
 

 

                                                   

zondag: 
10:00u Avondmaalsdienst 
Spreker: Br.Jan van Duin 
Opening door: br.Robert v.d. Boon 
=========================== 
Woe. 19:30u Kringavond 
=========================== 
Vrijdag 19:00u  
Goedevrijdagdienst / avondmaal 
Spreker: Robert van der Boon 
Opening door: Gert Schoneveld 
=========================== 
Za.  09:00u Gebedsuur  
========================== 
Volgende week  
10:00u 1e Paasdag Samenkomst 
Spreker: Br.Johan Schep 

14e - 2023         02-04 t/m 09-04 

IBAN nummers 
ING: NL85INGB0000018763 

De vrouwen die Jezus dienden. 
“Een van de Farizeeën nodigde Jezus uit bij hem te komen eten. En Hij kwam in het huis 
van de Farizeeër en ging aanliggen. En zie een vrouw, die in de stad als zondares bekend 
stond, bemerkte, dat Hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En zij bracht een 
albasten kruik met mirre. En ze ging huilend achter Hem staan, bij Zijn voeten, en begon 
met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar, en kus-
te Zijn voeten en zalfde ze met mirre. Toen de Farizeeër, die Hem genodigd had, dat zag, 
zei hij bij zichzelf: Indien deze de profeet was, zou Hij wel weten, wie en wat deze vrouw 
is, die Hem aanraakt: dat zij een zondares is. En Jezus zei: Simon ik heb je iets te zeg-
gen….” Lucas 7:36-50.  
 
De gastheer, Simon, verzuimt diverse handelingen die horen bij een goede gastheer. Hij 
bood geen water en handdoekje aan zodat Jezus Zijn voeten kon wassen,  een kus gaf 
hij niet en ook geen olie voor Jezus zijn hoofd. Deze man was doorkneed in de wet en 
vond zichzelf heel wat. Weinig liefde zou je zeggen. 
Dan heb je ook deze zondares die waarschijnlijk in de prostitutie verzeild geraakt is. Zij 
verbaast iedereen met haar acties. De emotie, de liefde en de gedrevenheid. Met haar 
tranen wast zij de voeten, met haar haren droogt ze de voeten af en met mirre zalft ze 
de voeten. Zij voelde zich niet goed genoeg en beperkte haar daden tot de voeten van 
Jezus.  
Simon wilde zijn gelijk hebben, was uit op respect en eer van de mensen. Hij vertoonde 
haantjesgedrag en bezat weinig empathie. Hij kon zich maar moeilijk tot helemaal niet 
inleven in deze zondares. Hij had wel veel kennis maar niet zo veel liefde, toewijding en 
vuur voor de Here. 
Ik sta verbaasd over de vele vrouwen die Jezus dienden. Hun intensie, hun liefde, hun 
on-voorwaardelijkheid, hun dienstbaarheid. Hun inbreng in het leven van Jezus was 
groot. Ook in onze gemeente zie ik vele vrouwen die de Here onvoorwaardelijk dienen. 
Hun liefde, hun vuur, hun dapperheid, de gedrevenheid en toewijding. Op diverse fron-
ten dienen zij de Here in de gemeente.   
Vergeet niet dat het de vrouwen waren die als eerste naar het graf gingen en daar een 
ontmoeting hadden met 2 engelen. Zusters zijn van onschatbare waarde voor de Here 
en Zijn gemeente.  
Jezus zei tot de zondige vrouw dit:  “Je geloof heeft je behouden, ga in vrede.” 
      Br.Robert van der Boon 
 
 
  

De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.   

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar. 

Zending Algemeen 

 

gift aan:  

G.C.F Margate 

Zuid-Afrika (Maria) 

gift aan: 

de Ark (Gemeente) 

= Gift Algemeen = 

Jarig deze week 

04-04 Gerda Meershoek 

05-04 Levi Krijgsman 

Het wezenlijke van de liefde  
is niet dat wij  

God hebben liefgehad,  
maar dat Hij ons heeft liefgehad  

en zijn Zoon heeft gezonden  
om verzoening te brengen  

voor onze zonden. 
1 Johannes 4:10 



 

 

Email adressen en Website: 
Broederraad:  Broederraad@dearknoordwijk.nl  
Financiële raad:   Financieleraad@dearknoordwijk.nl  
Informatie:  Info@dearknoordwijk.nl   
Olijftakje:  Olijftakje@dearknoordwijk.nl 
Website:  www.dearknoordwijk.nl 

Oudsten: 
Robert van der Boon (vz) 
Danny Krijgsman 
Gustaaf Burmeister 
 
 

Diakenen: 
Gert Schoneveld 
Vinder Quintero 

 Maria en Bayanda Hufner (Zuid-Afrika) 

 Marc en Jody v. Eijden - (Frankrijk) 

 Arend en Jolinda v. Dorp - (Spanje) 

 Jack en Nel Nugter - (Nederland en België 

 Baan Pak Phing en Christina - (Thailand) 

 Fam. C. Bennema - (Wales) 
 

 Karin v/d Bosch - (Ethiopië)  

 St Help on Helpen - (Nederland) 

 City of Life - (Israël) 

 Br. Rinus Kuyt  
Lucas 10:2 - De oogst is wel groot,maar er zijn te weinig 
arbeiders … Wilt u een keer mee de straat op, neem dan 
even met Rinus Kuyt contact op.  

Spreker: 
Zondag, 2 april 2023, hoopt br. Jan van Duin voor te 
gaan in de eredienst. Broeder Bas van de Bosch, 
die eigenlijk zou spreken, is door omstandigheden 
verhinderd . Ook zullen wij het Heilig Avondmaal 
herdenken met Gods genade. 
 

Kringavond: 
Op woensdag 5 april komen de huiskringen weer samen.  
Het thema is: De Heilige Geest en de bruid. Maar niet alleen  
onderwijs staat centraal maar ook de eenheid en de gemeenschap 
met andere heiligen. Er is ook veel ruimte voor vragen en gebed.    
 
Goede vrijdag: 

Vrijdag 7 april is een speciale avonddienst waarin we 
herdenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Deze 
samenkomst begint om 19.00u. We heten iedereen 
van harte welkom. Robert van der Boon zal spreken 
met Gods genade. Ook zal dan het Avondmaal  
gevierd worden. 

 
Gastspreker: 

Zondag 9 april is het Pasen. Wij herdenken dan de 
opstanding van Jezus uit de dood. Johan Schep 
hoopt dan met Gods genade te spreken.  
Johan is een gezalfde spreker en is o.a. bekend van 
Family7.   
 

 
Gemeente-vastendag: 
Op zondag 23 APRIL willen we een gemeente-vastendag houden. 
Om 19.00u zal er een samenkomst zijn waarin ruimte is om samen 
de Here te zoeken en te aanbidden en te prijzen. Iedereen is  
natuurlijk welkom, ook als je niet mee doet met vasten.  
 
 
 
 
 
 

Huiskringen: 
Geliefde gelovigen, op woensdag 19 april, hopen wij het thema 
vasten te behandelen in de huiskringen. Afgelopen woensdag heeft 
de studie over vasten geen doorgang kunnen vinden omdat  
Robert van der Boon ziek was. Dit thema “Vasten” staat niet  
vermeld in het boekje van WAT IS WIJSHEID.  
De kringleiders ontvangen een korte overdenking over vasten.  
Zij zullen het dan met de kringleden delen.  
 
Gebed/ bezoek: 
Wilt u ook genoemd worden of wilt u iemand noemen?  
Wilt u een gesprek of een bezoek?  
Meldt u dan even via een mail naar Info@dearknoordwijk.nl of bij 
de broederraad. (broederraad@dearknoordwijk.nl) 
 
Parkeren: 
Zoals u vast wel gemerkt heeft is het parkeren op zondagmorgen 
een hele uitdaging. Sommige gelovigen moeten 5 of 6 straten  
verderop parkeren. Wij zijn in contact met de gemeente Noordwijk 
om tot een oplossing te komen. Binnen zijn nog steeds wel de  
parkeerkaarten verkrijgbaar. Daarmee kunt u voor € 0.50, wel 3 uur 
lang parkeren. 
 
Bezoek ook onze website: WWW.DEARKNOORDWIJK.NL 
 
Wilt u ook genoemd worden in het Olijftakje?  
Meldt u dan bij de redactie of Olijftakje@dearknoordwijk.nl 
 
 
 

Huiskringen iedere even  woensdagen van de maand   

Locaties Leiders Tijdstip 

Katwijk aan de Rijn Robert van der Boon woensdagavond 19.30u 

Katwijk aan Zee Rinus Vooijs woensdagavond 19.30u 

Noordwijk Gustaaf Burmeister woensdagochtend 10.00u 

Valkenburg Koos Duivenvoorde woensdagavond 20.00u 

Katwijk Noord/ Noordwijk Danny Krijgsman/ Vinder Quintero woensdagavond 20.00u 

Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen, financieel en met gebed.  

HTTPS://dearknoordwijk.nl
https://www.gcf.org.za/
https://www.ecmnederland.nl/werker-detailpagina/a324c0d0-0462-41bd-938c-16255a261188
https://www.jacknelnugter.nl/wie-zijn-wij
https://baanphakphing.nl/
http://www.bridgetolight.nl/index.php/kennismaking/karinvandenbosch
https://stichtinghelponshelpen.nl/
https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/

