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MEDITATIE

WEERBERICHT
‘…Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. En des
morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet
gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?...’ (Mattheüs 16:2-3)
Een van de meest populaire berichten in het nieuws is ongetwijfeld het weerbericht. Wat zal
het worden? Weer regen? Meer wind? Kou? Of misschien wat vriendelijker weer en wat
zonneschijn? Dankzij weerballonnen, weersatellieten en computermodellen is men
tegenwoordig zelfs in staat een meerdaagse weersverwachting op te stellen. Niet in alle
details, maar toch: vaak klopt het aardig in grote lijnen wat voor weer we in de komende
dagen kunnen verwachten. Soms klopt er ook helemaal niets van, en dan lachen we maar
wat en schudden ons hoofd!
Dat voorbeeld van het weerbericht gebruikt Jezus ook. Hij zegt: “Jullie zijn redelijk goed in
staat om te voorspellen wat voor weer er op je afkomt. Niet in alle details, maar in grote lijnen
toch wel. Maar kun je dat ook met de ‘tekenen der tijden’?”
Je hoort bijna de teleurstelling in de stem van de Here Jezus. Hij verwacht dat kennelijk wel
van ons. Dat we de tekenen der tijden zullen verstaan. Niet in alle details, maar globaal toch
wel. Hij verwacht dat we de krant en de nieuwsberichten zo naast de Bijbel kunnen lezen,
dat we in grote trekken begrijpen wat voor ‘weer’ er op ons afkomt. Niet in alle details, maar
toch. Zo, dat we begrijpen in welke tijd we leven. Hoe laat het is op de klok van de
geschiedenis. En het lijdt geen twijfel: er is zwaar weer op komst.
Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als angst voor de toekomst ons soms
aangrijpt – juist omdat we zien wat er allemaal in de wereld gebeurt – dan mogen we
beseffen: het gaat kennelijk niet buiten Hem om. Hij weet ervan. Hij heeft er al over
gesproken. Al bijna 2000 jaar geleden. In de Bijbel. In het Nieuwe Testament. In niet mis te
verstane woorden. Heel duidelijk. En ook de profeten hebben erover gesproken. In het Oude
Testament. Het is een troost om dat te beseffen. Deze soms angstaanjagende dingen
moeten kennelijk geschieden. Er is zwaar weer op komst voor onze planeet aarde. Maar Hij
die verleden, heden en toekomst vast in Zijn handen heeft en houdt, is de Vader die ook ons
persoonlijk leven vast in Zijn handen houdt. Dat geeft troost en houvast!
Een oud lied (Gezang 180:1 Hervormde Bundel 1938) zegt:
“Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan.”
Dus: Hij die ‘wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden waarlangs mijn/onze voet kan gaan’!
Ook in de toenemende duisternis van de eindtijd.
Totdat Jezus komt om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken.
Ds. W.J. Glashouwer
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Voorthuizen

Goes

Hoogeveen

21 oktober
04 november

28 oktober
18 november

11 november
25 november

Voorthuizen

Goes

Hoogeveen

13 januari
03 februari
03 maart
24 maart
14 april
26 mei
16 juni

06 januari (*)
27 januari
24 februari
17 maart
07 april
05 mei
09 juni

20 januari
17 februari
10 maart
31 maart
28 april
02 juni
23 juni

Repetitieschema 1e helft 2018

(*) locatie nog onbekend
30 juni 2018: gezamenlijk concert op nog nader te bepalen locatie
LONDEN
Zoals al in de vorige nieuwsbrief vermeld, hopen wij in de week van 23 oktober de laatste
informatie te versturen naar de deelnemers van deze reis.
Op 4 november hebben wij een generale repetitie voor Londen in Voorthuizen. Iedereen is
welkom, ook de leden die niet meegaan naar Londen!
Willen de leden die meegaan naar Londen en nog “vergeten” zijn hun kopie van het nieuwe
paspoort op te sturen dit z.s.m. doen naar reizen@hollandkoor.nl !! Of zaterdag 21 oktober
a.s. meenemen naar Voorthuizen. Vermeld u s.v.p. uw lidnummer op uw kopie of in de mail.
ISRAËL
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de reisbrochure voor onze reis naar Israël in
oktober 2018.
In november/december a.s. zal deze brochure uitgedeeld worden op de repetities. Uiteraard
kunt u dan extra brochures meenemen voor familieleden, vrienden en koorleden van uw
andere koor, om hen enthousiast te maken voor deze reis. Nodig ze uit mee te gaan als
projectlid.
EINDEJAARSCONCERT
Deze zal dit jaar gehouden worden op 9 december a.s. in de Bovenkerk te Kampen.
Aanvang van het concert is om 17.00 uur.
Ook dit jaar zal Jaap Vinke weer emmertjes erwtensoep en zelfgebakken oliebollen verkopen
voor ons goede doel en ons koor.

UIT DE LEDENKRING
Zieken
• Jan Altena, Van Heekstraat 5, 7462 NH Rijssen. Jan merkt dat het revalidatietraject,
waar hij begin oktober mee is begonnen, hem goed doet.
• Martha Braker, Zorgcentrum “Oldekinholt”, Kamer 216, Kemperstraat 2, 7901 CB
Hoogeveen.
• Ursula van Dongen-Dekkers, Anemoonflat 27, 4702 BV Roosendaal. Het gaat op en
neer. De ene dag heeft Ursula meer energie dan de andere dag
• Corrie van Delft, Van Beuningenstraat19, 2232 AA Rijnsburg. In overleg met de arts
heeft Corrie besloten om zich toch zo snel mogelijk te laten opereren. De operatie
staat gepland voor 27 oktober.
• Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht. Het lopen, weliswaar met rollator,
gaat wat beter. Els is dankbaar voor deze lichte vooruitgang.
• An Fekkes uit Putten verblijft in woonzorgcentrum “De Dillenburg”, 3851 PW Ermelo.
An heeft steeds meer zorg nodig.
• Nel Hage Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag.
• Joukje Herder, Ferdinand Bolstraat 8, 8932 JP Leeuwarden. Het is nog steeds niet
duidelijk wat er aan de hand is. Er lopen nog onderzoeken
• Anke Hordijk, Burg. A. van Walsumlaan 439, 3135 WN Vlaardingen. Nu de
medicijnen zijn aangepast en aanslaan voelt Anke zicht beter. Anke geeft de moed
niet op en hoopt toch nog een repetitie bij te kunnen wonen.
• Bets de Jong verblijft in Verzorgingshuis “Avondlicht”, Sluimerskamp 18 Kamer 112,
4171 BR Herwijnen
• Lambert (en Adri) Kooij, Spinnersdonk 308, 7326 HD Apeldoorn. Ze maken opnieuw
een moeilijke tijd door. Adri heeft zo’n hevige pijn dat ze bijna de hele dag op bed ligt.
Onderzoek heeft uitgewezen dat er ernstige slijtage is. De gedoneerde nier van
Lambert functioneert gelukkig nog goed bij Adri.
• Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum.
• Willy Nieuwenhuis, Granaathorst 383, 2592 TA Den Haag. Willy kan, met behulp van
een rollator, iets beter lopen.
• Hendrik van der Plank, Punter 12-53, 8242 DA Lelystad. De onderzoeken gaan nog
door.
• Leny Pronk uit Alphen aan de Rijn Zorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2,
2324 EL Leiden.
• Riek Seinen van der Vlierd, Utrechtseweg 36, 1381 GP Weesp. Riek wacht op een
oproep voor een operatie.
• Adri van Veen, Ganzepad 22, 4251 VB Werkendam. Adri heeft de elfde kuur gehad.
Nu nog vijf. Het wordt steeds zwaarder. Adri gaat van kracht tot kracht voort
• Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. Aad
heeft de uitslag gekregen van het neuropsychologisch onderzoek. Die is hard bij Aad
binnengekomen, want ze had niet op zo’n uitslag gerekend. Het onderzoek heeft
uitgewezen dat Aad ernstig hersenletsel heeft, met blijvende schade. Volgens de arts
moet ze niet meer op herstel rekenen. Op advies van de arts gaat Aad een
vervolgtraject in bij een geriater.
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