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Beste gemeenteleden, hier onze 1e nieuwsbrief van dit jaar.
Waar we stilstaan bij het wonder van Pasen, leuke paas-interviews van 4 
generaties, foto’s nieuwjaarsreceptie  en nog veel meer….

Wat betekent Pasen?
Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Toch weten veel mensen niet meer wat 
er met Pasen gevierd wordt. Wat is de betekenis van het christelijke Paasfeest?

De opstanding van Jezus
Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus gevierd. Eigenlijk moet je 
wanneer je naar de betekenis van Pasen zoekt altijd ook nadenken over Goede 
Vrijdag. Op deze vrijdag werd Jezus gekruisigd. Op zich niet zo’n opvallende 
gebeurtenis. Er werden in de tijd van Jezus veel mensen gekruisigd door de 
Romeinen. Opvallend is echter wel dat Jezus van tevoren over Zijn dood spreekt en 
zegt dat Hij zelf voor de dood kiest. Dat is meer dan een opvallende dood.

De noodzaak van Jezus’ dood
Jezus sprak over de noodzaak van Zijn dood. Hij vertelde dat Hij moest sterven om 
de gebrokenheid en zonde van de wereld moest dragen. Zijn dood aan het kruis van
in die zin dus veel meer dan een terechtstelling. Aan het kruis droeg Hij de straf op 
de zonde.

Overwinning op de dood
Met die wetenschap is Pasen beter te begrijpen. Jezus droeg vrijwillig de straf op de
zonde: de dood. Hij bleef alleen niet in de dood maar overwon deze. Door deze 
overwinning hoeft niemand de straf op de zonde te dragen. Jezus keek de dood in 
ogen voor ons. Het betekent dat dood niet dood meer is. Er is perspectief en hoop. 
Met dit leven houdt het niet op. Er is door en in Jezus Christus echt Leven.
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Wat vindt de 1e, 2e, 3e en 4e generatie van Pasen:

1e generatie: Roos Tutuarima-Kuhuwael

1. Wie bent u; kunt u iets over uzelf vertellen?
Ik ben Oma/Tante Roos Tutuarima-Kuhuwael. Woon in Groningen en ben 88 
jaar oud. Ik woon nog steeds zelfstandig. Doe alles nog zelf (koken en 
boodschappen doen). Drie keer in de week bezoek ik de dagopvang van 
Residentie Buitenzorg in Paddepoel (Groningen).

2. Wat betekent Pasen voor u? 
Pasen betekent voor mij de opstanding van Jesus Christus.

3. Hoe past u de paasgedachte toe in uw dagelijks leven? 
Het betekent voor mij dat je goed met je medemens dient om te gaan.

4. Is deze paasgedachte alleen voor de paasdagen of voor elke dag? 
Elke dag.

5. Wat doet u met Pasen? 
Eerst naar de kerk. 's middags thuis Pasen vieren met kinderen/kleinkinderen.

6. Welke paasboodschap wilt u de jeugd meegeven? 
Je ouders liefhebben en niet denken dat ze dom zijn. Respect hebben voor je 
ouders.

2e generatie: Tea Brachwitz-Kempa

1. Wie bent u; kunt u iets over uzelf vertellen?
Ik ben de jongste uit een gezin met vier kinderen. In 1961 zijn we in de Molukse 
wijk Hoogkerk komen wonen. In Hoogkerk heb ik de lagere school bezocht en 
heb ik vele uren gespeeld met de andere kinderen van de wijk. Het was een 
onbezorgde tijd en ik kijk er met veel plezier op terug. Om praktische redenen 
zijn wij in 1967 verhuist naar Groningen. Ondanks dat gingen mijn ouders, en 
later ik ook, elke zondag naar Hoogkerk om naar de kerk te gaan. Daar heb ik 
dan ook belijdenis gedaan. Mijn ouders hebben hun kinderen het geloof 
meegegeven en daar ben ik hen dankbaar voor. Ik ben getrouwd met Herman 
Brachwitz en samen hebben wij twee zoons, twee dochters en drie 
kleinkinderen, waar wij erg trots op zijn! 

2. Wat betekent Pasen voor u? 
Pasen betekent voor mij dat we herdenken dat Jezus voor ons aan het kruis is 
gestorven om onze zonden voor ons te dragen en dat we met de Pasen vieren 
dat Hij uit de dood is opgestaan. Hierdoor zijn wij niet verloren maar kunnen we 
door Jezus te volgen uitzien naar een eeuwig leven. Jezus is ons voorgegaan, 
Hij heeft gezegd:“ Niemand komt tot de vader dan door mij”. Wij moeten Hem 
alleen maar volgen.

3. Hoe past u de paasgedachte toe in uw dagelijks leven? 
De paasgedachte betekent voor mij in het dagelijks leven dat ik probeer er 
steeds van bewust te zijn dat we ons leven moeten leven op de manier die God 
van ons vraagt. Hoewel dat niet altijd gebeurt weten we als christenen hoe dat 
wel zou moeten. Dat heeft Jezus ons geleerd.

4. Is deze paasgedachte alleen voor de paasdagen of voor elke dag? 
Deze paasgedachte is er uiteraard niet alleen tijdens Pasen, maar moet elke dag
toegepast worden. Verder is het ook belangrijk elke dag dankbaar te zijn voor 
alle zegeningen die we van Hem mogen ontvangen. Hoe anders ziet ons leven 
eruit als we leven in een oorlogsgebied of waar hongersnood is?
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5. Wat doet u met Pasen? 
Dan ga ik naar de kerk in Hoogkerk of met Herman naar de Hollandse kerk. 

6. Welke paasboodschap wilt u de jeugd meegeven? 
wij hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Waardeer dat en probeer te leven 
op een manier zoals God dat van ons vraagt. Wees hulpvaardig naar anderen en
ga met hen om op een manier zoals je wilt dat anderen met jou omgaan.

3e en 4e generatie Chevara, Thyrza en Benjamin, zondagschool MAGIM 
kinderen:

1. Wat betekent Pasen voor jou?
Chevara: dat Jezus gestorven is voor onze zonden en de paashaas!Thyrza: ja 
en dat Jezus ons heeft vergeven. Benjamin: dat Jezus gestorven is voor onze 
zonden.

2. Gedenk je Pasen of vier je iets met Pasen?Thyrza, Chevara & Benjamin: 
gedenken dat Jezus gestorven is en wij vieren dat Hij weer is opgestaan.

3. Hoe vier jij Pasen?Chevara: met een Paashaas want die geeft ook hoop.
Benjamin: het woord van God en de betekenis van het Paasverhaal 
doorvertellen.Thyrza: maar ook eieren zoeken, want dat staat ook symbool voor 
nieuw leven.

4. Is de Paasgedachte alleen voor de Paasdagen of is dat voor elke dag?
Chevara, Benjamin & Thyrza: dat is voor elke dag want elke dag is er nieuwe 
hoop en gedenken wij Jezus.

5. Is deze Paasgedachte alleen voor Christenen? Thyrza: dit is niet alleen voor wij
die naar de kerk gaan maar voor iedereen.Benjamin: ja dat is voor elke dag maar
ook voor de moordenaars en de mensen die niet in God geloven zoals Moslims 
& Boeddhisten want er is voor iedereen hoop.Chevara: nee voor iedereen want 
Jezus is gestorven voor iedereen.

6. Stel je kent iemand die niet in God gelooft en hij/zij zit met iets. Wat zou je 
tegen hem/haar willen zeggen? Benjamin: Ik praat niet echt over God met 
andere kinderen. Helemaal niet met kinderen die niet geloven. Dat vind ik een 
beetje vreemd en lastig om uit te leggen.Thyrza: laten we iets leuks gaan doen. 
Want ik durf niet echt over God te praten.Chevara: Nee ik durf dat eigenlijk ook 
niet.Jezus zegt “God is sterker dan de dood”.

7.  Wat is volgens jullie nog meer sterker dan de dood?Benjamin: het leven 
omdat er leven na de dood is.Thyrza: liefde.Chevara: knuffels. En mama zegt 
altijd dat de dood het begin is en dat wij in de Hemel verder leven. Ik hoop als 
een engel.

 Dringende OPROEP !!
De kerkenraad wil graag een beroep doen op u als gemeentelid, om u aan te 
melden als kerkenraadslid. Op deze manier kunnen wij dan gezamenlijk werken aan
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de opbouw van onze gemeente en de onderlinge taken als kerkenraad beter 
verdelen. Immers maken vele handen licht werk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Activiteitenochtend/middag.

Er bestaan plannen om voor de ouderen van onze gemeente, die door 
omstandigheden minder mobiel zijn, regelmatig een zaterdagochtend of middag
te organiseren voor activiteiten waarbij gezelligheid voorop staat. Om welke 
activiteiten het gaat hangt af van de ideeën die door een ieder kunnen worden 
aangedragen. Deze activiteiten zullen door Els Hallatu en/of Marcella Waas 
worden begeleid. 

Graag zouden wij van u willen vernemen of hier belangstelling voor is. Dit kunt
u eventueel kenbaar maken bij een van de leden van de WerkGroep GIM of via 
de website www.gimhoogkerk.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Nieuwjaarsreceptie 29 januari jl.
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Nieuwjaarsreceptie was weer super gezellig, alle vrijwilligers bedankt voor jullie 
medewerking.

Uitnodiging Sing-in.

In het kader van “Hart voor Hoogkerk’ zal samen met andere   
gemeenten in Hoogkerk een sing-in worden georganiseerd met als   
doel kerken in Hoogkerk bij elkaar te brengen en elkaar te
bemoedigen. Hierin zal d.m.v. samenzang het christelijk geloof worden
beleden. Spreker is dhr. A. Vegter.

Dit zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei 2017 van 19.30-20.30 uur in: 
Vensterschool  Hoogkerk,  Zuiderweg 70-2.  
(inloop vanaf 19.00 uur).

Iedereen is van harte welkom!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

55 jaar GIM Hoogkerk

Op vrijdag 30 juni 2017 bestaat de GIM Hoogkerk 55 jaar. We willen dit graag als 
gemeente vieren met een herdenking op zaterdag 1 juli 2017 van 11.00-17.00 uur.

Om de viering van het 55-jarig bestaan van GIM Hoogkerk tot een succes te maken 

hebben we vrijwilligers nodig. Overleg met de gemeenteleden is daarom belangrijk. 

Tijdens dit overleg kunnen we bekijken of de plannen, die we voor deze bijzondere 

dag hebben bedacht, haalbaar zijn. Datum overleg met gemeenteleden is op 7 mei 
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a.s.,  na de middagdienst. Daarna volgt een definitieve uitnodiging met daarin het 

programma van de viering.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Oproep: WERKGROEP zoekt nieuwe leden
Werkgroep zoekt nieuwe leden!
Per 5 februari 2017 heeft Dhr. W. Sopacua zich teruggetrokken uit de werkgroep. 
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe werkgroepsleden. U kunt zich aanmelden bij 
de werkgroep.

 Met vriendelijke groet,

 Max Pattinama
Thea Brachwitz-Kempa
Lucy Picarima
Jeffrey Pattiwael

Helpt u ons mee om weer een gezonde en vernieuwde kerkelijke gemeente op te 
bouwen?

Onze huidige organisatie

Ds. M. Ruhulessin Voorganger
Harry Hallatu Ouderling (penatua)
Ferry Hahury Diaken (sjamaas)|penningmeester| koster

Tea Brachwitz-Kempa Werkgroep
Lucy Picarima Werkgroep
Jeffrey Pattiwael Werkgroep
Max Pattinama Werkgroep

Els Hallatu Gospelkoor Karunia
Rita Waas Koor Maranatha
Marcella Waas Zondagsschool MAGIM

Aantal geregistreerde lidmaten Ca 60
Aantal aanwezige lidmaten tijdens de diensten Ca. 20
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