
 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk dat de landelijke maatregelen rondom de bestrijding van 

het corona-virus ook invloed hebben op de planning van het Paasproject. 

Omdat ALLE kerkelijke activiteiten in het kerkgebouw t/m 5 april zijn 

opgeschort, zullen de kerkdiensten dus niet doorgaan. Ook de geplande 

gemeentedag op zaterdag 4 april is opgeschort. We hopen uiteraard dat de 

PAASDIENST (zondag 12 april) wél door kan gaan, maar ook dat is op dit 

moment nog niet zeker. We kunnen deze weken nu wel goed gebruik 

maken van materiaal van BERGopWAARTS, zoals de kalender en het 

gezinsboekje. Maak tijd om het thuis met elkaar te gebruiken! 

 

Woensdag is er een extra dag van Nationaal gebed. Op internet en op 

GrootNieuwsRadio kunt u dit thuis volgen en meebidden. We kunnen 

helaas niet in de kerk samenkomen om te bidden. Maar als u een 

gebedspunt wilt delen kan dit ook via de mail: 

bergopwaarts@ngkdalfsen.nl of door een telefoontje naar de predikant. 
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Afgelopen zondag 15 maart was er een uitzending van VechtdalFM, 

waarin ik live een meditatie heb gehouden over de konings-Psalm 89. 

Via KERKDIENSTGEMIST is deze opname nog na te luisteren.  

Hierbij hoort een werkblad waarin een aantal vragen opgenomen zijn,  

ook als bijlage bij deze nieuwsbrief. Reacties daarop welkom! 

 

Gerard Nederveen 

 

“Als bijbel kring van de dinsdagmorgen hebben we ons bezig gehouden 

met Hoofdstuk 1 en 2 (over Psalm 121 en Psalm 131.) Het maakt ons 

duidelijk dat we ons niet zo druk moeten maken over allerlei dingen. Maar 

dat we de rust bij God mogen vinden. Wij vinden het mooi dat de hele 

gemeente daarmee bezig is.”  (Verstuurd op dinsdag 10 maart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK 4 : ELIA OP DE BERG KARMEL 

De profeet Elia heeft een heftige strijd te voeren tegen de priesters van Baäl. En Baäl 
staat symbool voor alles wat met welvaart en vruchtbaarheid te maken heeft. We zouden 
kunnen zeggen: de afgod van de economie. Juist in deze tijd merken we hoeveel invloed 
wereldwijd het virus heeft op de wereldeconomie. 
 
Wat kan ons dat nu leren? Waar vertrouwen wij nu op? Volgen we de meerderheid, of – 
zoals Elia als eenling tegenover 450 (!) priesters van Baäl stond – durven we uit te 
spreken en voor te leven dat ons geluk en vertrouwen niet ligt in geld, gezondheid of 
goederen, maar in God!? Deze hele crisis biedt ons als kerken de gelegenheid om kleur te 
bekennen. Waar staan we voor?  
En hoe kunnen we de samenleving dienen? Ieder persoonlijk, of als gemeente met elkaar. 
 
 
WOensdag 

Deze rubriek is voor tips over wat u of jij hebt 

gedaan in het kader van het project. 

Of een foto van wat jullie thuis met het 

gezinsdagboekje hebben gedaan. 

Het bericht kun je doorgeven via email: 

bergopwaarts@ngkdalfsen.nl 
 

Welke vraag bleef hangen na het lezen van het 

bijbelgedeelte? Was er iets waar je blij of boos van werd?  

Je bericht hoeft niet in de nieuwsbrief te worden geplaatst, 

maar kan wel helpen bij de voorbereiding van de preek.  

Geef je reactie door aan ds Gerard Nederveen  

Of stuur jouw reactie door via de email: 

bergopwaarts@ngkdalfsen.nl 
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Omdat het op dit moment niet mogelijk is om elkaar te ontmoeten, 
zullen we VRAAG en AANBOD via deze nieuwsbrief kunnen doen. 
Heeft u iets nodig? Of heeft u iets in de aanbieding?  
Is er iets waarin anderen u op dit moment kunnen helpen?  
Geef het door! Dat kan ook op facebook! 

 
 

Er liggen nog 5 projectboekjes in de kerk. Als u of jij er nog 1 wilt om thuis te 

gebruiken laat het weten via de mail bergopwaarts@ngkdalfsen.nl 

Het is ook mogelijk om de teksten online te volgen. Aanmelden kan op tear.nl 

Als u geen internet heeft of het materiaal niet goed kunt lezen en het 

wel graag wilt volgen laat het weten, dan kijken we of we een 

oplossing kunnen verzinnen. 

Hartelijke groet van de projectgroep 

Janita Westra, Wim Lubbers, Rieke Eilander, Gerard Nederveen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze rubriek kunt u product of dienst 

aanbieden. Of een oproep doen.  De opbrengst is 

voor het project in Nepal. Bericht doorgeven via 

email: bergopwaarts@ngkdalfsen.nl 
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