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De bloemen uit de kerk gingen naar:

31 januari  mevrouw Van Beusichem 
  en Dieny Prak
7 februari  mevrouw De Haas
14 februari  Nel Verspui

Een groet uit Rijnsweerd

Het valt ons steeds weer op hoe fijn het is 
om de kerkdiensten op de zondagmorgen 
te beluisteren en ook te kunnen zien. 
De kwaliteit van beeld en geluid is zo hoog 
geworden. Echt geweldig.
Het moet een enorme inzet zijn geweest 
van vele mensen in onze kerkgemeenschap 
om dit niveau te bereiken.
En we realiseren ons hoe moeilijk dat is, 
maar dit is echt top, hoor.
De schakelingen van de microfoons en het 
goed in beeld brengen van wat er gebeurt, 
is in de loop van maanden steeds beter 
geworden.  Alles is goed voorbereid en met 
grote zorg goed getimed en georganiseerd.
Het valt bij de eerste beelden direct op 
hoe mooi het interieur en de kleuren van 
het liturgisch centrum met orgelfront zijn. 
En dan het prachtige orgelgeluid met het 
zingen van maar enkele mensen. Echt 
genieten hoor.
Dank aan alle mensen die dit hebben 
voorbereid, gemaakt en hebben geregeld.
En die het wekelijks mogelijk maken voor 
allen om daar vanuit hun luie stoel maar wel 
zeer betrokken van te genieten.
We weten niet wie daar allemaal 
belangeloos hun schouders onder hebben 
gezet maar we gunnen ze graag onze 
loftrompet.

Met heel veel dank en met hartelijke 
groeten van 

Tiny en Jan Groeneweg 

Bedankje

Veel dank voor de kaarten, mails en andere vormen 
van meeleven na het overlijden van onze vader en 
opa. Dat doet ons en onze kinderen erg goed. 

Els & Piet Jan, Harriët & Danielo

Mutaties Maart

Verhuisd                        
fam Van der Vlist-van Asselt, Lamerislaan 79    
naar >
Winklerlaan 361-18, 3571 KE

mw H.L.M van Beusichem, P.C. Borstraat 27.    
naar >
Maliebaan 34-7, 3581 CR

Overleden    
18-1-2021: 
Lena Jacoba Kenters, 
A.van Leeuwenberchstraat 2bis, 3515 AZ,   
98 jaar

29-1-2021: 
Jan Willem Hendrik Anthony den Duyn, 
F. Andraealaan 100, 3582 KV,  
69 jaar
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In de greep van de tijd
We wisten het ook al voor de invoering van 
de avondklok, maar de verordening dat we na 
negen uur binnen moeten blijven, prentte het 
ons weer in. Niet wij beheersen de tijd, maar de 
tijd beheerst ons. De tijd is de bedding, waarin 
het leven stroomt en wij ons voortbewegen. 
Over alles wat zich buiten deze bedding 
bevindt, hebben wij geen macht. Dat ligt buiten 
ons bereik en is onttrokken aan onze greep. 
Want wij leven nu eenmaal binnen de tijd. We 
kunnen ons alleen maar afvragen of buiten de 
oevers van deze bedding het niets en de leegte 
beginnen of dat daar nog iets anders te vinden 
zal zijn.   

In de hand van de Eeuwige
De Bijbel leert ons over de tijd dat deze niet in 
het duistere, lege niets zweeft. De tijd heeft als 
bedding de hand van de Eeuwige. Zijn hand 
omsluit en draagt de tijd. Maar niet alleen houdt 
God eeuwig en altijd de gewone en voor ons 
ongrijpbare tijd vast in Zijn hand. God omsluit en 
draagt ook onze persoonlijke tijd. “In Zijn hand”, 
zegt de psalmdichter, “ligt onze tijd”, ligt ons “lot 
en leven”. Het licht van Zijn gelaat schijnt over 
de morgen van hemel en aarde, maar ook over 
iedere nieuwe morgen, waarop wij ontwaken. 
Als antwoord kunnen wij onze dagelijkse tijd en 
ritme afstemmen op die van Hem. Wanneer we 
dit doen, heiligen wij onze tijd.

Maak je klaar
Van oudsher stemt de christelijke traditie de 40 
dagen tot aan Pasen af op de weg die Jezus is 
gegaan. Jezus deelde met ons het leven in de 
tijd. Wij antwoorden door  onze dagelijkse tijd 
open te vouwen voor Zijn weg en boodschap. 
In deze periode richten we ons op Zijn opgang 
naar Jeruzalem. We staan stil bij Palmpasen, 
Goede Vrijdag, Paasmorgen en bij de stadia op 
de weg daar naar toe. De christenen voor ons 
noemden deze periode van 40 dagen een tijd 
van boetedoening. Wij kunnen beter spreken 
over een tijd van omkeer. Zwaarmoedigheid 
en schuldgevoel die met boetedoening 
samenhangen, werken het vuur en de wilskracht 
tegen die wij nodig hebben om God niet kwijt te 
raken en Jezus niet uit het oog te verliezen. We 
hoeven niets te doen om dat te laten gebeuren. 
De tijd waarin wij leven, voert ons wel met zich 
mee. Willen we onze tijd, ons lot en leven, ons 
samenleven toevertrouwen aan de handen van 
God, dan moeten we ons klaarmaken. Want dit 
verlangen vraagt van ons om ons dagelijks ritme 
te heiligen met momenten van vasten, bidden 
en leren. 

Ds. Piet Jan Rebel              

De Veertigdagentijd

Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. 

Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 

Wij zullen zingen, lachen, 
gelukkig zijn.

Dan zegt de wereld:
 "Hun God doet wonderen."

Ja, Gij doet wonderen, 
God in ons midden,

Gij onze vreugde. 
Als God ons thuisbrengt 

uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. 

Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 

Breng ons dan thuis, 
keer ons tot leven,

zoals rivieren in de woestijn
die als de regen valt,

 opnieuw gaan stromen. 

Wie zaait in droefheid, z
al oogsten in vreugde.

Een mens gaat zijn weg 
en zaait onder tranen.

Zingende keert hij 
t'rug met zijn schoven. 

Als God ons thuisbrengt
 uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. 

Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn.

Huub Oosterhuis



4

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
(Huub Oosterhuis, NLB 126a)

Wat zou het mooi zijn als we dat weer met elkaar 
konden zingen, maar het kan niet, niet terwijl we 
bij elkaar zijn in de Tuindorpkerk. Vorig jaar kon 
het niet en nog steeds is het ons niet gegund.

Maar we gaan wel opnieuw op weg. We gaan op 
weg naar… Ja, waar gaan we heen?
Naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren? 
Of wacht ons iets anders in Jeruzalem, staan we 
straks niet te zingen op een tempelplein maar 
lopen we verbijsterd door naar Golgotha of 
dwalen we nog sprakeloos in de tuin van Josef 
van Arimathea?
En als we dan op reis gaan, wie gaat er dan met 
ons mee, wie mag er mee?

Deze Mozaïek wil laten zien dat we vooral met 
elkaar op weg willen gaan, samen met die Jezus. 
Dat is die man die we niet altijd herkennen. Er zal 
geen tempel zijn en geen Jeruzalem, maar wel 
een thuis en er zijn vieringen in de Tuindorpkerk 
die we thuis kunnen volgen, de vieringen 
van zondagochtend, maar zullen ook andere 
vieringen en ontmoetingen zijn.

Vespers
Op de woensdagavonden is er in de Stille Tijd 
van half acht tot acht uur een vesper, steeds 
onder de noemer Op weg naar…
Deze vieringen worden beurtelings verzorgd 
door de Tuindorpkerk, de Paulus- en de 
Jeruzalemkerk. Ze worden gehouden in en 
uitgezonden vanuit de Tuindorpkerk. Vanwege 
de verkiezingen verplaatsen we één viering 
naar dinsdag 16 maart, al kun je ook die viering 
natuurlijk op woensdag volgen.

Op weg naar...

Sobere maaltijden
De diaconie verzorgt, op woensdag 10 en 24 
maart, dus voorafgaand aan de vesper, een 
sobere afhaalmaaltijd die wordt gekoppeld 
aan een onlineontmoeting, vanaf 18.00 uur, dus 
voorafgaand aan de vesper. Je leest er meer over 
in het artikel van de Diaconie.

Bloemen
Meer over de weg naar Pasen lees je ook in het 
stuk van de bloemengroep.
De kinderen volgen in de Veertigdagentijd ook een 
eigen project. Bij de downloads op de site vind je 
een deel van hun materiaal.

Palmpasen en kinderpaasviering
De kinderkerstviering blijkt om een vervolg 
te vragen en dat komt er in de vorm van een 
kinderpaasviering op Palmpasen. We staan dan 
stil bij de stappen van de Stille Week. De viering 
is natuurlijk online te volgen en wel op zondag 28 
maart om 17.00 uur.

Seder
Pauline, Marca en Bas verzorgen opnieuw online 
een Sedermaaltijd, op donderdag 1 april. Elders in 
deze Mozaïek valt ook hierover meer te lezen. 

Len Borgdorff
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Er was wel iets te horen, maar het lukte me niet 
om de mensen ook te zien te krijgen op mijn 
scherm en op mijn herhaald geroep werd niet 
gereageerd. Daarom verbrak ik de verbinding 
nog voordat Coen klaar was met zijn inleiding. 
Waarvoor mijn excuses. Een tweede poging 
had meer succes. Nu zat ik in een groepje met 
vier andere kerkenraadsleden. Het was de 
bedoeling dat we met elkaar een aantal vragen 
zouden bespreken. Hoe de vlag er over vijf jaar bij 
hangt, wordt ook bepaald door de antwoorden 
die we geven op verschillende vragen en daar 
zouden we op deze kerkenraadsvergadering 
van maandag 15 februari de aftrap voor geven.
Willen we een kerk zijn voor de buurt? Een kerk 
voor zoekers en vooral ook voor de jeugd? En 
wordt het niet eens tijd om te kijken of we wat 
meer kunnen samenwerken met andere kerken? 
En zo ja, met wie dan? Met andere kerken van 
de PGU of juist met gemeenschappen in of niet 
ver van Tuindorp met een andere signatuur?
Hoe zal onze financiële toekomst eruitzien en 
kunnen we daarop anticiperen?

Moeten we meer gaan denken aan huiskringen?
Deze exercitie loopt overigens parallel met wat 
er in de PGU gebeurt. Ook daar is men weer 
druk aan het plannen maken. Het ligt voor de 
hand dat een en ander gelijk op gaat.
Na de bespreking in kleine groepen moesten 
we opnieuw via de computer inschakelen 
voor het plenaire vervolg. Dat lukte deze keer 
beter dan aan het begin van de vergadering, 
al liepen beeld en geluid niet synchroon. Dat 
was een nieuwe ervaring, maar het leidde erg 
af. Regelmatig plopte de tekst op dat mijn 
wifiverbinding slecht was. Ja, dat had ik ook wel 
in de gaten.

Natuurlijk wil je intussen weten wat de precieze 
antwoorden op de vragen waren. Welnu, die 

Uit de kerkenraad
antwoorden liepen nogal uiteen. Daarom ben ik 
benieuwd wat de werkgroep binnen de kerkenraad 
die deze thematische kerkenraadsvergadering 
voorbereidde, daarmee doet.
Een volgende keer zal het gaan over de vraag hoe 
we nog in staat zijn om voldoende handen te geven 
aan de taken die we ons als kerk stellen.

Loftrompet
Soms wordt mij de naam ingefluisterd of 
toegeroepen van iemand die toch echt een keer 
betoeterd moet worden in de Mozaïek en dat is 
maar goed ook. Als je niet oppast, zie je de stille 
werkers namelijk heel gauw over het hoofd en 
dat willen we niet. Dorien Schouten is helemaal 
geen stille werker! Ze laat het orgel juichen en 
als het niet die van het orgel zijn, dan huppelen 
haar vingers wel over de toetsen van de vleugel. 
En als het niet de vleugel is en ook niet het orgel, 
dan staat ze te zingen, alleen of met Frits. En dan 
is er nog de cantorij die ze zo voortvarend bij de 
hand nam. Tja, dat is even een pijnpunt. We mogen 
niet zingen en dus mag Dorien niet dirigeren en 
zeggen dat iets misschien beter klinkt als we zus 
of zo. Een enkele keer treffen de cantorijleden haar 
op een filmpje aan terwijl ze de maat aangeeft. Dan 
kunnen we haar volgen en onze partij opnemen, 
waarvan zij dan weer één geheel maakt. Om maar 
iets te noemen. Dorien staat altijd paraat.

Afgelopen zondag keek ik omhoog, naar het orgel 
dat zij zojuist nog bespeelde en dat weer zou 
klinken, dacht ik. Maar ik hoorde de vleugel. Toen ik 
opzij keek, zag ik haar zitten. Dat vond ik een typisch 
gevalletje Dorien: overal op het goeie moment op 
de juiste plek zijn en dat nog geruisloos doen ook. 
En goed, ook dat nog. En snel, maar niet zo snel 
dat het geluid van deze loftrompet haar niet in zou 
halen.

Len Borgdorff
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De diaconie van de Tuindorpkerk groet 
jullie! We hopen dat het iedereen lukt de 
moed erin te houden. Juist in deze zware 
tijd hunkeren we naar positieve signalen, 
zoeken we naar hoop voor de toekomst. 
In de “veertig dagen voor Pasen” staan we 
stil bij de houding die Jezus heeft getoond 
door goedheid en barmhartigheid na te 
streven. Het motto is: “Ik ben er voor jou”. 
Als je zelf hulp zoekt of iemand kent die 
het zwaar heeft en niet de juiste hulp kan 
vinden: dit motto geldt ook voor jou! Neem 
actie! 

De diaconie helpt en stimuleert mensen 
naar de ander om te zien, mensen nabij 
te zijn die het even niet (alleen) kunnen. In 
de periode tot Pasen zijn er verschillende 
projecten die we ondersteunen. 

Veertigdagentijdproject Blik & Pot

Allereerst is er het Veertigdagentijdproject 
‘Blik & Pot’. ‘Blik & Pot’ zorgt ervoor dat 
alleenstaande vrouwen in Overvecht 
leren gezond en lekker te koken voor 
weinig geld. Het bereikt hiermee veel 
Overvechters en hun gezinnen die 
weinig geld te besteden hebben. Iedere 
twee weken wordt er een kooksessie 
georganiseerd, waarbij naast samen koken 
ook goede gesprekken, vertrouwen in 
elkaar en humor een grote rol spelen. 
En… alle culturen doen mee!

Van de diaconie
We gaan ‘Blik & Pot’ ondersteunen voor het 
huren van de keuken en de aanschaf van 
basis-ingrediënten zoals kruiden, pasta, rijst 
e.d. 
In Overvecht, zogezegd onze buren, ligt 
de levensverwachting van de bewoners 
gemiddeld 12 jaar lager dan in onze wijk. Dat 
komt onder meer door zaken als armoede, 
sociaal isolement, schulden en mentale of 
fysieke beperkingen. Johannes in de Wijk (via 
het Johannescentrum) en Power by Peers 
(www.powerbypeers.nl) zijn twee organisaties 
die samen werken om projecten als ‘Blik & 
Pot’ een plek te geven in Overvecht, zodat 
mensen contact met elkaar krijgen en er 
een band van vertrouwen ontstaat waardoor 
mensen elkaar gaan zien en kunnen vinden. 

Samen eten, coronaproof
Dan zijn er de sobere maaltijden, geheel 
coronaproof, en wel op de woensdagen 10 
en 24 maart a.s. Iedereen die een mobiele 
telefoon of een computer heeft, kan (thuis) 
aanschuiven. We beginnen om 18.00 uur 
en ronden uiterlijk om 19.30 uur af. Na het 
welkom eten we eerst met elkaar (allemaal 
dezelfde maaltijd die je de dag ervoor kunt 
ophalen bij de Tuindorpkerk) en daarna 
praten we over twee van onze projecten. 
Op 10 maart gaat het over het project ‘Blik 
& Pot’ -  veertigdagentijdproject -, en vertelt 
projectleider en initiatiefnemer Cybille Latour 
over dit initiatief; op 24 maart vertelt Jeannet 
Bierman van Kerk in Actie over ons project 
‘Vrouwen als vredestichters in Colombia’. 
De dienst op 7 februari, de Zondag voor het 
Werelddiaconaat, was al een prachtige aftrap 
van dit nieuwe project. In teksten en liederen, 
in de preek van Bas van den Berg en het door 
Tanja van Dijk à capella gezongen ‘Nobody 
knows the trouble I’ve seen’ kregen we een 
beeld van de strijd die vrouwen in Colombia 
voeren voor herstel van hun verscheurde land, 
voor vrede tussen agressors en slachtoffers. 
Bij de tweede sobere maaltijd, op woensdag 
24 maart, is er dus opnieuw een mogelijkheid 
om meer informatie te krijgen over dit project. 
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Inschrijven sobere maaltijd uiterlijk op 7 
maart of op 21 maart
Om mee te doen, vragen we je je - onder 
vermelding van het aantal personen - in 
te schrijven via diaconie@tuindorpkerk.nl, 
zodat we weten hoeveel we moeten koken. 
De dag voor de maaltijd, respectievelijk op 
dinsdag 9 en op dinsdag 23 maart, kun je het 
aantal porties waarvoor je hebt ingetekend 
bij de Tuindorpkerk afhalen. We mailen je als 
bevestiging het tijdstip voor afhalen en de link 
waarmee je via Zoom of Teams kunt inloggen 
bij de sobere maaltijden. De kosten zijn 6 euro 
per portie, en het geld dat overblijft na aftrek 
van de onkosten komt ten goede aan het 
vastenproject. Betalen kan cash (gepast) bij 
het afhalen van de maaltijd of door geld over 
te maken naar de diaconie. We hopen zo de 
mooie traditie van de sobere maaltijden te 
kunnen voortzetten. 

Paasgroeten voor gevangenen
Het schrijven van 100 kaarten als Paasgroeten-
actie voor gevangenen is inmiddels op 20 
februari jl. in de Tuindorpkerk gerealiseerd. We 
willen in een tijd waarin onze vrijheden zijn 
beperkt, zeker ook onze medemensen in de 
gevangenis laten weten dat we er voor hen 
zijn door hen een kaartje te sturen. Dank voor 
ieders medewerking. 

Doe je mee? 
Bijdragen voor het diaconale werk zijn van 
harte welkom op NL56RABO 0325 4090 21 
ten name van Diaconie Tuindorpkerk. Contact 
leggen met de diakenen kan via diaconie@
tuindorpkerk.nl

Hartelijke groet, namens de diaconie, 
Marianne Eijgenraam 
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Als leven kantelt – Psalmen in coronatijd
Na de zomer hoopt het PMP weer een 
bezoekmedewerkersavond te organiseren 
waarop we elkaar in levenden lijve kunnen 
ontmoeten. Nu moeten we het nog 
even doen met een online ontmoeting. 
Op dinsdagavond 2 maart van 20:00 tot 
21:00 uur organiseert het PMP een online 
bijeenkomst voor bezoekers en andere 
belangstellenden, met de bedoeling om 
aan de hand van de tekst ‘Als leven kantelt 
– psalmen in coronatijd’ met elkaar van 
gedachten te wisselen over ervaringen die 
we opdoen en gedaan hebben in deze tijd 
die beheerst wordt door het coronavirus. 
De bezoekmedewerkers hebben al een 
uitnodiging per e-mail ontvangen. Zij die 
nog willen aansluiten kunnen zich tot 
2 maart, 17:00 uur per e-mail opgeven: 
marja@vanderwees.com. Piet Jan Rebel 
is als deskundige aanwezig voor de 
begeleiding van de avond.

Wel en wee in de Tuindorpkerk
Omdat er momenteel geen kerkbezoek kan 
plaatsvinden is het wel en wee van onze 
gemeenteleden tijdelijk te vinden in de 
Mozaïek. 

Overleden
Op 18 januari is Lena Jacoba Kenters 
overleden. Ze woonde op de Agnes 
van Leeuwenberchstraat en is 98 jaar 
geworden.
Op 29 januari overleed Jan Willem 
den Duyn. Hij woonde vroeger in de 
Vermeulenstraat en de laatste jaren in 
verpleeghuis Swellengrebel. Jan Willem 
was 69 jaar. 

Van het PMP
Kroonjarigen
Voor de komende maand vermeldt onze 
kalender:

3 maart
Mevrouw J.N. Spronk-van der Heijden
92 jaar

8 maart
Mevrouw J. Saveur-Rijneker
94 jaar

9 maart
Mevrouw N. Woudenberg-Loef
80 jaar

11 maart
Mevrouw M. Verburg-Reiche
85 jaar

Wilt u iemand een kaartje sturen en heeft u 
geen adres? 

Bel of mail voor het adres naar de coördinator 
PMP: Marja van der Wees (06-52196754 of 
marja@vanderwees.com). 

Een berichtje plaatsen?
Wilt u een berichtje plaatsen of een oproepje 
doen voor een kleinschalige activiteit die 
voldoet aan de huidige coronaregels en 
toch voor verbinding zorgt? Bel of mail dan 
eveneens naar de coördinator PMP (zie 
hierboven).

Namens het PMP,

Marja van der Wees
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Wij zijn ons al aan het voorbereiden op 
de viering van het Paasfeest in deze 
veertigdagentijd, een tijd van inkeer en 
bezinning. 

Op de liturgische tafel liggen gedurende 
de veertig dagen een jute kleed, stenen, 
zand, brood en een kruik met water, deze 
voorwerpen symboliseren de soberheid en 
het op weg zijn naar Pasen.

• In de weken voor Pasen is de kleur van 
de bloemen paars. In de symbolische 
bloemsierkunst is paars de kleur voor 
rouw, boete en ingetogenheid. We 
gebruiken in het boeket veel groen en 
ontluikende takken. Groen is de kleur 
voor hoop, rust, bezinning, verwachting, 
eeuwigheid, toekomst en nieuw leven.

• Op de vierde zondag in de veertig 
dagentijd (zondag Laetare, Latijn voor 
Verheugt U), worden er roze bloemen 
gebruikt. Het licht van het komende 
Paasfeest breekt door. 

• Op Palmzondag maken we een boeket 
met paarse bloemen en veel groen.

Vespers op de woensdagavonden in de 
veertig dagen naar Pasen

Vanaf 24 februari worden de vespers 
woensdagavond van half acht tot acht uur 
livestream gehouden in de Tuindorpkerk 
en via kerkdienstgemist.nl en kerkomroept.
nl te bekijken/beluisteren. Uitzondering 
dinsdag 16 maart.

Op weg naar pasen - bloemengroep
• Tijdens de Sedermaaltijd worden de tafels 

met rode bloemen versierd. Volgens de 
legende bloeiden er anemonen aan de 
voet van het kruis. Door het bloed van 
Jezus werden de bloemen rood van 
kleur (zie informatie op de site van de 
Tuindorpkerk en de Nieuwsbrief).

• Op Goede Vrijdag (viering om 19:30 uur) en 
Stille Zaterdag hangt er een houten kruis 
voorin de kerk. Het teken van het lijden en 
de opstanding van Jezus en de verbinding 
van hemel en aarde, van God en mensen. 
Er hangt een linnen doek als lijkwade 
over het kruis, onder het kruis staan rode 
bloemen.

• Op Stille Zaterdag, tijdstip en vorm nog 
niet bekend, kunnen er in de kerk witte en 
gele bloemen worden gebracht. 

• Op Eerste Paasdag is de liturgische kleur 
wit, de kleur van feest, vreugde, licht, 
reinheid, ongereptheid en zuiverheid. We 
gebruiken witte bloemen in het boeket, 
eventueel met bloesemtakken en takken 
met jong uitlopend groen, als beeld van 
het nieuwe leven. Het houten kruis wat 
voorin de kerk hangt is nu versierd met 
gele bloemen. Na afloop wordt het kruis 
bevestigd aan de kerkmuur, Christus is 
opgestaan.

•  De bloemen gaan op Eerste Paasdag naar 
de Buitenhof in Tuindorp-Oost.

(Het brood op de liturgische tafel is geschonken 
door bakkerij Neplenbroek)

De bloemengroep
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Ook dit jaar is het helaas niet mogelijk 
op Witte Donderdag met elkaar in de 
Tuindorpkerk de Sedermaaltijd vieren. Om 
toch vorm te geven aan de verbinding die 
we tijdens deze viering meestal ervaren, 
bieden wij de volgende mogelijkheden aan. 

Via de gebruikelijke kanalen kunnen de 
hoogtepunten van de Sederviering digitaal 
beluisterd en bekeken worden. Je kunt 
ervoor kiezen om de opname in één keer 
af te spelen of op enkele momenten een 
pauze in te lassen, zodat je de maaltijd zelf 
thuis kunt invullen.

Sedermaaltijd met gasten
Vanaf drie weken voor Witte Donderdag 
bieden we de mogelijkheid om je op te 
geven om de Sedermaaltijd bij iemand 
anders mee te vieren of je huis voor 
een gast open te stellen (zoals al vaker 
gebeurde na de Vierkrachtvieringen). 
Op de website komt hiervoor een 
inschrijfformulier.
Als je je hebt ingeschreven, ontvang je in 
de dagen voor Witte Donderdag een e-mail 
bij wie je mag aanschuiven dan wel wie jij 
als gast mag verwachten. Daarbij wordt 
uiteraard rekening gehouden met de dan 
geldende coronaregels (bijv. maximum 
aantal bezoekers en avondklok).

Alternatieve Sedermaaltijd - 1 april 2021
Hieronder vind je instructies voor het vieren 
van de Sedermaaltijd thuis.

Haggada
We hopen dat zoveel mogelijk vaste 
bezoekers van de Sedermaaltijd en ieder 
die zich ook wil aansluiten op de avond van 
Witte Donderdag thuis aandacht geven 
aan onderdelen van de Sedermaaltijd of 
misschien de hele Sedermaaltijd vieren door 
de Haggada te volgen, zodat we ons toch met 
elkaar verbonden weten. 

Wat heb je nodig?
• De haggada uiteraard - wie die niet heeft, 

kan met Pauline contact opnemen voor 
een oplossing.

• De ingrediënten voor de maaltijd:
• 

- jonge kaas
- matzes

- komkommer
- rood druivensap en/of rode wijn

- radijs
- peterselie

- druiven
- vijgen en/of dadels    

- fruit
- mierikswortel (rasp deze zo kort mogelijk 

van tevoren)
- (gekookte) eieren

- charoset-moes (zie hieronder)
- zout

het recept voor de charoset-moes:

Ingrediënten voor 5 personen
50    gram    rozijnen    
50    gram    ongezouten pinda’s
20    gram    gepelde walnoten
42    gram    honing    
3,2    gram    kaneel    
400    gram    appels    
50    ml    rode wijn     

Maal de pinda’s en walnoten fijn in een 
keukenmachine. Appels schillen en fijn 
raspen. Alles door elkaar mengen en bij 
voorkeur een nachtje afgedekt laten staan.
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• Om de tafel te dekken:  
- een wit kleed 
- grote schaal met water
- klein schaaltje voor water met zout
- kaarsen 
- en een vaasje met rode bloemen 
(anemonen). 
Voor elke persoon aan tafel is een witte 
servet, een glas en een mes nodig.

Voorbereiding voor de maaltijd
Dek de tafel met alle etenswaren en 
voorwerpen die hierboven staan. Je kunt een 
sederschotel maken zoals op de tekening 
hieronder. 
Bij het dekken van de tafel is het belangrijk 
om drie matzes apart te leggen in een servet 
voor het gedeelte van de vertelling op 
bladzijde 11 van de Haggada.
Steek de kaarsen op tafel nog niet aan, dit 
gebeurt tijdens de viering.

Suggesties voor het vieren van 
onderdelen van de Sedermaaltijd
Je kunt het ‘volledig’ aanpakken of je 
kunt het simpeler doen, door aandacht te 
geven aan één of meer onderdelen van de 
Sedermaaltijd. 
Bijvoorbeeld door erbij stil te staan 
waarom we matzes eten. De matze 
(het platte brood) verwijst naar de 
bevrijding van de joden uit Egypte. Het 
deeg had geen tijd om te rijzen want 
de Egyptenaren drongen er bij hen op 
aan om te gaan en dat liet hen geen tijd 
om het brood voor de reis goed voor te 
bereiden (Exodus 12: 32-39).
Of je koopt een mierikswortel om te 
raspen en te eten om met de bittere 
smaak daarvan stil te staan bij alle 
onderdrukten op aarde. Je kunt dan 
Exodus 1: 13,14 lezen.
Of misschien is het voor jou al een teken 
van verbondenheid als je een glas 
(Israëlische) wijn drinkt en toast op de vele 
vormen van  bevrijding en de kracht van 
God.
Een andere mogelijkheid is om naar 
Klezmer muziek te luisteren van 
bijvoorbeeld de Budapest Klezmer Band 
of Salomon Klezmorim. 

Als je nog suggesties of vragen hebt, 
neem dan contact met ons op.

Marca Wolfensberger 
(m.wolfensberger@2email.nl)
Pauline Winkler (famwinkler@tiscali.nl)
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Stand van zaken wijkfinanciën  
In de vorige Mozaïek heb ik uitvoerig verslag gedaan over de Actie Kerkbalans en Wijkactie. Om die 
reden beperk ik mij hier tot het vermelden van de uiteindelijke bedragen.  
 

Actie Kerkbalans 2020 
Het jaar 2020 is afgesloten met een opbrengst voor de Actie Kerkbalans van € 153.952. 
 

Wijkactie  
De wijkactie heeft totaal € 12.880 opgebracht. Deze actie heeft het mogelijk gemaakt om 
de geluidsinstallatie volledig te vervangen. Daarnaast hebben we ook de aanschaf kunnen 
realiseren van camera’s en apparatuur om beelden van de kerkdienst uit te kunnen zenden. 
 

Deze fantastische bedragen hebben het mogelijk gemaakt het jaar 2020 met 
een positief saldo af te sluiten. Het precieze bedrag staat op dit moment nog 
niet helemaal vast, maar daarover leest u de komende maanden meer. 

 
Aktie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Net voor de sluitingsdatum voor het aanleveren van de kopij voor de 
Mozaïek ontvingen wij de eerste resultaten van actie Kerkbalans 2021. 
Die laten al een ontvangen bedrag in de maand januari zien van  
€ 28.752. Dat is een mooie start van dit jaar. 
Daarbij willen wij wel opmerken dat van lang niet alle gemeenteleden, 
aan wie een AKB-brief werd gebracht, al een reactie is ontvangen. 
Beste lezer, wanneer u ook tot de groep behoort die nog moet reageren, 
mogen wij u dan vragen dat vandaag nog even te doen? 
Via de website www.pgu.nu (de website van de Protestantse Gemeente 
Utrecht kunt u direct uw toezegging voor 2021 doen.  
U heeft daarbij wel uw registratienummer nodig. Dit treft u aan op het  
papieren formulier in de AKB envelop die bij u werd bezorgd. 

 
U kunt natuurlijk het antwoordformulier met uw toezegging voor 2021 ook  
gewoon in de antwoordenvelop stoppen en op de bus doen.  
Uw Kerkbalans-toezegging kunt u ook zelf overmaken naar bankrekening  
NL55 RABO 0373 7304 62  ten name van Protestantse Gemeente Utrecht, onder vermelding van 
Tuindorpkerk en uw registratienummer. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

 
Streefbedrag 2021:                              € 155.750 
Ontvangen tot en met januari 2021         €   28.752 

 

 

Ieder van u die heeft bijgedragen aan de instandhouding van uw wijkgemeente Tuindorpkerk,  
in welke vorm dan ook, Heel Hartelijk Bedankt!! 
 
Uw bijdrage voor de wijk blijft welkom op het rekeningnummer van de Tuindorpkerk:  
NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht . 
 
Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters, 
Gerrit Verweij 
(penningmeester@tuindorpkerk.nl) 

Bericht van de penningmeester



13

Een paar maanden 
geleden schreef ik 

in de Mozaïek en op 
de website over de 

Kliederkerk.
Het zou superleuk zijn 

als we Kliederkerk in 
onze gemeente zouden 

kunnen realiseren.

Maar… we begrijpen ook dat het een moeilijk 
moment is om in deze coronatijd Kliederkerk 
op te zetten.

Thuiswerken, kinderen lange tijd niet 
naar school en elkaar niet fysiek kunnen 
ontmoeten zijn oorzaken dat we nog niet 
echt van de grond komen. Basisscholen die 
net deze week weer gestart zijn hebben nu 
ook wel wat anders aan hun hoofd dan met 
mij contact te leggen over Kliederkerk. En… 
uitbreiding van twee mensen in het kernteam 
is van wezenlijk belang om te gaan starten.
Volop Kliederkerk zijn zit er voorlopig niet in.
Gastvrij, voor alle leeftijden, open; met pijn in 
het hart moeten we deze kernwaarden soms 
loslaten. 

Om toch een beetje Kliederkerk thuis te 
ervaren hebben we met Kerst alle kinderen 
(leeftijd 1 t/m 12 jaar) een Kliederkerstboekje 
gegeven. Een boekje vol vragen, leuke 
opdrachten, spellen en puzzels.

Eind februari komt er een coronaproof 
programma en een Paasboekje voor thuis 
beschikbaar. En u raadt het al, alle kinderen 
krijgen weer zo’n Paasboekje.

Maar misschien zijn er ook wel opa’s en oma’s 
die graag met hun kleinkinderen aan de slag 
willen met het Paasboekje. Dat kan! Als u mij 
een mailtje stuurt met het aantal boekjes dat 
u wilt hebben dan zal ik ze (indien voorradig) 
bestellen.

Mijn e-mailadres is: 
albertineverweij@gmail.com

Een goede 40-dagentijd toegewenst,
namens het Kliederkerkteam
Albertine Verweij

Kliederkerk!? - Update
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Historicus Tom Holland, gespecialiseerd 
de klassieke oudheid, is een begaafd 
verteller. Hij schreef een meeslepend 
boek over de subversieve oorsprong 
van het christendom en de diepgaande 
doorwerking van die religie op 
geschiedenis en cultuur van Europa. 
Het is een opvallend genuanceerd en 
evenwichtig geschreven boek onder de 
titel: Heerschappij. Hoe het christendom 
het Westen vormde. Het boek bestaat 
uit drie delen: Oudheid, Christenheid en 
Moderniteit. En ieder deel is opgedeeld 
in zeven verhalende essays gekoppeld 
aan een bepaald jaartal en een bepaalde 
plaats. Ik richt me in dit artikel op het derde 
essay van de Oudheid, getiteld
 ‘Missie, 19 n.Chr. Galatië’. 

Paulus
Een verhaal over hoe de Jood Paulus een 
ongehoorde omwenteling teweegbracht 
in de door de Romeinen overheerste 
steden van Galatië. Met zijn verhaal 
over de gekruisigde Jezus van Nazareth 
tegenover de dominante religie van de als 
‘Zoon van God’ vereerde keizer Augustus. 
De leermeester van Paulus, Jezus, werd 
ter dood gebracht ongeveer 28/29 van 
onze gebruikelijke jaartelling (g.j.). Hij 
werd door zijn leerlingen beschouwd als 
‘zoon van de Levende’. De ‘godvrezenden’ 
uit de volkeren, ook in Galatië, die hij op 
zijn reizen aantrof, voelden zich door zijn 
prediking van het ‘goede nieuws’ meer tot 
die ‘heer’ aangetrokken dan tot de keizer en 
werden zo ook ‘kinderen van de Levende ’, 
hun nieuwe identiteit. 

Cultus van de Caesar
Keizer Augustus was de eerste Caesar 
(keizer) van Rome over het Grote Romeinse 
Rijk en was aan de macht van 27 voor 
tot 14 na de gebruikelijke jaartelling. 
Vijf jaar na zijn dood, in 19 g.j., kwamen 
hoogwaardigheidsbekleders van het 
Gemenebest van Galatië bijeen om de 
keizer te eren  als hun redder en hun heer. 
Augustus, Sebastos in het Grieks, werd in 
de steden in Klein Azië vereerd als godheid 
en hij kreeg de titel ‘Zoon van God’. In het 
gehele Romeinse rijk werd de cultus van 
de als godheid vereerde keizer verplicht 
opgelegd. Keizer Augustus regeerde nu 
volgens de heersende religie, naast zijn 
hemelse vader in de hemel. 

Een ongehoorde omwenteling
Pax Romana
In Galatië heerste, net als elders in het rijk, 
nu vrede en orde. Drie eeuwen voor de 
dood van Augustus waren ongeveer 20.000 
Kelten uit Gallië naar de rijkere steden in 
Klein Azië getrokken om daar in een door 
bergen omgegeven gebied een nieuw 
bestaan op te bouwen. De Galaten waren 
rauwdouwers die door roverij aan hun 
kostje kwamen. Zij kregen de naam en een 
identiteit door naburige koninkrijken aan te 
vallen en die ‘angst in te boezemen’. Maar na 
die drie eeuwen verschenen de Romeinse 
legioenen ten tonele en die maakten met 
harde hand een einde aan hun heerschappij 
van berovingen en aan hun onafhankelijkheid. 
De grenzen werden veel breder getrokken 
en koloniën van gepensioneerde soldaten 
werden in het zuidelijke deel van de provincie 
Galatië gesticht in wat nu Zuidoost Turkije 
is. De Romeinen legden door Zuid-Galatië 
een weg aan, de Via Sebaste, honderden 
kilometers gestampt gruis, als symbool voor 
de Romeinse heerschappij. Alleen al door 
over die weg te reizen, bracht men eer aan 
de Divi Filus, de ‘Zoon van God’, die door zijn 
inspanningen en wijsheid de mensheid naar 
een gouden tijdperk had gevoerd, zo werd 
verteld.

Het goede nieuws
De Galaten woonden nu door de machtige 
arm van keizer Augustus in marmeren steden 
en daar spraken ze Grieks, de algemene 
omgangstaal. Zo kwamen de van oorsprong 
Keltische stammen in een gehele nieuwe 
fase van hun identiteit terecht. Voor de elite 
van de Galaten was eer bewijzen aan hun 
goddelijke beschermheer niet een zaak 
van goed gedrag, maar een diep gevoelde 
religieuze verplichting. Daarom werd in het 
jaar 19 g.j. verordonneerd dat in alle steden 
bronzen platen zouden worden opgehangen 
aan poorten, of bevestigd aan grote 
ruiterstandbeelden van de Divi Filius (Zoon 
van God). Zijn geboorte, zo vertelt de legende 
van de Romeinen, had de orde de dingen in 
een geheel nieuwe perspectief geplaatst. 
De oorlogen waren voorbij. De wereld 
was één geheel geworden. De inscripties 
proclameerden de vrede en de hoop voor 
alle volkeren als het Goede Nieuws: als 
Euangelion. Let wel, zeker 30 tot 60 jaar 
voordat de eerste bijbelse ‘evangelie’ in het 
Grieks verscheen! Na de dood en verering 
van Augustus kreeg de cultus van de Caesar 
steeds meer voet aan de grond in de steden 
van Galatië. 
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Ongehoorzaam
Eén volk dat weigerde mee te doen aan de 
vergoddelijking van Augustus, en dat was 
het Joodse volk. Dat hield hardnekkig vast 
aan het eigen geloof in één enkele godheid, 
die in de Tora vaak met twee namen wordt 
omschreven: als Elohiem, de Schepper van 
hemel en aarde, onder andere te omschrijven 
met de naam: (Verborgen) Aanwezige 
en JHWH, de onuitsprekelijke naam , die 
aan Mozes verscheen bij een brandende 
braamstruik, en die omschreven kan worden 
met vele namen, bijvoorbeeld als de 
Levende, de Ene, de Eeuwige of de ‘Steeds 
weer opnieuw Nabije’. Een Jood, afkomstig uit 
Tarsus, die vloeiend Grieks sprak en een groot 
kenner was van Tora en van Farizese tradities, 
denkbeelden en rituelen keerde zich vierkant 
tegen deze keizercultus. Dat was Paulus. 
Van hem is een gedicteerde brief bewaard 
gebleven (indirect via oude afschriften) uit 
de jaren 50 g.j. gericht aan ‘de christelijke 
gemeenschappen in Galatië’, levend in het 
hart van het huidige Turkije. 

Gedicteerde brief
Deze brief is waarschijnlijk verstuurd vanuit 
Efeze. De Galaten en Paulus hebben elkaar 
eerder door de prediking van het ‘goede 
nieuws’ leren kennen. En er zijn er onder hen 
die de moed hebben gehad zich af te keren 
van de keizercultus en voluit te kiezen voor 
een  andere ‘heer’, een door de Romeinen 
gekruisigde rebel die het verlangen naar 
een goed en rechtvaardig leven had gewekt 
bij mensen in Israël en door de prediking 
van Paulus ook bij de Galaten levend onder 
de pax romana.  Het was oorspronkelijk 
een gesproken brief, gedicteerd aan een 
secretaris. Alleen aan het einde komt Paulus 
zelf even in beeld als hij eigenhandig het 
slot schrijft (Gal 6,11). Paulus richt zich in een 
dergelijke brief eerder tot luisteraars dan 
tot lezers. Hij blijkt een spreker te zijn die de 
regels van de retorica beheerst. Hij weet dat 
overtuigend spreken een zaak is van verstand 
en gevoel. Paulus weet zijn toehoorders  
met redeneringen aan te spreken maar 
tegelijkertijd zijn hoorders ook op emotionele 
wijze tot instemming te brengen.

Omkeer
In Gal 4: 8 vertelt Paulus: “Destijds, toen 
jullie de Levende nog niet kenden, hebben 
jullie goden gediend, die geen echte goden 
zijn. Maar nu jullie de Levende hebben leren 
kennen, of beter, door de Ene zelf gekend 

worden, hoe kunnen jullie je dan opnieuw 
omkeren tot die zwakke en armzalige 
krachten? Willen jullie opnieuw hun slaven 
worden?” De verachting van Paulus voor de 
vergoddelijking van Augustus was totaal. 
De ‘zoon van de Levende’ over wie Paulus 
over sprak, was van een geheel andere 
orde. Volgens Paulus’ verkondiging  had 
Jezus als gekruisigde misdadiger op een of 
andere manier deel aan de identiteit van de 
‘Steeds weer opnieuw Nabije’, de God van 
Israël. Waarom overtuigde zijn prediking 
sommigen in Galatië? Afzien van de cultus 
van de Caesar was immers gevaarlijk en 
riskant. Toch zagen sommige Galaten in de 
nieuwe identiteit die Paulus verkondigde 
geen bedreiging maar eerder een 
bevrijding. De liefde die de Levende steeds 
opnieuw laat blijken naar zijn volk Israël 
( zo anders dan de onverschillige goden 
van de Galaten had bij pagani (mensen 
uit de volkeren) al veel langer gevoelens 
van jaloezie en achterdocht opgeroepen. 
Paulus verkondigde rondtrekkend langs 
de steden het goede nieuws van een 
ongehoorde omwenteling in de zaken 
van hemel en aarde. De kern van zijn 
verkondiging was dat niet alleen Israël, 
maar dat alle volkeren door het leven, 
sterven en opstaan van Jezus de Gezalfde, 
toegang hebben gekregen tot de ene God, 
de Levende,  die zich daadwerkelijk ook 
om hun leven bekommert en hen bevrijden 
wil uit alle vormen van slavernij en onrecht. 
Het enige wat volgens Paulus, zelf leerling 
van Farizese tradities, telt, is ‘geloof, zich 
uitend in liefde’. En in vers 14 vertelt hij: ‘Dient 
elkaar door de liefde. Want de gehele Tora is 
vervat in dit ene woord: Je zult je medemens 
liefhebben ,want die is gelijkwaardig aan jou’. 
(Lev. 19:18).

Bas van den Berg

Tom Holland (2020). Heerschappij. Hoe het 
christendom het Westen vormde. Amsterdam: 

Athenaeum- Polak & Van Gennep.
Joop Smit (1986) Opbouw en gedachtegang 
van de brief aan de Galaten. Nijmegen: KUN. 

Peter J. Tomson (1997) ‘Als dit uit de Hemel 
is…’Jezus en de schrijvers van het Nieuwe 

Testament in hun verhouding tot het 
Jodendom. Hilversum: B. Folkertsma Stichting 

voor Talmudica.
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Tuindorpkerk Voorveldse Hof Buitenhof
10.00 uur 10.30 uur 10.30 uur

Diensten in Voorveldse Hof en Buitenhof vervallen

Omdat er maar een beperkt aantal mensen in de Tuindorpkerk mag samenkomen
zijn de diensten ook te volgen via de Kerkomroep of Kerkdienstgemist.
De liturgie van de dienst is te downloaden op de website van de kerk (www.tuindorpkerk.nl).
Wilt u aanwezig zijn bij de dienst in de Tuindorpkerk, dan moet u zich van te voren aanmelden.
Zie hiervoor ook op de website.

Het is mogelijk dat de wijze van vieren de komende weken verandert door wijzigingen in de
corona-maatregelen. De meest actuele informatie vindt u op de website van de kerk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zondag     28 februari
ds P.J. Rebel

Mozaiek en Klein Mozaiek in de kerk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
woensdag 03 maart 19.30 uur
vesper
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zondag      07 maart
ds O. Wisse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
woensdag 10 maart 19.30 uur
vesper
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zondag     14 maart
ds P.J. Rebel
Schrift- en Tafelviering
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dinsdag   16 maart 19.30 uur
vesper
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zondag    21 maart 11.00 uur
ds Y. Viersen Vierkrachtviering
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
woensdag 24 maart 19.30 uur
vesper
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zondag 28 maart palmzondag
ds P.J. Rebel 10.00 uur

kinderpaasviering 17.00 uur
ds P.J. Rebel, Len Borgdorff en Dorien Schouten

Mozaïek in de kerk

KERKDIENSTEN
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Mozaïek in de kerk

Voor meer informatie over de activiteiten, zie elders in deze Mozaïek

AGENDA

Woensdag
3 maart 19.30 u

19.30 u

19.30 u

17.00 u

19.30 u

19.00 u

19.30 u

21.00 u

11.00 u

Vesper
Samenwerking Pauluskerk, Jeruzalemkerk, 
Tuindorpkerk – online te volgen

Sedermaaltijd

Vesper

Paaswake

Kinderpaasviering – online te volgen

18.00 u

19.30 u

Sobere maaltijd online

Vesper
Samenwerking Pauluskerk, Jeruzalemkerk, 
Tuindorpkerk – online te volgen

Vesper
Samenwerking Pauluskerk, Jeruzalemkerk, 
Tuindorpkerk – online te volgen

Sobere maaltijd online
& Vesper
Samenwerking Pauluskerk, Jeruzalemkerk, 
Tuindorpkerk – online te volgen

Vesper
Samenwerking Pauluskerk, Jeruzalemkerk, 
Tuindorpkerk – online te volgen

Vierkrachtviering

3 april
Stille Zaterdag

2 april 
Goede Vrijdag

1 april
Witte Donderdag

Woensdag 
31 maart 

Zondag 
28 maart

Woensdag 
24 maart

Zondag 
21 maart

Dinsdag 
16 maart

Woensdag
10 maart

Deze agenda is nog niet volledig; ook is de kans groot dat er het een en ander niet 
klopt.

Aanvullingen en wijzigingen zijn welkom via webredactie@tuindorpkerk.nl.
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ALGEMENE GEGEVENS TUINDORPKERK
(onderstaande gegevens worden gepubliceerd met toestemming van betrokkenen) 
                                        
KERKGEBOUW Tuindorpkerk: Van Riellaan/Suringarlaan 1, 3571 WH, tel 06-22443033
                                         
PREDIKANT         ds P.J. (Piet Jan) Rebel, Van Everdingenlaan 52, 3571 NR, tel 2734581
             werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag-donderdag 
                 
KERKENRAAD TK        
voorzitter:         F. (Friso)Smits, Steve Bikostraat 320, 3573 BH, 06-48474609
scriba:               L. (Len) Borgdorff, Ritzema Boslaan 38, 3571 CS, tel 2718671/06-43418210 
                                 email: scriba@tuindorpkerk.nl 

WIJKDIACONIE    
voorzitter:         mw M.(Marianne). Eijgenraam, Hobbemastraat 56, 3583 CZ, tel 2515795 
scribaat:       mw C.C.(Christine) Hoek, Reinder Blijstralaan 76, 3571 AT, tel 2714399 
penningm:        mw W.(Wil) van Dijk, De Vooysplantsoen 19, 3571 ZP, tel 2733722            

KOSTERIJ           Connie Broos, tel 06-13222750    email: kostertuindorpkerk@gmail.com
                   
WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS
voorzitter:        M.(Martijn) van Marle, Bernard de Waalstraat 16, 3555 BJ, tel 06-13219790     
scriba:            vacature
penningm:        G.C.(Gerrit) Verweij, Prof Jordanlaan 168, 3571 KD, tel 06-54297994
            email: verweij.gerrit@gmail.com
mat.zaken        K.W.(Kees) Kwant, ’s Jacoblaan 2A, 3571 BM, tel 2717869    
personeel         C.E.(Coen) van den Berg, Van Everdingenlaan 14, 3571 NP, tel 2735729
verhuur        A.(André) Versloot, Van Bemmelenlaan 47, 3571 El, tel 2711844/06-51575871  

BANK/GIRONUMMERS  Protestantse wijkgemeente Utrecht Oost            
Actie Kerkbalans:     NL55 RABO 0373 730 462
                                           tnv Protestantse gemeente Utrecht ‘bijdragen’
Wijkactie PGU Oost  Tuindorpkerk  banknr NL95 RABO 0130 713 120 ovv wijkactie        
Diaconie Tuindorpkerk             banknr  NL56 RABO 0325 409 021
Kerkjournaal Mozaiek                  banknr  NL95 RABO 0130 713 120 ovv Mozaiek           

ORGANISTEN     mw D.(Dorien) Schouten, Jazzsingel 86, 3543 GA, tel 06-11924515
                         D.(David) Jansen, Driehoeksweg 2, 3768 EP Soest, tel 06-44682947

CANTORIJ        werkt regelmatig aan de dienst mee en repeteert onder leiding van 
            Dorien Schouten op donderdag van 19.30 tot 21 uur 
            Informatie en aanmelding: email: dorienschouten@gmail.com         
         
LITURGIE-comm.   vacature voorzitter

INTERNET-
KERKTELEFOON    mw M.J.(Mariette) Goudzwaard, R. Meeuwiszstraat 9, 3554 VR, tel 06-31493432

KERK-AUTODIENST  J.(Johan) Jansze, Kouwerplantsoen 6, 3571 LS,  tel 2732440

KINDERCRECHE     mw J.(Johanneke) van Marle, Bernard de Waalstraat 16, 3555 BJ, tel 7508325 
                     
KINDERNEVENDIENST mw  E.(Els) Smit, Everdingenlaan 52, 3571 NR, tel 2734581

JONGERENWERK     Jan en Lisette Haverkamp, Sartreweg 75, 3573 PW, tel 06-24273995
                                                                                                                        tel 06-19947404
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PASTORAAL MELDPUNT (PMP) TUINDORPKERK
Stelt u bezoek van iemand uit de kerk op prijs? Ken jij iemand die bezoek op prijs zou stellen?
Bel of mail het PMP

Marja van der Wees, Poortstraat 83, 3572 HE, tel 2732300 email: marja@vanderwees.com
Anke Hagen, W.de Zwijgerplantsoen 18, 3571 VK, tel 2715301 email: ankehagen@kpnplanet.nl 
Petra Moll, L.Fuchslaan 12, 3571 HC, tel 06-33749967  email: petramoll@gmail.com
Arja Ottink, Prof.Zonnebloemhof 6, 3571 KV, tel 2719699 email: fam.ottink-dehoop@ziggo.nl
Marie-Alice Storimans, Sartreweg 162, 3573 PP, tel 2712855 email: m.storimans@gmail.com
Margreet Zwart, Vd Voort van Zijplaan 81, 3571 VV, tel 2734141 email: mj.zwart@hetnet.nl

BLOEMENGROET  
uit de kerk                   mw  M.(Marjan) Jonkhoff, Hartingstraat 114, 3511 HV,  tel 2730354
                         
BUREAU PROTESTANTSE GEMEENTE UTRECHT  
Margaretha van Parmadreef 14, 3561 SR Utrecht, tel 030-2737540 
Dagelijks geopend van 8.30 - 17.00 uur.
Telefonisch bereikbaar van 10.00 -12.00 uur en 14.00 -16.00 uur.
Informatie m.b.t. kerkelijke bijdragen op dit bureau.

MOZAIEK verspreiding  mw C.(Cock) Voorrips, Hengeveldstraat 136, 3572 KJ, tel 2314123

MOZAIEK hoofdredactie R.(Reitze) Verkerk,  Boerhaavelaan 78bis, 3552 CZ  tel 06-24990735

LEDENADMINISTRATIE NIEUWE KERK EN TUINDORPKERK:
mw C.(Cock) Voorrips, Hengeveldstraat 136, 3572 KJ, tel 2314123
email: c.voorrips@zonnet.nl
berichten over verhuizing, vertrek, uitschrijving
geboorte, overlijden, huwelijk, graag doorgeven aan dit adres

Redactie:   Len Borgdorff
   Reitze Verkerk

Klein Mozaiek:  Marjanneke de Jong

Layout/ Ontwerp: Reitze Verkerk

Druk:    Imago Prints

Omslag:
   (Foto: Robert Quast) 

Postadres:   Redactie Mozaïek
   Obbinklaan 8
   3571 NG Utrecht

colofon.
E-mail redactie:  
redactietk@gmail.com

E-mail webredactie::
webredactie@tuindorpkerk.nl

De Mozaïek is een maandblad vóór en
dóór de leden van de Tuindorpkerk. Uw
bijdrage aan de Mozaïek is altijd welkom!

De deadline voor de volgende editie is:
16 maart
Heeft u artikelen die niet kunnen wachten
op de deadline? Stuur ze naar de
webredactie!
(Aanmelden voor de digitale editie kan
ook via redactietk@gmail.com)
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 Tweespraak
 
Waarom waren het herders
Die hun kudde en veld
Verlieten toen de boodschap
In Bethlehem werd verteld?
 
Omdat er een Lam
En een Herder kwam.
 
Waarom waren het visschers
Die van schip en net
Werden weggeroepen
Bij ‘t meer van Genesareth?

Omdat Hij een Visch
En een Visscher is.
 
Weet jij waarom de krijgsknecht
Bloem en blad afrukt
En een kroon van steelen
Op ‘t droevig voorhoofd drukt?
 
O Roos zonder doorn
Uit doornen geboren!
 
Ach, dat Hem de vijand
Kende met een kus,
En dat Hij zijn vrienden
Vreemd bleef tot Emmaüs?
 
Ach, waren dat wij niet?
Ach, ik niet? ach, jij niet?

 
M. Nijhoff

 

Professor Suringarlaan 1
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