 uur. Het zijn blokken van een 
uur. Neem gerust zelf een thermosfles thee/koffie mee. We zullen ons uiteraard houden aan de corona 

maatregelen. Voor meer info kan je terecht bij Gea Bijl (bijlgea@gmail.com - 0343 - 520662) - of Rozemarijn 
Vrijland (rozemarijn_vrijland@yahoo.com - 0642946777) 
  
Extra: link naar promo Open Doors Nacht van gebed 2021    https://vimeo.com/541531852/f60f4d373a 

mailto:walter.reitsma@gmail.com
mailto:bijlgea@gmail.com
mailto:rozemarijn_vrijland@yahoo.com
https://vimeo.com/541531852/f60f4d373a
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 Onze eigen KERKAPP   
Zou het niet mooi zijn als er een app van je eigen kerk was voor op je mobiele telefoon? Om daarmee te 
communiceren met andere leden. Om groepen te vormen. Om makkelijk afspraken te maken. Om in de agenda 
te kunnen zien wat er te doen is? Om direct informatie te krijgen over activiteiten. Om te zien waar de 
kerkdienst over gaat. Om elkaar te inspireren. Om makkelijk digitaal aan een collecte te kunnen doneren. En 
dat allemaal in één app, die veilig is en privacy waarborgt.  
Zo’n app is er nu: Donkey Mobile. Het team achter deze naam maakt speciaal voor kerken een eigen app, die je 
als lid van die kerk kunt neerladen uit de Apple of Google Play Store.  
Binnenkort is onze eigen PGD-kerkapp beschikbaar voor iedereen. We beginnen met een aantal groepen die 
we gevraagd hebben om in de opstartfase mee te doen en ervaringen op te doen. Daarna nodigen we iedereen 
uit om de app op de telefoon te zetten en te gaan gebruiken.  
In de komende weken zullen er meer berichten komen over wat je met deze app kan doen en hoe je die 
installeert en instelt met jouw persoonlijke gegevens.  
We hopen dat iedereen net zo enthousiast wordt als de werkgroep die bezig is met de voorbereidingen en de 
app gaat gebruiken.  

  

 
 

Toelichting collecte Stichting De Hoop: 
Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, 
jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook 
biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. Mensen 
die zijn vastgelopen in het leven, kunnen ook terecht bij De Hoop ggz in Dordrecht. Zowel mensen met een 
verslaving als met psychosociale problemen zijn welkom. Bij De Hoop wordt niet alleen gewerkt aan het 
oplossen van deze problemen, maar krijgen mensen ook de kans om opnieuw te leren leven, te leren werken 
en - indien van toepassing - te leren opvoeden. 

Collecte-bestemmingen: 
1e  collecte: Stichting De Hoop. 
Bankrekening: NL06 INGB 000038383 
t.n.v. St. Vrienden van de Hoop 

2e  collecte: Plaatselijke kerk: o.v.v. “voor onze plaatselijke kerk”, Bankrekening: NL 47 RABO 0385 2538 18  
EXTRA collecte : Corona crisis India, Nepal o.v.v. Corona (met verdubbeling door ZWO) 

 

 

Brieven Amnesty: schrijfacties Colombia en Tsjaad met voorbeeldbrieven 

Schrijfactie Colombia: bescherm milieuactivisten 

María, Jani, Joel en Danelly zijn mensenrechtenverdedigers uit Colombia. Samen 
met inheemse en boerengemeenschappen komen ze op voor het milieu en de 
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natuurlijke hulpbronnen in hun land. Vanwege hun werk worden ze vervolgd en bedreigd en lopen ze 

iedere dag het risico om vermoord te worden.  

Milieuactivist met gevaar voor eigen leven 

Veertig procent van het Colombiaanse grondgebied bestaat uit het Amazone-regenwoud. 
Colombia is qua biodiversiteit het op één na grootste land ter wereld. Maar het is ook het 
gevaarlijkste land ter wereld voor milieuactivisten. 

Het Colombiaanse Congres moet daarom de Commissie ter Controle van Garanties in het leven 
roepen. Die moet ervoor zorgen dat milieuactivisten en mensenrechtenverdedigers als María, Jani, 
Joel en Danelly worden beschermd. 

Schrijfactie Tsjaad: 3 jaar cel voor een Facebook-post 

Baradine Berdei Targuio is een prominente mensenrechtenverdediger uit 
Tsjaad. Omdat hij op Facebook iets had gezegd over de gezondheid van de 
Tsjadische president, kreeg hij 3 jaar gevangenisstraf wegens ‘het verstoren 
van de constitutionele orde’. 

Celstraf voor Facebook-post 
Baradine Berdei Targuio uit Tsjaad schreef op Facebook dat de president van zijn land ernstig ziek 
was en in Frankrijk behandeld werd. Bovendien had hij in een open brief aan de president de 
mensenrechtensituatie in de Tibesti-regio in Tsjaad aangekaart. 

Daarop werd Baradine gearresteerd en aangeklaagd voor onder meer illegaal wapenbezit. De 
aanklacht veranderde later. Maar hij kreeg nog steeds 3 jaar cel, hoogstwaarschijnlijk vanwege zijn 
werk voor de mensenrechten. 

GOED NIEUWS: 

Pakistan laat mensenrechtenverdediger op borg vrij 

In Pakistan is op 12 april 2021 Muhammad Ismail op borgtocht vrijgelaten. Hij 
had 3 maanden in voorarrest gezeten. Dat is goed nieuws, maar de 
verzonnen aanklachten tegen hem zijn nog niet ingetrokken. 

Ismail wordt beschuldigd van het ‘financieren van terrorisme’. Mocht hij veroordeeld worden, dan 
wacht hem een lange gevangenisstraf. Het Pakistaanse Mensenrechtencomité van de Nationale 
Vergadering trok de geldigheid van het gebruikte politiebewijs in twijfel en oordeelde dat er geen 
transparant en zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden naar de beschuldigingen die tegen Ismail 
werden geuit. 

Mensenrechtenverdedigers steeds vaker onder vuur 
De vrijheid van meningsuiting, van vergadering en van vereniging zijn de afgelopen jaren in Pakistan 
onder vuur genomen. Mensenrechtenverdedigers en journalisten worden zowel online als offline 
tegengewerkt. Draconische wetten geven mensenrechtenverdedigers steeds minder speelruimte en 
maken het mogelijk mensenrechten te schenden. 

Dankwoorden Muhammad Ismail is een uitgesproken criticus van het Pakistaanse leger en zijn 
dochter Gulalai Ismail is een prominente verdediger van de rechten van vrouwen. Internationale 
aandacht lijkt de situatie van Muhammad Ismail positief te hebben beïnvloed. Nadat haar vader 
borgtocht was verleend, bedankte Gulalai Amnesty International en zei dat ‘ze niet had kunnen 
overleven zonder uw [Amnesty’s] steun’.Mr Miguel Ángel Pinto, President of the First Commission  

Calle 10 No. 7- 51 2° Piso 

Capitolio Nacional, Bogota 

COLOMBIA          E-mail: miguel.pinto@camara.gov.co 

mailto:miguel.pinto@camara.gov.co
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Copy to: 

Ambassade van de Republiek Colombia 

Z.E. de heer Fernando Antonio Grillo Rubiano 

Groot Hertoginnelaan 14 

2517 EG Den Haag 

E-mail: epaisesbajos@cancilleria.gov.co 

……………………………………………., ….. ….. 2021 

 

Dear Member of Congress, 

 

I am writing to ask you to guarantee the safety and protection of human rights defenders in Colombia. María, Jani, Joel and 

Danelly are brave people. Together with their indigenous, farmer and black communities, they have been the voices and 

protectors of the environment and natural resources of Colombia. Because of their work they are persecuted, threatened and 

under surveillance, and every day they are at risk of being killed.  

 

Defending human rights and the environment in Colombia should not be a death sentence. There must be guarantees and 

protection for those who speak out against economic and political interests that attack human rights and the environment.    

  

The right to defend human rights is key to guaranteeing the rights of all people in Colombia. Therefore, the Colombian 

Congress must create the Commission for the Verification of Guarantees to monitor and follow up with the fulfilment of 

responsibilities to protect defenders, including those who protect the environment. 

 

Thank you for your time. I am looking forward to your reply. 

 

Yours sincerely, 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

Excellency Minister Djimet Arabi, Minister of Justice 

Ministère de la Justice  

N’Djamena 

TSJAAD 

E-mail: arabidji@gmail.com 

 

Copy to: 

Ambassade van de Republiek Tsjaad (Brussel) 

H.E. Mrs. Ammo Aziza Baroud 

Boulevard Lambermont 52 

1030 Brussel 

BELGIË        E-mail: contact@ambassadedutchad.be 



6 
 

 

…………………………………………………., ….. ….. 2021 

 

Your Excellency, 

 

I am writing to you in concern of human rights defender Baradine Berdei Targuio, the President of the Chadian Human 

Rights Organization. On 18 February, the Criminal Court sentenced Baradine Berdei Targuio to three years in prison and a 

fine of 250,000CFA for ‘breach of the constitutional order’. On 22 January 2020, two days before his arrest, Baradine Berdei 

Targuio posted on Facebook that the President of Chad might have been seriously ill and was in France for treatment. He 

had also addressed an open letter to the President on the human rights situation in the Tibesti region in Chad, in the context 

of a state of emergency. I believe that Baradine Berdei Targuio’s conviction is a punishment for the exercise of his right to 

freedom of expression. 

 

In this regard, I urge you to immediately and unconditionally release Baradine Berdei Targuio, who is detained solely for his 

peaceful human rights work. I also urge you to stop using the criminal justice system to target and harass human rights 

defenders and ensure a safe and enabling environment for them. 

 

Thank you for your attention. I am looking forward to your reply. 

 

Yours sincerely, 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 
 

 

                  
  

       Liturgie        Wijkgemeente Immanuel           Zondag 30 mei 2021 
           

       Zondag voor de vervolgde Kerk 

 
     Voorganger: ds Henk Reinders 
     Ouderling: Erna Allaart 
     Diaken: Rolf van den Berg 
     Lector: Gea Bijl 
     Coördinator: Henk van Voornveld 
     Beamerdienst: Jan-Willem Sturm 
     Koster: Henk den Boon 
     Organist: Johan Wentink 
     Zanggroep en Combo 
 

  
Orgelspel 
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Welkom en mededelingen  - ouderling van dienst 
Aansteken Paaskaars 
Inleiding op thema  “Bid voor ons en voor ons land”    - door voorganger 
 
Zang/muziek door combo:  “Bleibet hier und wachter mit mir                 Taizé 
                                             Wachet und betet, wachet und betet.”     
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: NLB 970: 1, 2, 5  “Vlammen zijn er vele”     
 
Gebed 
Gebodslezing: 1. Thessalonicenzen 5: 12-24 
Zingen: NLB 1010: 1, 2, 3, 4   “Geef vrede, Heer, geef  vrede”  
 
Gebed 
1e Schriftlezing: Mattheüs 18: 15-20 
 
Film over Syrisch-Koerdische dominee Nihad die in Beiroet, Libanon vluchtelingen  opvangt: “Zij zien dat er 
iemand is die van hen houdt en omziet naar hun kinderen” 
 
2e Schriftlezing: Handelingen 4: 23-31 
 
Zang/muziek door combo: Psalm 16 “Ik val niet uit Zijn hand” uit: Psalmen voor Nu 
 
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig 
De mensen hebben andere idolen 
En wringen zich voor hen in honderd bochten, 
Maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. 
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. 
De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 
Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken: 
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 
                                                
 Verkondiging 
 
Zingen: NLB 968: 2, 3, 5  “Door God bijeen vergaderd” 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte en voor de kerk-app Donkey Mobile 
 
Zang/muziek combo: “Een toekomst vol hoop”  - Sela                            
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
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om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Zegen – beantwoord met NLB 428 “Overvloedig geef Ik u” 
 
Orgelspel  
 
Kopij voor de volgende zondagse nieuwsbrief graag vóór donderdag 3 juni inleveren.  
Email: mc_lijftogt@hotmail.com 

 
 

mailto:mc_lijftogt@hotmail.com

