
 

 

 

 

 

 

 
 NIEUWSBRIEF 

 32e jaargang april 2022 

 

 
 
 
“En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan 
niet verschrikt, want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde.” 
Marcus 13:7 
 
En dan zegt u: De tijden zijn zo moeilijk, de tijden zijn zo zwaar, de tijden zijn zo ellendig! Leeft 
u maar goed en als u goed leeft, verandert u de tijden wel! U verandert de tijden en dan hebt u 
geen reden  meer om te mopperen. Want wat zijn de tijden, broeders? De uitgestrektheden van 
de eeuwen en hun verloop. De zon is opgegaan en na verloop van twaalf uren gaat ze aan de 
andere kant van de wereld onder. De volgende dag gaat ze in de vroegte op en later weer 
onder. Telt u maar hoe vaak: dat alleen zijn de tijden. Aan wie heeft het opgaan van de zon 
schade toegebracht? Aan wie haar ondergang? De tijd heeft dus aan niemand schade 
toegebracht. 
 
Degene aan wie schade wordt toegebracht zijn mensen; degenen door wie hun schade wordt 
toegebracht zijn mensen. Het is een allerdroevigst iets: aan mensen wordt schade toegebracht, 
mensen worden beroofd, mensen worden onderdrukt. En door wie? Niet door leeuwen, niet 
door slangen, niet door schorpioenen, maar door mensen. Degenen aan wie schade wordt 
toegebracht, lijden daaronder. 
 
Maar als ze het zouden kunnen, doen ze dan zelf niet wat ze afkeuren? Vinden wij de mens die 
zo mopperde nog, wanner hij zelf heeft kunnen doen waar hij over mopperde? Ik prijs hem, ik 
prijs hem ten zeerste, als hij niet heeft gedaan wat hij afkeurde! 
 
Gedeelte uit een preek van de kerkvader Augustinus 

 
 

Oorlog, Augustinus en de tijden 
In het bovenstaande preekfragment van de kerkvader Augustinus staat de zin “De tijden zijn zo 
moeilijk, de tijden zijn zo zwaar, de tijden zijn zo ellendig!” Een zin die volstrekt van toepassing 
is op onze huidige tijd. De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. 
Augustinus hield deze preek ruim 16 eeuwen (!) geleden in de Noord-Afrikanse stad Carthago. 
De kerkvader stelt dat wij niet de schuld kunnen geven aan de tijd (dus aan iets buiten onszelf), 
maar dat de problemen in deze wereld door de mens zélf komen. 
Ja, de oorlog in Oekraïne is voornamelijk ontstaan door die éne mens president Poetin. Maar 
dat is niet het hele verhaal… Augustinus zegt aan het einde van dit preekfragment: “Ik prijs 
hem, ik prijs hem ten zeerste, als hij niet heeft gedaan wat hij afkeurde!” Nee, wij zijn geen 
oorlog begonnen. Maar wie zijn/haar hart een beetje kent, weet dat dat zomaar anders kan 
zijn… Laten wij (volhardend) bidden voor Oekraïne en Rusland, voor de mensen die op de 
vlucht zijn, voor de onderhandelaars, voor de journalisten. En bovenal bidden dat onze Heere 
God het hart van Poetin zal omkeren --- zou voor de Heere iets te wonderlijks zijn? 
 
 



 
 

 
UIT EN VOOR DE GEMEENTE 
 

 
 

• De kerkenraad heeft een commissie ingesteld die het beleidsplan van PKN 
Hengelo gaat beschrijven. Om dit te kunnen, wordt er ook een anonieme 
schriftelijke enquête gehouden onder de leden/bezoekers van de avonddiensten. 
Aanstaande zondag (03 april) tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst is er de 
mogelijkheid om de enquête in te vullen. Op deze manier hebben wij invloed op 
het beleid van de kerkenraad van PKN Hengelo. Als bijlage treft u het 
“Beleidsplan – Binding 2022-2” voor wat meer informatie. 
 

• Van harte willen we u bedanken voor de vele kaarten met warme herinneringen 
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve 
man, (schoon-)vader en opa Jan Pothof. Ook de vele telefoontjes, bezoekjes, 
bloemen en troostvolle woorden hebben ons heel goed gedaan in deze moeilijke 
periode.  
een warme groet: Dinie Pothof, kinderen en kleinkinderen 
 

 
 
 

Veranderingen na loslaten corona-maatregelen: 
 
We zijn heel dankbaar dat de laatste corona-maatregelen nu ook opgeheven zijn en dat 
we alle liederen weer mogen meezingen in de kerk!  
 
Eén van de maatregelen die tijdelijk was ingevoerd, was dat er geen liedboekjes meer 
mochten worden uitgeleend in de kerk. Voor sommigen van ons en voor gasten was dat 
vervelend, waardoor besloten is om ook de liedteksten te projecteren. Vanaf 
aanstaande zondag 03 april gaan we terug naar een ‘normale’ situatie waarin er geen 
restricties meer zijn in het lenen van liedboeken. Hierdoor vervalt de noodzaak voor het 
projecteren van liedteksten. Daarom is besloten om terug te gaan naar het beleid zoals 
dat was, namelijk het projecteren van de alleen de liturgie. Iedereen heeft een eigen 
liedboek of kan die lenen in de kerk. Bijkomend voordeel is dat het minder extra werk 
voor de kosters en/of (tijdelijke) vervangers oplevert. Mocht u geen eigen liedboek in uw 
bezit hebben, denkt u er dan aan om vanaf aanstaande zondag er eentje mee te nemen 
naar de kerkzaal? 
 
Verder hebben we (uit praktische overweging) besloten dat we tijdens de kerkdienst niet 
terug gaan naar twee collecte rondgangen, zoals we dat gewend waren voor de corona 
tijd. De beide collectemandjes staan achter elkaar voor de uitgang van de kerkzaal, dat 
is ons de laatste maanden goed bevallen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Opstanding 
 
Ik had mijn bijbel goed gelezen 
En heel veel preken aangehoord 
‘k Geloofde echt in God, mijn Here, 
‘k Vertrouwde Hem vast op Zijn Woord. 
Maar plotseling kwam toch de twijfel: 
Ik keek in een gedolven graf 
En dacht wanhopig: een nieuw leven? 
Een steen sluit dit hermetisch af. 
 
De eeuwen door zijn er miljoenen 
gestorven en ze zijn niet meer. 
En moet ik dan toch nog geloven, 
dat ze eens opstaan zullen, Heer? 
Ik bad: God, wil mij toch vasthouden, 
omdat ik in een afgrond staar. 
U heeft beloofd mijn gids te wezen, 
maak nu dan die belofte waar. 
 
Toen ik mijn wanhoop en mijn twijfel 
aan God, mijn Vader, had gezegd, 
heeft Hij zo heel gewoon mijn handen 
in zijne Vaderhand gelegd. 
Want slenterende door de lanen 
zag ik de bomen zonder blad. 
Een los pakket van eikeblaren 
bedekte ’t stenen wandelpad 
 
Toen dacht ik: strakjes in de lente 
hecht God de bladeren weer aan. 
Elk boompje krijgt zijn eigen knoppen, 
geen takje zal Hij overslaan. 
Hij roept tot leven wat reeds dood scheen, 
de grote Schepper van ’t heelal. 
Dan moet het toch ook zonneklaar zijn, 
dat Hij ook ons weer wekken zal? 
 
Wij gaan die takjes ver te boven. 
God wil zijn kindren bij zich thuis. 
En om dat mogelijk te maken 
stierf onze Heiland aan het kruis. 
Hij, eerstgeboorne uit de doden, 
komt eenmaal in zijn majesteit. 
Dan zullen al Gods kinderen leven, 
Hem erend tot in eeuwigheid 
 
Loekie Schat 
 
 
 



 
 

 

Datum bijzonderheden Naam plaats 

03 april 2022 
Koffiedrinken na de 
kerkdienst E.J. Prins Daarle 

10 april 2022  H. van Wingerden Rijssen 

17 april 2022 Eerste Paasdag J. v.h. Goor Rijssen 

24 april 2022  K.F.W. Borsje Vriezenveen 

01 mei 2022  G.A. Schreuders Wierden 

08 mei 2022  K.A. Hazeleger Westerhaar 

15 mei 2022  G. Doorn Vriezenveen 

22 mei 2022  J.W. Goossen Vriezenveen 

29 mei 2022  A. Prins Vriezenveen 

05 juni 2022 Eerste Pinksterdag L.W. Smelt Voorthuizen 

12 juni 2022  H.J. Donken Wierden 

19 juni 2022 
Voorbereiding Heilig 
Avondmaal C. Maris Aalten 

26 juni 2022 Heilig Avondmaal B.H. Weegink Katwijk aan Zee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u iets melden of hebt U een bijdrage voor de volgende nieuwsbrief, dan kunt u 
deze inleveren bij: R. Pothof of per mail: rolf@rolfpothof.nl  
 
 
 
 
De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen 
de PKN kerk te Hengelo.  
Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.  
Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. 
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Opgericht: april 1963 
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Nieuwsbrief verschijnt 3-maandelijks 
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