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De dag van Pinksteren is gevierd, de Geest mag waaien en zij is van harte welkom om nieuw leven in 

te blazen. Zeven kaarsen zijn ontstoken als teken van de zeven gaven van de geest en de 

ballonnenregenboog (wonderlijk dat hij al een maand lang zo mooi blijft) geeft de veelkleurigheid van 

ons mensen bestaan aan. 

Zaterdag fungeert de regenboog in de terugkomviering van de Eerste Communicanten. Zondag klinken 

de gezangen uit de bijzantijnse ritus, ook voorbeeld van de veelstemmigheid die de christelijke traditie 

heeft voortgebracht. 

Volgende week vrijdagavond om 19.30 uur is de viering waarin het Vormsel wordt toegediend in 

Wormer. De beoogde voorganger deken Cassee heeft vanwege ziekte moeten afzeggen, bij hem is 

longkanker gevonden. Deken Ambro Bakker zal de vormheer zijn. 

 

De zondag na Pinksteren is het Drievuldigheidszondag. 

Dat  is zeg maar als het naamfeest van God: één God, vele namen. 

De klassieke namen: één God in drie personen, 

een God die we noemen: Vader, Zoon en Geest. 

 

Men zou ook kunnen zeggen: 

God in het verleden: de Vader, de Schepper die ons het leven gaf. 

God in het heden: de Zoon, God hier-en-nu.  

En God in de toekomst: de Geest die de komende dingen aankondigt 

en ons ten volle de waarheid brengt. 

 

Vele namen…zoals  de God boven mij (de Vader, de Heer van al wat bestaat), de God naast mij 

(Jezus, die onze broeder werd), 

en God in mij (de Geest die in ons woont). 

Maar het meest van al verbaast mij 

dat deze grote God zich met kleine mensen inlaat. 

‘Wat is dan die mens dat Gij aan hem denkt?’ 

Hebt Gij niet gezegd: “Ik zal er zijn voor u?” 

 

Het is een traditie dat rondom de langste dag er een film vertoond wordt door de Protestantse 

gemeente Westzaan in molen Het Prinsenhof. De jonge Katelijne groeit in de jaren tachtig en negentig 

op in een strenggelovig boerengezin in Zeeland. Als enig meisje tussen zes broers wordt ze nauwelijks 

bij het boerenwerk betrokken. . Terwijl haar verlangen om mee te doen onverminderd groot blijft, 

gaan haar gedachten hun eigen gang. Daarbij laat ze zich meeslepen door verhalen. Familieverhalen, 

dorpsroddels, Bijbelverhalen, bekeringsgeschiedenissen. Ook sprookjes, al mag ze die eigenlijk niet 

lezen, omdat het leugens zijn die haar maar afhouden van de Waarheid. Ze merkt dat haar eigen 

woorden grote gevolgen hebben voor haar familie. Dorsvloer vol confetti is een film over de strijd van 

ieder mens om een eigen leven, en tegelijkertijd een liefdevol portret van een Zeeuwse orthodoxe 

boerengemeenschap met een geheel eigen vertelcultuur. 

Vrijdag 21 juni om 19.30 uur in molen Het Prinsenhof, Relkepad (“zes minuten gaans”). Van 18.40 tot 

19.10 uur varen er boten vanaf de Weelbrug.  
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AGENDA 

 Maandag, 8.30 uur Kerkwerken 

 Woensdag, 10.00 uur Ontmoetingsruimte, koffieochtend 

 Donderdag, Kerkenpad 

 Vrijdag, 15:30 uur Oecumenische viering in Rosariumhorst verzorgd door de Protestantse 

Gemeente PKN 

 Zaterdag, 19:00 uur Eucharistieviering met samenzang.   

Voorganger: Pater G. Noom 

 Zondag, 10:00 uur Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

Voorganger: Pater G. Noom 

 

De collecte vorig weekend was € 411,10 

 

Voor de Missionarissen € 378,40. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst 

 


