Zondagsbrief voor
9 mei 2021

On-line-uitzending vanuit kerkgebouw “De Open Hof”,
Vanwege de corona-crisis vanuit een nagenoeg lege kerkzaal!
Voorganger
Ouderling van dienst
Lector
Organist
Collecten:

:
:
:
:
:
:

ds. Wouter Koelewijn
Koos de Mooij
Anke Smid
Jan de Wit
1e diaconie
2e Kerk

1e collecte rekeningnummer: NL14RABO0395138906
2e collecte rekeningnummer: NL70RABO0395138868
Zie pagina 5 voor de QR-code
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Welkom, mededelingen
Intochtslied:
Lied 42: 1, 7
Votum en groet
Gebed van inkeer en verootmoediging
Gods genade:
Psalm 18: 32-33
Zingen:
Lied146a: 2
Gods gebod:
Efeze 5: 8-10
Zingen:

Lied 146a: 7

Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing:
Johannes 15: 26 – 16: 11
Zingen:
Lied 975: 2, 3
Schriftlezing:
Zingen:

Handelingen 1: 12-14
Lied 975: 1

Verkondiging over:

Johannes 16: 8-11

Zingen:

Lied 657

Dankgebed en voorbede – stil gebed – Onze Vader
Collectedoelen worden genoemd
Slotlied:
Lied 672: 2, 6
Zegen
Zingen:

Driemaal ‘Amen’ (?)
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De bloemen van deze zondag gaan met een groet van de gemeente naar:
Mw. Achterberg te Leersum en dhr. en mw. van Soest - de Blauw.
Mededeling van de kerkenraad:
Ondanks de ruimte die de landelijke PKN en de overheid bieden om
vanaf 28 april kerkdiensten weer open te stellen voor 30 mensen, heeft
de kerkenraad van De Open Hof besloten de huidige ONLINE diensten
ZONDER publiek voort te zetten. Dit in verband met het grote aantal
besmettingen en de enorme druk op de ziekenhuizen van dit moment.
De kerkenraad is zich er van bewust dat veel mensen het missen om
naar de kerk te kunnen komen en zal de situatie met regelmaat opnieuw
bekijken.
Op zondag 16 mei is er een heuse ‘interactieve’ dienst. ‘Interactief’ in díe zin dat
we gaan proberen, via internet, met elkaar het gesprék écht aan te gaan, tijdens
de dienst, online. Ván het samen kiezen van een lied (‘de meeste stemmen
gelden’) vía het beluisteren van elkaars gevoel tót het peilen van elkaars
mening. Doet u, doe jij mee? Zou mooi zijn.
Zoek vast deze site op: https://ahaslides.com/openhof.
Moeilijk is het niet vertellen wij u vast! Muzikale medewerking wordt verleend
door o.a. de muziekgroep Joy en Henrieke Segers en Jolanda van de Pest zijn
aanwezig namens ‘Netwerk voor jou’, om het 40-dagen-project af te sluiten.
Berichten van Amnesty International:
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.
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
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Gulalai Amnesty International en zei dat ‘ze niet had kunnen overleven zonder
uw [Amnesty’s] steun’.
Turkse schrijver Ahmet Altan vrijgelaten.
De Turkse schrijver en journalist Ahmet Altan is op 14 april
2021 na 4,5 jaar cel vrijgelaten. In 2018 werd hij, zonder
enig bewijs, veroordeeld tot levenslang. Op 4 november
2019 werd die straf verlaagd naar 10,5 jaar.
Hij werd veroordeeld omdat hij de couppoging van 2016 zou
hebben gesteund. Hij werd beschuldigd van het ‘assisteren van een
terroristische organisatie’. De schrijver had zich na de mislukte staatsgreep
kritisch over de regering uitgelaten.
De vrijlating volgt nadat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een
dag eerder had geoordeeld dat Altans rechten waren geschonden en dat er
geen enkel bewijs is dat hij betrokken was bij de couppoging. Amnesty
International hoopt dat hij nu definitief een vrij man is. In 2019 werd Altan al
eens vrijgelaten, maar na een week weer vastgezet.
Ahmet Altan zat alleen maar gevangen voor het vreedzaam gebruikmaken van
zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Turkije schond met zijn veroordeling het
recht op vrijheid op grond van artikel 5 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens.
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 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 Amazoneregenwoud. 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.
Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 juni 2021 naar het Colombiaanse Congres. Roep Congresleden
op om María, Jani, Joel en Danelly te beschermen. Om de brief snel te
versturen: klik op deze link: https://www.de-openhof.nl/uploads/klant531/files/Briefschrijfactie-Colombia-mei-2021.pdf.
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Open Kerk.
Zoals was te verwachten zal binnenkort op doordeweekse dagen de Petrakerk
weer open zijn. Om aantrekkelijk te zijn voor bezoekers willen we proberen de
betrokkenheid bij deze activiteit te vergroten. Misschien vindt U het fijn om
tijdens Uw bezoek naar muziek te luisteren die u aanspreekt. Voor de komende
periode denken we aan liederen en muziek rondom het thema Pinksteren. Hebt
U een bepaald lied, of andere muziek rondom dit thema in gedachten die U
graag wil horen, laat het dan even weten. U kunt Uw reactie doorgeven aan
ondergetekende via de telefoon, nummer 0318-300452 of e-mail
a.vandenberg4@lijbrandt.nl. Hopelijk tot ziens bij een van de activiteiten.
Vriendelijke groet, Alex van den Berg.
Digitale collecte met de QR-code. Onderstaand is de QR-code die u kunt
gebruiken voor de digitale collecte.
Deze QR-code is alleen voor wijkkerk De Open Hof.
Voor de uitleg geeft u het volgende adres in: https://www.de-open-hof.nl/givt/
Voor de handleiding geeft u het volgende adres in:
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-met-Givt-handleidingDOH.pdf
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