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Van de redactie

Samen bidden
voor eenheid

H

et is de week van gebed voor de Eenheid van de
Christenen, dit is daarom het thema van deze
KERKMAG. Best gedurfd om over Eenheid te
praten: we blijken al meer dan een jaar binnen Emmaüs
hiermee grote moeite te hebben. Het gebed is dus hard
nodig, want de vermanende vraag van Paulus aan de
Gemeente van Korinthe: “Is Christus verdeeld?” naar
aanleiding van “wij zijn van.…” enz. is ook op ons van
toepassing. Er wordt nu op meerdere fronten gesproken
en ook onze kersverse chroniqueur Frater Henrico deed
in het decembernummer van KERKMAG een forse duit
in het zakje door zijn aanbeveling dubbele spiegels te
hanteren, een variant op de “balk en de splinter”. We
moeten hopen en bidden dat wij hieruit bemoediging
en troost kunnen putten om samen verder te gaan op
de weg die voor ons ligt. Ook deze KERKMAG draagt op
meerdere plaatsen hieraan bij.
Zoals bekend is de redactie al enkele jaren op zoek naar
personele uitbreiding. Helaas moeten we constateren dat we hierin niet zijn geslaagd. Sterker nog, weer
hebben we te maken met een verdere afslanking. Dat zal
de lezer de laatste maanden niet zijn ontgaan. De kwaliteit van KERKMAG was niet zoals de redactie die voor
ogen staat. We hebben daarom moeten besluiten de
sluitingsdatum voor de kopij met een week te vervroegen, dit om de redactie meer gelegenheid te geven om
de kwaliteit op peil te brengen. Dat is best een ingrijpende beslissing die ten koste gaat van de actualiteit en
een grotere druk legt op schrijvers en andere kopijleveranciers. Wij hopen desondanks op ieders medewerking.

De redactie wenst u al het goede in het nieuwe jaar en
hoopt met deze lezenswaardige aflevering een bijdrage
te hebben geleverd aan het thema van deze maand.
Peter de Lange

Aanleveren kopij
De deadline voor het aanleveren van kopij voor het
februarinummer van KERKMAG is 4 februari 2022
Gebruik het juiste e-mailadres: KERKMAG@pge.nu
januari 2022
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Opinie

Eenheid van Christenen
Hoe ben je samen kerk als mensen onderling sterk
verschillen?
De allervroegste christelijke kerk spatte door deze verschillen bijna uiteen. Volgens ds. René de Reuver kan de
weg die men toen vond om samen kerk te zijn ons vandaag helpen om één kerk te zijn van mensen met heel
verschillende achtergronden en gewoonten.
Onenigheid in Jeruzalem
‘Wat jullie toelaten, kan echt niet. Zonder besnijdenis
hoor je niet bij het volk van God. Wij hebben dit niet
verzonnen, God zelf heeft het bevolen. Trouwens, ook
de spijswetten kun je niet zomaar aan je laars lappen.
Mozes zou het eens moeten horen.’
De sfeer moet om te snijden geweest zijn, in Jeruzalem.
Paulus en Barnabas krijgen de wind van voren. Hoe halen
ze het in hun hoofd om in de joodse gemeenten in Klein
Asia, het huidige Turkije, de deuren open te zetten voor
niet-joden. Om niet van hen te eisen zich te besnijden
en zich aan de spijswetten te houden. Voor menigeen in
Jeruzalem is de grens bereikt. Die gemeenten zijn hun
gemeente en kerk niet meer.
Terug naar de kern
In Antiochië neemt men de kritische vragen van de
broeders en zusters uit Jeruzalem serieus. Men besluit
ze voor te leggen aan de moedergemeente in Jeruzalem.
De apostelen en oudsten van de kerk moeten er zich
over uitspreken.
Een wijs en leerzaam besluit. Over principiële kwesties
kun je alleen in gezamenlijkheid beslissen. Kerk ben je
niet alleen, maar samen.
Paulus en Barnabas lukt het niet om de impasse te doorbreken. Na hen neemt Petrus het woord. Hij verhaalt wat
hem is overkomen bij de Romeinse hoofdman Cornelius.
God heeft hem over de streep getrokken om samen met
de onbesneden Cornelius te eten. Deze ervaring heeft
hem geleerd ‘dat we (als joden en niet-joden) alleen
door de genade van de Heer Jezus Christus gered kunnen
worden’ (Hnd.15:11).
4
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Jakobus, de broer van Jezus en voorganger van de
gemeente van Jeruzalem, krijgt vervolgens het woord.
Hij onderstreept de woorden van Petrus. Heidenen,
ofwel: niet-joden, die zich tot God bekeren moet geen
‘al te grote last worden opgelegd’ (Hnd.15:19). Besnijdenis en spijsweten behoren specifiek bij het joodse
volk. Zij gelden niet voor niet-joodse gelovigen. Wel
moet er samen gegeten kunnen worden. Dit is essentieel voor het samen kerk zijn. Jakobus’ conclusie is
helder: deze ontmoeting moet plaats kunnen vinden
zonder dat niet-joden zich als joden hoeven te gedragen. Niet iemands afkomst, maar Gods genade in Jezus
redt een mens.
Het besluit wordt in een brief vastgelegd. Als teken van
de eenheid stuurt men Paulus en Barnabas en twee afgevaardigden uit Jeruzalem naar Antiochië. Zij moeten de
brief aan de gemeente overhandigen. De brief is helder.
Ze schept ruimte. ‘Het heeft’, zo staat erin te lezen, ‘de
heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen andere
verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk
is’ (Hnd.15:28).
Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen
Dit conflict in de eerste decennia van de kerk maakt duidelijk hoe om te gaan met diversiteit binnen de ene kerk.
De hoogspanning die op het conflict van toen stond is
voor ons nu nauwelijks nog in te voelen. Besnijdenis en
de spijswetten waren – en zijn! – bepalend voor het volk
van God. God zelf had hiertoe besloten. Zij markeren het
verbond met zijn volk. Geen van de evangelisten vertelt
dat Jezus ze niet van belang vond of heeft afgeschaft.
Waarom zouden deze voorschriften dan niet gelden voor
de christelijke gemeente?
Terechte en diepe vragen. Het conflict had alles in zich
om uit te groeien tot de eerste kerksplitsing. In een
christelijke kerk voor joden en één voor niet-joden. Deze
scheuring is voorkomen, doordat wat het zwaarst is, ook
het zwaarst moet wegen. Niet de afkomst, gewoonten of
de vorm van het kerkzijn zijn beslissend, maar de genade
van God. Met de woorden van Petrus: ‘alleen de genade
van de Heer Jezus Christus redt een mens’. De heilige
Geest brengt heel verschillende mensen samen. Verenigt hen in Jezus, de mens geworden genade van God.
Niet de afkomst, gewoonten, wijze van doen vormt de
eenheid van de gelovigen, maar Jezus.

Lucas laat ons zien dat de Geest van God christenen van
joodse én van niet-joodse huize verenigt, zonder hun
onderlinge verschillen weg te poetsen. De verschillen
beletten de eenheid niet. Integendeel, ze geven haar
diepgang en glans.
Eenheid in verscheidenheid
Wie bij Christus hoort, hoort bij elkaar. Een kerk die zich
isoleert en de band met anderen verbreekt, houdt op
kerk te zijn.
Halverwege de eerste eeuw waren er in Korinte verschillende kleine christelijke gemeenschappen gegroeid. In
plaats van elkaar te versterken en samen kerk te zijn
beconcurreerden zij elkaar. Paulus bekritiseert dit door
te vragen: ‘Is Christus soms verdeeld?’ (1 Korintiërs 1:13).
Niet de verscheidenheid maar de onderlinge concurrentie verbreekt de eenheid. Diversiteit is juist nodig om de
volheid van Gods genade te vatten. Alleen samen met
alle – verschillende ! – heiligen kunnen we iets vatten
van de hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods
liefde (Efeziërs 3:18,19). Alleen samen, met alle onderlinge verschillen, vormen wij het lichaam van Christus
(1 Korintiërs 12). Niemand kan dit op z’n eentje.
Eenheid in Christus vraagt om diversiteit van gemeenten,
gaven en gewoonten. Verscheidenheid vraagt om eenheid in Christus. Immers, alleen sámen zijn we één kerk.

1. Kom schepper van hemel en aarde,
ontsluit onze oren en open de poort.
Kom schepper van alles van waarde,
verhef ons en geef ons uw woord.
2. Kom schepper van zeeën die bruisen,
verlicht onze ogen, vul ons met ontzag.
Kom schepper van bomen die ruisen,
verbaas ons, ontsteek onze lach.
3. Kom schepper van zwaluw en linde,
herstel onze handen en zuiver ons hart.
Kom schepper van klipdas en hinde,
vernieuw ons en schenk ons uw kracht
4. Kom schepper van dampkring en akker,
waai Gij door ons denken, bevrijd ons gemoed.
Kom schepper en adem ons wakker.
De koning komt ons tegemoet.
Refrein:
Van U is de aarde
en alles wat leeft
Van U is de wereld

Bron: Ouderlingenblad, voor pastoraat en
gemeenteopbouw.

Tekst: Joyce Schoon
Muziek: Jasper Witteveen
Ds. René de Reuver
scriba generale synode

Uit: Psalmen anders, aanvulling bij Liedboek,
zingen en bidden in huis en kerk (uitgave van
de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied,
mei 2022).

januari 2022
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Meditatie

Week van gebed voor de
eenheid van christenen
Iedere jaar in januari is er een week waarin gebeden wordt voor de
eenheid van de christenheid. In een geseculariseerd land als Nederland zal dit velen weinig zeggen. Nu is deze week geen nationale, maar
een wereldwijde gebedsweek. En ook al geruime tijd, 175 jaar geleden
is dit initiatief gestart.

W

ij kunnen het ons nauwelijks voorstellen dat
er grote conflicten zijn
tussen christelijke groeperingen.
Er zijn wel meningsverschillen, er
wordt natuurlijk heel verschillend
gedacht over tal van zaken. Soms is
dat katholiek tegenover protestant,
of traditioneel versus evangelisch.
En niet zelden is de eenheid binnen
een kerkelijke groepering ver te
zoeken. We kennen het allemaal.
Tegelijk mogen we ons ook gelukkig prijzen, want de verschillen
van inzicht worden niet in geweld
gesmoord. In andere landen is dat
helaas wel het geval. Een land waar
dit speelt is Ethiopië. Zo kwam ik
jaren geleden in contact met een
diaken uit dit land. Hij woont in Den
Haag en was gevlucht. Toch stond
hij nog altijd in nauw contact met
mensen van zijn kerkgenootschap,
zowel in Ethiopië als daarbuiten. Hij
vertelde mij over zijn kerk, de Ethiopische Orthodoxe kerk, het grootste
kerkgenootschap van zijn land met
vele miljoenen leden. Deze kerk is
bijna twee duizend jaar oud en gaat
terug tot op de tijd van de apostelen. We kennen allemaal het verhaal
van de kamerling uit Morenland
(Ethiopië) die door de apostel Filippus wordt gedoopt (Hand. 26-40)
of het verhaal van het bezoek van
6
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de koningin van Sheba aan koning
Salomo (I Kon. 10: 1-13). Binnen de
geschiedenis van het christendom
neemt Ethiopië een bijzondere
plaats in.
Wat deze diaken mij ook vertelde
was dat na de val van keizer Haile
Selassie, toen er een communis-

Bidden voor
mensen,
wereldwijd
tisch bewind kwam, de gehele
kerkleiding werd verbannen. Daarvoor in de plaats werd een kerkleiding geïnstalleerd die op de hand
was van deze machthebbers. Toen
in 2018 de nieuwe premier Abiy
Achmed – een protestant – aantrad, was het de premier er alles aan
gelegen om een aantal problemen
op te lossen. Zo zette hij hoog in op
vrede met buurland Eritrea wat hem
de Nobelprijs voor de Vrede bracht.
Ook wilde hij verzoening tussen de
twee synodes, de ene die was ingesteld door de communisten en de

oorspronkelijke die in ballingschap
verkeerde in de VS.
‘Mijn’ diaken vertelde dat hij vanuit
Nederland nauw betrokken was
bij deze verzoeningspoging. Er zou
een conferentie zijn in Washington
waar de verzoening moest worden
beklonken. Daar wilde hij per sé
bij zijn, maar hij kreeg geen visum.
Nu was ik kort daarvoor gastheer
van de Amerikaanse ambassadeur
tijdens een herdenking van Martin
Luther King. “Of ik wat kon doen
voor hem, was de vraag van deze
diaken”? Nou ja, een brief sturen
naar zijne excellentie. Of die veel
indruk maakte weet ik niet, maar de
president van de Amerikaanse tak
van de Wereldraad van Kerken had
ook een aanbevelingsbrief gestuurd.
De diaken mocht zijn zaak bepleiten
bij de consul, per omgaande kreeg
hij een visum waarop hij direct kon
vertrekken naar de VS.
Terug in Nederland vertelde hij dat
de verzoeningspoging was geslaagd.
Daarin speelde hij een rol. En mij
bracht het dicht bij een conflict en
een verzoening in een land ver weg.
Conflicten zijn er in de kerk altijd
geweest. De kerkgeschiedenis staat
er – helaas – vol van. Ook in Ethiopië
is vrede nu ver te zoeken. Maar toch
blijft iedere poging tot verzoening,
ieder gebed voor eenheid de moeite
waard om je voor in te zetten.
Ik wens ons allen een inspirerende
gebedsweek toe.
Ds. David Schiethart, waarnemend
predikant

Geloof op maandag

Geloof en religie zijn veel
meer dan een gebouw
Swier Frouws vroeg me een bijdrage te schrijven voor de rubriek
Geloof op maandag in KERKMAG. Als gedoopt maar niet belijdend lid
van de Hervormde Kerk werd ik hiertoe uitgenodigd. Dat voelde warm
én uitdagend. Ik vermoed dat de vraag verband houdt met de Ontmoetingen met de Islam die ik in 2017 heb georganiseerd en wellicht mijn
voornemen om in 2022 een interreligieuze reis te ondernemen naar
Israël. Maar dat is niet zo belangrijk. Deze rubriek gaat over de persoonlijke beleving, de praktijk van alledag, het geloof met handen en
voeten. Zoals je je verstaanbaar maakt in een bestemming waarvan je
de taal niet spreekt. Want dat is het geloof vaak: een onbekend gebied
voor buitenstaanders.

T

oen ik in de periode
2006-2010 als wethouder
begon met de bestuurlijke
voorbereiding van een nieuwe
moskee is de onbekendheid met
de islam me des te meer gebleken. Wat is de islam? Wat is haar
geloofsleer? Waarom is er zoveel
weerstand tegen de bouw van de
nieuwe moskee? Natuurlijk is een
plek altijd een issue voor omwonenden. Of het nu gaat om een
moskee, een hotel voor arbeidsmigranten, een tijdelijke opvang voor
vluchtelingen of een nieuw wooncomplex, de Nederlandse cultuur

staat borg voor discussie. Maar bij
een nieuw Godshuis ligt dat ingewikkelder, immers geloof en religie zijn
veel meer dan een gebouw. Geloof
is wat zin geeft aan leven en lijden,
wat troost en hoop biedt voor wie
het moeilijk hebben. In 2017 waren
er zeven goed bezochte Ontmoetingen met de islam. Daarin kwam,
wat ik noem: ‘de buitenkant van
het geloof’ aan de orde: rituelen,
gebruiken, muziek, bekering, het
gebed, kunst en Koran, religieuze
feestdagen. In 2019 volgde ik een
masterprogramma Religiewetenschappen en Theologie aan de
Universiteit Utrecht. Onderdeel
van dat programma was de mogelijkheid een studiereis te doen naar
Jeruzalem. Ik heb de kans met beide
handen aangegrepen. In Jeruzalem
liggen religie en geloof in al haar verscheidenheid zo dicht aan de oppervlakte. Waar in Nederland het geloof
zich vaak binnenshuis of in de kerk
op zondag voltrekt, is dat in Jeruzalem volstrekt anders.
Mijn bezoek aan Jeruzalem heeft op
mij als cultuurchristen diepe indruk

gemaakt. Wie er al eens is geweest
zal zich de Heilig Grafkerk voor de
geest kunnen halen. Direct na de
ingang is de marmeren plaat zichtbaar waarop het lichaam van Jezus
zou zijn gebalsemd na de kruisafname. Die plek heeft grote religieuze en spirituele betekenis voor
gelovigen. Ik heb toen gedaan wat
veel gelovigen daar doen: knielen
en een kledingstuk op de marmeren plaat leggen. Dat kledingstuk
ligt nu bij mij thuis en ik koester het
als een gewijd item. Dát is de kracht
van religie en reden voor mij om
een tweede reis te ondernemen,
deel te nemen aan het Leerhuis van
de PG De Ark in Reeuwijk en vooral
te studeren. God trekt aan mij zoals
Hij aan veel mensen trekt ondanks
de terugloop van de kerkgang. Religie en geloof zijn niet zelden het
kernthema in maatschappelijke
debatten. Debatten over normen en
waarden die hun wortels hebben in
de Abrahamitische geloven. Tegelijkertijd is religie ook een scheidslijn.
Een scheidslijn tussen gelovigen en
ongelovigen, een scheidslijn tussen
de verschillende christelijke denominaties of een scheidslijn tussen
moslims, christenen en joden. Het
Leerhuis van De Ark behandelt het
boek “Een gebroken wereld heel
maken” van de Britse rabbijn Sacks.
Sacks gaat in op de ethiek van verantwoordelijkheid zoals die geworteld is in de Thora, de Joodse traditie
en theologie en bepleit dat we onze
vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te nemen. De oproep tot
verantwoordelijkheid voor elkaar en
de samenleving is de kerntaak van
religie volgens Sacks. Ik ben dat met
hem eens.
Jan Bouwens
januari 2022
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Begeleidingsteam Emmaus 2.0
Wat hebben wij bereikt en hoe gaan wij verder?
Hoe ziet de toekomst van de Emmaüsgemeente eruit? Hoe gaan we
om met verschil van inzicht? Hoe zorgen we dat iedereen gezien en
gehoord wordt en wat doen we met de pijn uit het verleden? Deze en
andere vragen maakten deel uit van de ontdekkingsreis die de begeleidingscommissie de afgelopen tijd heeft gemaakt. Hoe staat het er nu
voor? En hoe gaan we verder. Tijd voor een update.

Waarom deze ontdekkingsreis?
Voor de zomer kregen wij, een
veelkleurig team van gemeenteleden, de opdracht om samen met
ds. Marten Knevel te onderzoeken hoe wij als gemeente met een
grote diversiteit en met spanningen onderling, toch samen verder
zouden kunnen.
In de afgelopen maanden zijn wij als
team samen met u als gemeente op
weg gegaan. Op diverse manieren
hebben wij geprobeerd samen met
u op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die wij van de
kerkenraad hadden meegekregen.
Onderweg hebben wij geprobeerd
u zoveel mogelijk op de hoogte te
houden. In KERKMAG van november
2021 kunt u een samenvattend verslag lezen. Wij hebben ons rapport
inmiddels bij de kerkenraad ingeleverd. Hieronder vatten wij voor u de
8
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uitkomsten samen en vertellen wij
kort iets over het vervolg.
Wat heeft het opgeleverd?
Na de verschijning van KERKMAG
van november hebben wij nog een
ontmoeting gehad met een kleine
twintig gemeenteleden uit de iets
jongere generatie, 25 tot ca. 50 jaar
oud, omdat wij vonden dat die
groep tot dan toe ondervertegenwoordigd was. Deze ontmoeting
heeft nog tot aanvullende inzichten geleid:
1. Er bestaat veel behoefte om in de
gemeente samen verder te gaan.
2. We gunnen elkaar veel ruimte
voor veelkleurigheid in geloven
en vieren.
3. Bijbelse overdenkingen binnen
het team en in kerkdiensten
hebben laten zien dat wij vanuit

het evangelie opgeroepen
worden om in alle verscheidenheid samen op weg te gaan en
dat die verscheidenheid vaak
positief gewaardeerd wordt.
4. Tijdens gesprekken ontstond er
ondanks verschillen begrip voor
elkaar en veranderde de beeldvorming over elkaar.
5. Niet iedereen heeft meegedaan
en wij vermoeden dat er in de
gemeente toch nog pijn, verdriet en boosheid leeft, ook naar
elkaar toe.
Bouwstenen
Tijdens deze ontdekkingsreis hebben
wij de volgende bouwstenen gevonden waarmee wij kunnen bouwen
aan onze Emmaüsgemeente van
de toekomst.
1. Blijf aandacht geven aan de
verwerking van pijn en verdriet
onder gemeenteleden. Binnen
het pastoraal team wordt hieraan inmiddels gewerkt.
2. Het is goed om de gemeenteleden te betrekken bij de ontdekkingsreis naar de toekomst van
de Emmaüs-gemeente en dat te
blijven doen. Ook de gemeenteleden die nog niet zijn bereikt.
3. De ontmoetingen en gesprekken
tussen gemeenteleden van verschillende ‘kleuren’ zijn waardevol en belangrijk voor onderling
begrip, respect en waardering
en daarmee voor de gemeenschap van de toekomst. Het is
belangrijk dit regelmatig mogelijk te maken.
4. Het verlangen onder gemeenteleden om samen verder te
gaan, is groot.
5. Er is behoefte om ook in het
gezamenlijk vieren uitdrukking
te geven aan de gemeenschap
en onderlinge verbondenheid.

6. De samenwerking tussen kerkenraad en gemeente is aan
kritische heroverweging toe. De
kerkenraad heeft inmiddels een
begin gemaakt hiermee.
7. De jongere generatie wil geen
uitzonderingspositie, maar
volwaardig meedoen en meebepalen. Er leeft bij hen wel
behoefte aan meer variëteit en
creativiteit in de vormgeving van
de vieringen.
Hoe gaan wij verder?
Inmiddels heeft de kerkenraad
ermee ingestemd dat wij als team
met de gemeente verder gaan op
deze ontdekkingsreis. De kerkenraad beraadt zich nog op de exacte
opdracht, maar wij kunnen al wel
zeggen, dat het beroepingswerk
daar onderdeel van is. Uiteraard
doen we dat samen met u. Volgens
het tijdpad hopen wij in het voorjaar
zo ver te zijn dat het beroepingswerk
kan worden opgestart.

Wij kunnen ons voorstellen dat u
denkt, waarom moet dit nog zo
lang duren? Dat komt omdat er
nog een paar stappen in onze ontdekkingsreis gezet moeten worden.
Allereerst moeten we onze identiteit vaststellen. Wie zijn wij als

Samen
bespreken
en samen
bouwen
Emmaüs-gemeente? Wat kenmerkt
ons als gemeente en wat onderscheidt ons van andere kerken en
gemeenten? Wij hebben ook nog
niet vastgesteld hoe wij ons de toekomst van de gemeente voorstellen.

Dat heeft te maken met onze roeping, onze verlangens en onze
mogelijkheden. Dit zijn dus twee
belangrijke tussenstops die wij op
onze ontdekkingsreis nog moeten
aandoen. Wij hopen samen met
u de antwoorden op die vragen te
vinden. Daarna moet dan vastgesteld worden wat het profiel is van
de pastorale ondersteuning die wij
als gemeente nodig hebben. Oftewel: wat voor predikant zoeken wij?
Ook daarin is uw stem belangrijk.
Wij willen deze stappen graag
samen met u zetten en daarom
zullen wij na de jaarwisseling – als
de maatregelen dat toestaan - weer
een aantal ontmoetingsbijeenkomsten plannen. De komende tijd
zullen we gebruiken om die voor
te bereiden.
Wij blijven u op de hoogte houden.
Johan, Jan, Daan, Arie, Cea,
Annamarie, Janet, Lisanne, Frans
en Marten
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Kroniek vier

2022-AIT VERDAN*
Het klimaat in de maatschappij veranderde.
Het begon voor mij in de jaren zestig.
In de diepe ondergrond rommelde het.

Hun kinderen groeiden op als vastelanders.
Soms hadden hun ouders wat heimwee,
hun grootouders verdriet.

Fundamenten verschoven,
ankers raakten los,
wortels knapten af.
Het water begon te stijgen.
Het steeg hoger en hoger.
Tenslotte moesten ook wij ons eiland verlaten.

Anderen bouwden zich een nieuw eiland,
nu op het vasteland, een muur eromheen,
daarbinnen alles als toen.

Ons eiland, met ons soort mensen,
met onze kerk, ons geloof,
onze klederdracht, onze gewoonten.
Sommigen ervoeren het als een bevrijding.
Eindelijk in de ruimte op het vasteland.
Anderen voelden zich onveilig en angstig.
Velen pasten zich aan.
We moeten de taal van de vastelanders leren.
Het is nu eenmaal zo. Het is zoals het is.
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Hun kinderen bleven vreemdelingen.
maar zij begrepen de oude taal,
droegen soms zelfs de oude klederdracht.
Weer anderen pasten zich ten dele aan.
Ze leerden wel de taal van het vasteland
maar vertaalden ook het oude geloof in die taal.
Hun kinderen werden burgers van twee werelden.
Ze leerden: GOD IS GROTER.
Ze hadden het moeilijk, maar ook de toekomst.
* Altijd verder (Twents)
FRATER HENRICO

Terugblik

Een inkijkje
Van harte geef ik u bij deze een inkijkje in de voorbereidingen die er zijn
geweest op de viering van de 1e Kerstdag. Dit doe ik om u deelgenoot te
maken en om mensen recht te doen die achter de schermen behoorlijk
wat werk hebben verricht. Graag geef ik daarbij ook een beeld van de
vereiste flexibiliteit die nodig is geweest tijdens de voorbereidingsfase.

R

uim voor deze datum werd
ik door Wim Oosterbeek
benaderd om in deze dienst
voor te gaan. Mijn antwoord was:
“Ja, heel graag!” Wat ik bijzonder
vind is dat de band met de gemeente
na 10 jaar nog zo voelbaar aanwezig
is en dat stemt me blij.

Enkele maanden voordat het zo ver
was werd ik benaderd door Marijke
Broere met de vraag of we alvast
de Kerstviering zouden kunnen
voorbereiden. Marijke vertegenwoordigt het blaaskwartet dat zou
spelen, bestaande uit Piet Broere,
Chris Verra en Caroline Zwaneveld.
Ja goed idee, vonden we, om vooral
vroeg te beginnen en op alles te
zijn voorbereid. Bij Marijke en mij
voegde zich ook Willeke van Vreedendaal van de taakgroep Eredienst
om gedrieën de voorbereidingen op
deze dienst te treffen.
Tijdens vier zoombijeenkomsten
kreeg de dienst steeds meer vorm.
Sjaak Warnaar werd bereid gevonden enkele weken voor de dienst
ook al mee te gaan in de afstemming met de muzikale sfeer van
deze gezinsdienst en daarin ook het
samenspel met het blaaskwartet. In
de tussentijd had ik ook nog even
contact met Jan Slappendel, die
altijd mijn inspiratiebron is geweest
als het ging om erediensten de
geschikte liturgische vorm te geven.

Willeke en Marijke bedachten ook
dit: online-contact maken met gezinnen in de huiskamers, kinderen zelf
ook muziek en gebaren laten maken
tijdens de kinderliedjes en tekeningen laten maken om ze later in de
dienst te tonen.
Bij de uitgang kaarsen uitdelen met
onbeschreven tekstkaartjes voor
persoonlijk gerichte teksten.

Han van Hoorn werd benaderd met
de vraag of het mogelijk was om ons
met gezinnen via zoombeelden te
verbinden tijdens de viering. Een primeur, als dat zou lukken. Een vijfde
zoomgelegenheid werd afgesproken met Han erbij om een algehele
afstemming ook met hem te maken.
Wim Oosterbeek was ondertussen
druk bezig geweest om alles tot in
de puntjes voor te bereiden voor
de liturgieboekjes met de engel op
de voorzijde van Sip Zeilstra. En de
behulpzame drukker, Bert Hille, was
ook al in touw geweest.

Alles was gereed, en tja, toen
kwamen de verscherpte coronamaatregelen op ons af… Geen
mensen in de kerkzaal, alleen die een
ambt of functie te vervullen hadden,
geen blaaskwartet om de Kerst in
te luiden, geen kindernevendienst,
geen oppasdienst, geen kaarsen met
kaartjes, veel liturgieboekjes voor de
shredder… (voor de BOC?? )
Maar wel, via een snelle actie van
Kees de Bruijn, zes mensen van de
cantorij in allerijl liederen instuderend; Sjaak in spoed alle liederen
op het orgel inoefenend; Han en
Richard de Mooij, alle voorbereidingen treffend voor de technische hoogstandjes.
U kunt zich voorstellen dat de zweetdruppeltjes aardig in het rond gevlogen hebben van een heel aantal
mensen. En tijdens de uitvoering
hebben nog weer andere mensen
meegeholpen: Marja Sandifort,
Theo Schiere, Esther Kevelam en
zij die hand- en spandiensten geleverd hebben.
Alle bovengenoemde mensen wil ik
bij deze zeer bedanken dat de Kerstviering kon worden zoals deze werd.
Tijdens de Kerstviering zelf leek het
gaandeweg wel steeds lichter te
worden. Midden in dit aardse gebeuren met alle wel en wee hebben wij
in dit licht en in deze bijzondere verbondenheid de geboorte van Jezus
Christus kunnen vieren! Met Hem
gaan we het nieuwe jaar in.
Een gezegend nieuw jaar!
Ds. Elizabeth Post

januari 2022
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Van de pastores
Arjo van der Steen:
Op 12 december werd voor de
lockdown de Emmaüs app gelanceerd. Ik vind het mooi om te
zien dat al zoveel gemeenteleden
zich hebben aangemeld. Op deze
manier ervaar ik een onderlinge
verbondenheid in een periode
waarin we elkaar niet fysiek in
de kerk zien. Het is bemoedigend
om te merken dat er veel mensen
reageerden op de vraag die ik
stelde voor de oudjaarsavonddienst. En het was overweldigend
dat er zevenenvijftig mensen
meededen aan de online quiz op
kerstavond. Want als voorganger
sta ik voor een lege kerk, maar
het weten dat er zoveel mensen
online verbonden zijn, dat geeft
mij het besef en de moed dat ook
deze kerkdiensten zinvol zijn. Het
is mijn overtuiging dat we door de
Geest met elkaar verbonden zijn
en dat overstijgt ook de letterlijke
kerkmuren. Al zie ik er uiteraard
wel naar uit dat we elkaar weer
snel fysiek kunnen ontmoeten.
In 2022 wil ik (mee) te bouwen
aan Emmaüs 2.0. Ik zet mij in
om generaties met elkaar te verbinden. Het is mijn wens dat de
gezinnen met kinderen en jongeren samen met de ouderen hier
hun thuis vinden.
Een gezegend 2022 toegewenst!
Arjo van der Steen
Pastoraat in coronatijd
Esther Dijkstra – Rensen
Ik had gehoopt dat dit kopje niet
meer gebruikt hoefde te worden.
Bezoeken afleggen én bezoek
ontvangen is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Bij het maken
12
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van afspraken vragen we daar
ook naar. De kerk zie je niet: deze
opmerking bereikt mij regelmatig. Daarom proberen we het pastoraat dichtbij te brengen in de
rubriek die al een paar manden
in Kerkmag verschijnt. Dit keer
is Theo Schiere aan de beurt. Hij
is wijkouderling in W6. Weet u
inmiddels wie u kunt bellen als
u prijs stelt op een bezoekje?
Dan zien we elkaar hopelijk toch
wat vaker!
Groothuisbezoeken anders
In de vorige Kerkmag kondigden
wij aan dat we nadenken over
groothuisbezoek in coronatijd.
We herhalen het nog maar een
keer. Wellicht lukt het om hier
concrete plannen voor te maken.
We denken aan gesprekken via
zoom. Daar hebben we hulp bij
nodig van mensen die handig
zijn met deze manier van contact
zoeken. Wie doet er mee?   Bas
Batelaan inventariseert de mogelijkheden. Wie doet er mee?
Bas is bereikbaar via
06-5168 5123 of btln@ziggo.nl
Rouwgroep
Er zijn nog weinig aanmeldingen voor de rouwgroep. Ook
hier speelt corona een rol. We
wachten dus nog met het plannen van data voor deze groep.
Voor informatie kunt u mij bellen
(0348-501859).
Rond de feestdagen
Veel kaarten en mailtjes met
goede wensen bereikten ons huis.
Hartelijk dank daarvoor. Wellicht
keek u op Nieuwjaarsmorgen
mee naar de dienst. Zo niet, dan

wens ik u vanaf deze plek geloof,
hoop en liefde. Hieronder vindt
u de tekst over de hoop van
Tomas Halik.
Hoop is als een kier
waardoor een straal van licht
van de toekomst in het heden valt.
Tegelijkertijd maakt hoop het
ons mogelijk het verleden ‘in een
ander licht’ te zien.
Daarom hebben we haar in het
bijzonder in de donkere momenten van ons leven zo nodig, vooral
wanneer vanuit het verleden  de
schaduw van een schuld over ons
heden valt.
Hoop is als een kier waardoor
wij ook op de meest deprimerende momenten  van het heden  
een vleugje toekomst kunnen
inademen.
Tomas Halik

In Memoriam
Elisabeth Jannigje Spijker –
van Egdom

O

p 1 december overleed onverwacht
Elisabeth Jannigje
Spijker – van Egdom. Bets is
87 jaar geworden. Zij werd
geboren in Zuilen, waar zij
als jong meisje de oorlog
meemaakte. Door haar
huwelijk met Gijs Spijker kwam ze naar Bodegraven, eerst op de Emmakade, en later in de Prinses Beatrixstraat. Daar wilde ze niet meer weg,
ook toen de jaren gingen tellen. In hun gezin
werden een zoon en twee dochters geboren.

Verdriet was er toen Gijs onverwacht overleed,
32 jaar geleden. Ze paste heel vaak op bij dochter
Corry, die MS had. Corry overleed verleden jaar.
Voor Bets was dat alles te dragen omdat God
heel dichtbij haar was. Ze was een liefdevolle en
zorgzame vrouw, bij wie iedereen welkom was.
Er was altijd soep voor iedereen. Toch was ze
ook streng: haar ogen spraken boekdelen als
dat nodig was. De laatste jaren ging haar geheugen achteruit. Er was zorg over hoe het verder
moest, en of het wel verantwoord was dat ze nog
in haar vertrouwde huis kon blijven. Die vraag
hoeft niet meer beantwoord te worden.
In de afscheidsdienst zongen we ‘De Heer is mijn
herder’, het lied van Gijs. En we lazen het hoofdstuk over de liefde. Ida las het gedicht voor dat
Bets jarenlang bewaarde, over verdriet, geluk en
liefde. Schrijf de liefde in je hart, want de liefde
zal eeuwig bestaan.
Esther Dijkstra-Rensen

Gerritje Dijkshoorn – Meijer
Op 16 december overleed Gerritje Dijkshoorn –
Meijer, op de leeftijd van
94 jaar. Gerry werd geboren in Utrecht en verhuisde
later naar Rotterdam. Daar
ontmoette zij Maarten
Djikshoorn met wie zij in
1949 trouwde. Ze kregen vijf kinderen, waarvan
één kort na de geboorte overleed. De jongste,
Ernst-Jan, had door beperkingen veel zorg nodig.
Maarten zat in het onderwijs op verschillende
scholen. Het gezin verhuisde daardoor meerdere keren. Toen hij directeur werd van wat toen
de Nieuwe Vaart was in Gouda, streek het gezin
neer in Bodegraven.
Nadat de kinderen het huis uit waren, kreeg
Gerry tijd voor hobby’s. En na de pensionering
van Maarten genoten ze van vakanties en van
de kleinkinderen. De gezondheid van Gerry was
vaak een reden tot zorg. Maar na hun verhuizing naar De Meent vroeg Maarten zelf steeds
meer aandacht. Uiteindelijk leidde dat tot zijn
opname in Vijverhof. Voor Gerry was dat verdrietig. Zij kon slecht tegen alleen zijn en voelde zich
onzeker. Na het overlijden van Maarten was ze
dankbaar dat hij ‘daar’ was. Maar voor haarzelf
werd het steeds moeilijker.
Twee jaar geleden kwam zij, na een val, in de
Savelberg in Gouda. Daar is zij op 16 december
door haar Schepper thuisgehaald. In de dankdienst voor haar leven werden herinneringen
opgehaald aan een lieve moeder en oma. Het
leven was voor haar niet altijd makkelijk geweest,
en dat werkte ook door bij de kinderen. Maar er
waren ook veel mooie momenten. We zongen en
lazen over de mus en de zwaluw. Geloven in God,
Die voor mensen zorgt: dat paste bij het motto
dat Maarten ooit verwerkte in een wandkleed.
Moed en vertrouwen: elke morgen is er Manna.
Met weemoed wordt teruggekeken op haar
lange leven. Het is goed zo.
Esther Dijkstra-Rensen
januari 2022
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In Memoriam
In memoriam Leendert Hendrik Hoogerbrugge
Op 19 december is Leendert
Hendrik Hoogerbrugge overleden. Hij werd 84 jaar. Leen
was een echte Reeuwijker, hij
woonde er zijn hele leven. Hij
was de oudste in een gezin van
drie kinderen. In 1965 trouwde
hij met Emmy en ze kregen een
zoon en een dochter. Leen was een ware familieman en toonde dat door een grote belangstelling voor Leendert-Jan en Esther en later voor de
kleinkinderen.
Ze werden lid van de kerk in Bodegraven toen de
Ark nog niet bestond. Na zijn pensionering was er
nog meer tijd om van de familie te genieten. Samen
op vakantie gaan hoorde daarbij. Heel goede herinneringen hebben ze aan de Israëlreis die ze met
gemeenteleden maakten.
Leen was sportief en combineerde dat met zijn liefde
voor de plassen en de vogels, door dagelijks een
rondje te fietsen. Afgelopen zomer bleek hij ernstig
ziek te zijn. Zijn gezondheid ging snel achteruit. Het
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was een verdrietige tijd, omdat er afscheid genomen
moest worden. En toch was het waardevol, omdat hij
met veel voldoening kon terugkijken op een prachtig leven. Dankbaar waren zij, omdat Leen tot het
einde toe thuis kon blijven, ook toen steeds meer
zorg nodig was. Hij genoot van de momenten dat hij
toch nog even buiten kon zijn.
In de dankdienst voor zijn leven deelden we herinneringen en lazen uit de bijbel 1 Corinthiërs 13, het
hoofdstuk over de liefde. Ons kennen is beperkt,
maar later zullen we volledig kennen. Dat klonk
ook door in een lied dat voor Leen en Emmy in de
laatste maanden belangrijk was geweest. “Boven de
sterren verdwijnt eens het duister. Daar ziet gij alles
ontraadseld, onthuld.” Voor Emmy, de kinderen en
kleinkinderen is er het verdriet, zoals in het lied van
Frank Boeijen: “Zeg me dat het niet zo is.”
Dat zij troost en houvast mogen vinden bij elkaar
en in die oude woorden: “Geloof, hoop en liefde
en de grootste daarvan is de liefde, liefde die nooit
zal vergaan.”
Esther Dijkstra-Rensen

Bidden en Schrijven

Studenten opgepakt en gemarteld
januaribrief 2022: Iran
De Iraanse veiligheidsdienst pakte de studenten Ali Youseni (21) en
Amir Hossein Moradi
(22) in april 2020 op
op verdenking van het
hebben van banden
met een oppositiegroep. Na hun arrestatie hielden agenten hen 60 dagen vast zonder contact
met de buitenwereld. Ze werden geslagen en gedwongen te ‘bekennen’.
Valse beschuldigingen
Op 3 juli 2021 werden de studenten onder meer aangeklaagd voor ‘het verspreiden van corruptie op aarde’.
Als ze hiervoor veroordeeld worden, kunnen ze de
doodstraf krijgen. Ze werden ook valselijk beschuldigd
van het in het bezit hebben van explosieven en werden

ondervraagd over hun deelname aan vreedzame protesten in 2020. Schrijf alsjeblieft vóór 1 februari 2022 een
brief naar de Iraanse autoriteiten. Roep hen op Ali Youseni en Amir Hossein Moradi onmiddellijk vrij te laten.
Truus Nell, Michiel Karssen, Marian Domburg,
Edith Vermeij
Wilt U de brief per e-mail krijgen, stuur dan een mailtje
naar Truus Nell,  truusnell@ziggo.nl
Goed nieuws: Germain Rukuki uit Burundi was veroordeeld tot 32 jaar celstraf maar is na 4 jaar in de
zomer van 2021 vrijgelaten. Wij schreven in februari
2019 voor Germain Rukuki.

AFRIKA WIL LEVEN, NIET STERVEN
Dag in dag uit terroriseert Boko Haram het noorden
van Nigeria. Deze radicaalislamitische beweging maakt
christenen in West-Afrika het leven bijna onmogelijk.
Toch laten zij zich niet afschrikken door ontvoeringen,
aanslagen en andere vormen van geweld.
Afrikaanse christenen blijven weerbaar. Zij willen leven,
niet sterven. Manga is een van hen. Hij overleefde in
2012 een moordpoging. Zijn littekens getuigen van
bescherming door de Here God, zegt hij. In 2012 overviel
Boko Haram het huis van zijn ouders, Daniel en Amina
in de stad Maiduguri. Voor de ogen van zijn vrouw en
kinderen werd Daniel bruut vermoord. Met hun messen
staken de daders Manga en zijn broer Daniel jr. in de hals,
en lieten hen voor dood achter.

littekens”, zegt Manga.
“Het trekt de aandacht,
mensen schrikken ervan.
We deden een sjaal om
onze nek. Pas later realiseerden we ons dat de
littekens een getuigenis zijn, een bewijs dat
de Here God bestaat. Hij
houdt van ons.”
• Bid voor de broers Manga en Daniel jr.
• Bid voor uithoudingsvermogen voor de Kerk
in Afrika

De broers overleefden de aanslag als door een wonder. Na
een maand in het ziekenhuis waren beiden weer hersteld. “In het begin schaamden we ons voor onze
januari 2022
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19 januari - 18 februari
19 wo (Lc 10:1-9)
Jezus zegt: De oogst is
groot, maar arbeiders zijn
er weinig. Vraag dus de
eigenaar van de oogst of hij
arbeiders wil sturen om de
oogst binnen te halen.
20 do (Lc 8:40-56)
Iemand kwam tegen de
leider van de synagoge
zeggen: “Uw dochter is
gestorven.” Maar Jezus
hoorde het en zei: “Wees
niet bang, maar geloof, dan
zal ze worden gered.”
21 vr (Hnd 26:1-23)
Paulus zei tegen koning
Agrippa: “Tot op de dag van
vandaag heb ik mijn getuigenis zonder onderscheid
aan iedereen bekendgemaakt. Daarbij zeg ik niets
anders dan wat volgens de
profeten en Mozes moest
gebeuren. Namelijk dat
de messias zou lijden en
sterven en dat hij als eerste
van de doden zou opstaan
om aan zijn eigen volk en
aan de heidenen het licht te
verkondigen.”
22 za (Ps 68:1-20)
Geprezen zij de Heer, dag
aan dag, deze God draagt
ons en redt ons.
23 zo (Lc 4:14-21)
Aan Jezus werd de boekrol
van de profeet Jesaja
overhandigd, en hij rolde
hem af tot de plaats waar
geschreven staat: “De Geest
van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede
nieuws te brengen, heeft
hij mij gezonden, om aan
gevangenen hun vrijlating
bekend te maken en aan
blinden het herstel van hun
zicht, om onderdrukten hun
vrijheid te geven”.
24 ma (Ps 69:30-37)
Wie God zoeken, hun hart
zal opleven. Want de Heer
hoort de armen.
25 di (Heb 1:1-14)
Op velerlei wijzen en langs
velerlei wegen heeft God
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in het verleden tot de
voorouders gesproken door
de profeten. Maar nu de
tijd ten einde loopt heeft
hij tot ons gesproken door
zijn Zoon.
26 wo (Hos 11:1-9)
De Heer zegt: Toen mijn
volk nog een kind was, had
ik het lief. Zacht leidde ik
hen, aan koorden van liefde
trok ik hen mee.
27 do (Ex 20:1-21)
God sprak: Ik ben de Heer,
uw God, die u uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer
naast mij geen andere
goden.
28 vr (1 Pe 3:8-12)
Petrus schreef: Vergeld
geen kwaad met kwaad, en
als u wordt uitgescholden,
scheld dan niet terug. Streef
voortdurend vrede na.
29 za (Da 3:51-90 (A:65-67))
Al wie nederig is en God
vereert, prijs de Heer,
bezing hem in eeuwigheid. Eeuwig duurt zijn
erbarmen.
30 zo (Lc 4:21-30)
In Nazareth dreef de
menigte Jezus de stad uit,
naar de rand van de berg
waarop hun stad gebouwd
was, om hem in de afgrond
te storten. Maar hij liep
midden tussen hen door en
vertrok.
31 ma (Joh 1:1-18)
Het Woord was het ware
licht, dat ieder mens
verlicht en naar de wereld
kwam.
1 di (Ps 19)
De wet van de Heer is
volmaakt: levenskracht
voor de mens. De bevelen
van de Heer zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
2 wo (Lc 2:22-38)
Toen Simeon het kind Jezus
zag, loofde hij God met de
woorden: Nu laat u, Heer,
uw dienaar in vrede heengaan. Want met eigen ogen
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Taizé-leesrooster
heb ik de redding gezien die
u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken.
3 do (Gn 12:1-5)
De Heer zei tegen Abraham: “Trek weg uit je land,
verlaat je familie, verlaat
ook je naaste verwanten,
en ga naar het land dat ik je
zal wijzen.” Abraham ging
weg, zoals de Heer hem had
opgedragen.
4 vr (2 Kor 7:1-7)
Paulus schreef: Van buitenaf
werden we belaagd door
ruzies, van binnenuit door
zorgen. Maar God geeft
moed aan wie terneergeslagen is, en heeft ook ons
moed gegeven.
5 za (Openb 21:1-7)
God zal bij de mensen
wonen. Zij zullen zijn volken
zijn en God zelf zal als hun
God bij hen zijn. Hij zal alle
tranen uit hun ogen wissen.
6 zo (Lc 5:1-11)
Jezus zei tegen Simon
Petrus: ‘Wees niet bang,
voortaan zul je mensen
vangen.’ En nadat Simon en
zijn metgezellen de boten
aan land hadden gebracht,
lieten ze alles achter en
volgden hem.
7 ma (Spr 8:12-31)
De Wijsheid van God zegt:
Wie mij liefheeft, heb ik ook
lief, wie mij zoekt, zal mij
vinden. Ik ga de weg van de
rechtvaardigheid, ik volg de
paden van het recht.
8 di (1 Pe 1:22-25)
Petrus schreef: Heb elkaar
onvoorwaardelijk lief, met
een zuiver hart.
9 wo (Ps 147}
Hoe goed is het te zingen
voor onze God, hem onze
lof te brengen. Hij geneest
wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
10 do (Joh 14:1-12)
Jezus zei: Ik spreek niet
namens mezelf als ik tegen
jullie spreek, maar de Vader

die in mij blijft, doet zijn
werk door mij.
11 vr (1 Tim 4:7-10)
Paulus schreef: Wij zwoegen en strijden, omdat
wij onze hoop gevestigd
hebben op de levende God,
die de redder is van alle
mensen.
12 za (Ps 89:1-30)
Van uw liefde, Heer, wil
ik eeuwig zingen, van uw
trouw getuigen, geslacht
na geslacht. Uw liefde
houdt eeuwig stand, uw
trouw hebt u in de hemel
gevestigd.
13 zo (Lc 6:20-23)
Jezus richtte zijn blik op zijn
leerlingen en zei: Gelukkig
jullie die arm zijn, want van
jullie is het koninkrijk van
God.
14 ma (W 6:12-16)
De wijsheid van God laat
zich gemakkelijk zien aan
wie haar liefheeft. Ze laat
zich vinden door wie haar
zoekt.
15 di (Jak 3:13-18)
Jakobus schreef: Waar in
vrede wordt gezaaid, brengt
gerechtigheid haar vruchten
voort voor hen die vrede
stichten.
16 wo (Rom 6:8-14)
Paulus schreef: U moet
uzelf zien als dood voor
de zonde, maar in Christus
Jezus levend voor God.
17 do (Ps 25)
Heer, wijs mij de weg van
uw waarheid en onderricht
mij, want u bent de God die
mij redt.
18 vr (Lc 9:1-6)
Jezus zond zijn leerlingen uit
om het koninkrijk van God
te verkondigen. Ze gingen
op weg en trokken van de
ene plaats naar de andere,
terwijl ze het goede nieuws
verkondigden.

Taakgroepen en Commissies
Collecteopbrengsten december 2021

28 nov
5 dec
12 dec
19 dec
24 dec
25/26 dec
31 dec

€
€
€
€
€
€
€

Diaconie
0,00
0,00
405,00
404,35
735,00
758,50
0,00

€
€
€
€
€
€
€

Kiaww
612,47
262,75
0,00
0,00
0,00
0,00
255,00

€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

2302,85

€

1130,22

€

Kerk
300,25
325,90
374,35
204,60
0,00
649,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€

Busjes
0,00
38,00
130,50
68,20
0,00
552,00
0,00

1854,10
Totaal

€
€

788,70
6075,87

Verantwoording giften
in december
Voor de diakonie:
Via Suzan Hille

€

50,00

Financiële thermometer

Vrijwillige bijdragen
Begroot 2021
(kerk, diaconie en kiaww)
Toegezegd
Ontvangen 	
Nog te ontvangen toezeggingen
Ontvangen zonder toezegging
Totaal ontvangen

t/m nov 2021
€
€
€
€
€
€

305.000
290.000
250.584
39.416
0
250.584

Nabetaling 2020
Begroot 2021
Ontvangen

€
€

5.000
0

Collecten wijkgemeente
Begroot 2021
Ontvangen tot en met 	
Verschil

€
€
€

25.500
14.074
11.426

Giften algemeen en acties		
Begroot 2021
€
Ontvangen
€
Verschil
€

3.000
3.541
-541

januari 2022
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(Kleine) verandering
collectes via iDeal
Betaling via de website
Anderhalf jaar geleden is de mogelijkheid geïntroduceerd om via iDeal
een bedrag over te maken voor
de collectes. Zowel voor Diaconie,
KIAWW, busjes als voor de eigen
kerk kunt u sindsdien een betaling
doen. Op onze website www.pge.
nu staat er een link naar een pagina
van de SKG (de bank van de kerk)
waarop u een bedrag kunt selecteren om daarna de betaling via iDeal
af te ronden.
Emmaüs-app, andere manier
In de laatste maand van 2021 is in de
kerk de Emmaüs-app voor de smartphone en tablet gelanceerd. Met
deze app van appbouwer Donkey
Mobile kunnen we met elkaar in
contact komen, informatie delen, is
er een agenda en een gemeentegids.
En in deze app is er ook een functie “Geven”, waarmee u een bedrag
voor de diverse collecten kunt overmaken. Dit werkt als een digitaal
collectebonnensysteem. Door de
app is er een nieuwe mogelijkheid
gekomen met ongeveer dezelfde
functionaliteit als de collecte via de
website. Omdat het niet zo handig is
twee bijna dezelfde systemen (SKG
en Emmaüs-app) naast elkaar te
handhaven is er besloten om voor de
collecte via de website ook gebruik
te maken van de mogelijkheid die de
Emmaüs-app heeft.
Ik heb geen smartphone, wat nu?
Het blijft nog steeds mogelijk om
via de website een betaling te doen
aan de wekelijkse collecten. Een link
18
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naar het betaalsysteem blijft op de
website staan. Alleen zal de link niet
meer naar de SKG gaan, maar naar de
collectepagina van de Emmaüs-app.
U komt dan in dezelfde betaalomgeving van iDeal.
Is er dan geen verschil?
Nou, toch wel. De bank rekent voor
elke iDeal-betaling transactiekosten
van € 0,35. In het verleden zag u
dat bedrag niet, omdat de kerk dit
betaalde. Via de Emmaüs-app wordt
dat bedrag erbij geteld. Een voorbeeld. Als u via de website € 3,- aan
een collecte gaf, dan hield de bank
€ 0,35 in, en kreeg de kerk de resterende € 2,65. Bij de Emmaüs-app
ziet u die € 0,35 apart. Geeft u daar
diezelfde € 3,- uit het voorbeeld, dan
krijgt de kerk € 3,- en wordt bij uw
bankrekening € 3,35 afgeschreven.
Min of meer vergelijkbaar dus; in
beide gevallen wordt er € 0,35 aan
transactiekosten betaald. Niet veel,
maar toch jammer van het geld.

Kunnen we de transactiekosten
verminderen?
Ja, dat kan. Als u via de website blijft
overmaken, dan kost dat € 0,35 per
transactie. Maar als u direct vanuit
de Emmaüs-app aan de collectes
geeft, betaalt u daarvoor geen transactiekosten. Het enige dat u hoeft te
doen is één keer een groter bedrag
op het tegoed van de app te zetten.
Daarvoor betaalt u dan eenmalig
die € 0,35, maar daar blijft het dan
ook bij. Kortom, met de app zijn er
minder kosten, en meer opbrengst
voor de collecte. Het werkt eigenlijk
net zoals met de collectebonnen. U
koopt eerst bonnen en doet er vervolgens elke week één of meerdere
in de collectezak.
Vragen?
Hebt u nog vragen over de
Emmaüs-app? Neem dan contact op
met Manon Kersbergen via mswieb@
gmail.com. Vragen over de digitale
collectes? Neem dan contact op met
mij via penningmeester@pge.nu ,
tel. 0172-618168.
Wim Kusee

Diaconie

Collectedoelen
16 januari Diaconie
Straatpastoraat Amsterdam

H

et straatpastoraat is voor veel deelnemers een
beetje ‘thuis’. We delen onze verhalen met
elkaar en proberen achter het label ‘dakloos’
allereerst een mens te zien die ertoe doet en die iets te
bieden heeft. We vertellen die verhalen ook verder in
de samenleving. In een stad waar zoveel mensen op een
kleine oppervlakte bij elkaar wonen, leven en werken,
zijn er verrassend weinig plekken waar we elkaar werkelijk kunnen ontmoeten. ‘Waar ben je thuis, wie biedt
je een thuis’ zijn vragen die ons allemaal aangaan. Door
aanwezig te zijn in de stad, groepsactiviteiten en individueel contact, werkt het Straatpastoraat mee.
januari 2022
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Diaconie

30 januari Diaconie Vakantietas

J

e zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie
zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben
om er opuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen
uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt
een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes
uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is
een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen
in armoede helpt.
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6 februari KIAWW Wereld
diaconaat Oeganda
Goed boeren in een lastig klimaat.

K

limaatverandering zorgt in het noorden van
Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om
genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om
het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze je hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te
planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent
tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer
door aan anderen.

Kerk en media
Contactbanden

het verzoekplatenprogramma met geestelijke muziek,
door en voor luisteraars, is te beluisteren:
• Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur via
de kerkradio en de computer op www.pge.nu
( - opnames diensten – Ontmoetingskerk/Contactbanden – meeluisteren).
• Elke donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur op
radio Bodegraven ( BR6 )
• (103.4 via de kabel of 107.8 via de ether).
• Via de website van de Emmaüsgemeente kunt u
de uitgezonden programma’s alsnog beluisteren
(www.pge.nu - Contactbanden).
U kunt een verzoek insturen om een ander met een lied
te bemoedigen, te feliciteren of zomaar voor u zelf. Uw
groeten en meeleven willen wij graag doorgeven, uw
aandacht voor elkaar is waardevol. Doet u ook mee? We
horen graag van u. Onderaan vindt u de inlevermogelijkheden voor uw verzoek.
* Graag met opgave van het adres van de ontvanger, we doen dan van te voren een kaartje in de
brievenbus.
* Het adres en de verjaardagsdatum noemen we
niet meer in de uitzending ivm de regels van de
privacywet.
12 en 13 januari
19 en 20 januari
24 januari
26 en 27 januari
2 en 3 februari
7 februari
9 en 10 februari

Herhaling
Nieuwe uitzending
Inleverdatum voor het programma
van 2 en 3 februari
Herhaling
Nieuw programma
Inleverdatum voor het programma
van 16 en 17 februari
Herhaling

Inleveren van verzoeken: tot de aangegeven datum,
uiterlijk 19.00 uur. Uw verzoek voor een muzikale felicitatie, groet, bemoediging of medeleven is van harte
welkom op onderstaande adressen:
• een e-mail aan cbbodegraven@hotmail.com
• Contactbandenadres: Watersnip 46, 2411 MD
Bodegraven, 0172 611923 (Nel).
• Contactbandenbrievenbus in Rijngaarde
• (in de Mondriaanzaal)
• bij de medewerkers van Contactbanden.

Kerkplein 15

Kerkplein 15 is het zondagmorgenprogramma van BR6,
de Lokale Omroep voor de 6 kernen van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. In het programma is iedere week
een kerkdienst te beluisteren vanuit één van de deelnemende kerk-/geloofsgemeenschappen.
De planning voor de komende weken is als volgt:
23 januari 2022 PG Emmaüs, Ontmoetingskerk,
Ds. L. Terlouw, Veenendaal.
30 januari 2022	PGB Hervormd Wijk-1, Dorpskerk,
Ds. A.J.R. Treur; scholenzondag.
6 februari 2022 PGB Hervormd Wijk-2, Bethlehemkerk, Ds. A. Baas.
13 februari 2022	Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,
Ichthuskerk, Ds. J.M. Batteau,
IJsselstein.
20 februari 2022 PG Emmaüs, Ontmoetingskerk,
Mevr. Ds. E. Jansen, Mijdrecht.
27 februari 2022 PGB Hervormd Wijk-2, Bethlehemkerk, Ds. C. van de Scheur, Eemnes.
Andere religieuze programma’s bij Radio Bodegraven op
donderdagavond:
Gospeltime
van 19.00 uur - 20.00 uur
Gewijde Muziek van 20.00 uur - 21.00 uur
Contactbanden van 21.00 uur - 22.00 uur
GospelWorld
van 22.00 uur - 23.00 uur
Toetsen & Snaren van 23.00 uur - 24.00 uur
Kerkplein 15 is op zondagmorgen ook te beluisteren
via Gouwestad Radio. Het programma Gewijde Muziek
van donderdagavond wordt op zondagmorgen herhaald
van 08.00 uur- 09.00 uur, dus voorafgaand aan Kerkplein
15 dat om 09.00 uur begint en tot 12.00 uur duurt.
Kerkplein 15 is te ontvangen op:
FM 107.8 in de ether.
DAB+ (zoeken naar BR6)
Kabel Ziggo Digitaal: 917 of 1917 (via de TV)
Kabel Rekam – Caiway: FM 98.3
Internet: www.br6.nl/live
Gert Bregman Eindredacteur Kerkplein 15
0712 616692, gert.bregman@solcon.nl

Het Contactbandenboek kunt u vinden op www.pge.nu
Een eventuele bijdrage is van harte welkom op
ING-rekening NL81 INGB 0000555439 t.n.v. Contactbanden te Bodegraven.
Een hartelijke groet van het team van Contactbanden:
Paul, Piet, Johan, Onno, Joke, Cathy en Nel.
januari 2022
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BOC

BOC – nieuws
Zaterdag 18 december werden alle
BOC-lopers verrast met een kerstkaars (zie foto).
Bijzonder om zo dit kerkenwerk
te belonen na weer een lang
jaar zwoegen.
Deze maand komen we op
22 januari langs voor het oud papier
in de blauwe bak.
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De BOC dagen voor komend jaar zijn:
22 januari
19 februari
19 maart
23 april
21 mei
18 juni
23 juli
20 augustus
17 september
15 oktober

19 november
17 december
Heeft u nog suggesties of wilt u ook
eens een keer meewerken? Bel Jan
of Marianne Schipperus 611952 of
06 48445711.
Het BOC-team

Puzzel
Horizontaal:
1. Coördinator Emmaüs-app
5. Kerkrentmeester
10. Bijbelse oase
12. Kortdurend
13. Aanwijzend vnw.
14. Penningmeester kerk
15. Deens muntje
16. Honderd jaar
18. Wildebeest
19. Huishoudelijke
apparaten
23. Windrichting

25. Penningmeester V&T
26. Ademhalingsorgaan vis
27. Vastgemaakt
30. Ligt in auto
31. Persoonlijk vnw.
34. Ik (latijn)
36. Korte duur
37. Klein soort hert
39. Benarde situatie
41. Voorzitter V&T
42. Betaalplaats
43. Organist

Verticaal:
1. Wet van … en Perzen
2. Scriba
3. Oud en …
4. Bijwoord
6. Muzieknoot
7. Laatste deel etmaal
8. Romeins keizer
9. Bijtende opmerking
11. Cijferspel
17. Iemand die wint
18. Rechtszaak
20. Weg naar snelweg

21. Zeezoogdier
22. Vroeger predikant
24. Broer en …
28. Putemmer
29. Beheerder Lutherkerk
30. Voorzitter kerkenraad
32. European Regions
Airline Association
33. Seintje
35. Deel van India
38. Een andere aanpak (afk.)
40. Dominee
41. Disc jockey

Antwoorden puzzel KERMAG november:
Horizontaal: 1. Hemel, 5. Marja, 10. Adam, 12. Deum, 13. God, 14. Opa, 15. CDA, 16. Amer, 18. Shot, 19. Nateelt, 23. China, 25. Macho,
26. Cairo, 27. Aluin, 30. Obed, 31. ds, 34. Elk, 36. Net, 37. Oei, 39. Ster, 41. Alie, 42. Toren, 43. Floss
Vertikaal: 1. Hagar, 2. Edom, 3. Maden, 4. Em, 6. Ad, 7. Recht, 8. Judo, 9. Amati, 11. Sprei, 17. Rachab, 18. Slaand, 20. Tholen, 21. Enci,
22. Dam, 24. IRO, 28. Uden, 29. Pest, 30. Oker, 32. Solo, 33. Kies, 35. LTO, 38. Eis, 40. Re, 41. Al

januari 2022
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Pastoraat dichtbij

Pastoraat dichtbij – W6

W6

is het ‘achterste’
deel van de Dronenwijk, gezien
van uit het centrum, en er wonen
veel ouderen. Theo Schiere is daar
voor de tweede keer wijkouderling.
Een deel van onze gemeenteleden
kent hij intussen dus wel.
Theo staat graag zomaar op de
stoep. Dan heb je meteen een contactmoment. De ervaring leert dat
een gesprek vrijwel altijd mogelijk is.
En aandacht voor huwelijksjubilea
wordt altijd op prijs gesteld. Het is
anders als je probeert een afspraak
met iemand te maken. Mensen
houden nogal eens de boot af, en
dat heeft verschillende redenen. We
hebben het druk, een ander heeft
het harder nodig…….
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De coronatijd maakt het ook moeilijker. Als wijkouderling houd je rekening met de kwetsbare mensen.
Daardoor is het aantal bezoeken
beperkt. Maar je bent voor sommige
mensen wel het lijntje met de kerk.
Wat betekent lid zijn van een kerk,
als er geen contact is? Daar zitten
twee kanten aan: de teruglopende
belangstelling voor kerk en geloof,
en de vacatures waarmee de Taakgroep Pastoraat te maken heeft.
Hoe kunnen we als kerk aandacht
hebben voor elkaar? Dat kan niet
bestaan uit eenrichtingsverkeer. In
de toekomst zal het pastoraat veranderen. Zoals vroeger hoeft het niet
altijd, en dat kunnen we ook niet
meer. Maar hoe dan wel?

Als je elkaar niet meer ziet, wordt
het wel een heel dun lijntje.
Theo benadrukt dat een positieve
opstelling belangrijk is, in de hoop
dat er steeds weer mensen zijn die
willen meedenken over kerkzijn
en geloven.
Esther Dijkstra-Rensen

Kinderpagina
Kindernevendiensten
Hoi allemaal,
Op dit moment is het nog onduidelijk
of we in januari Kinderkerk kunnen
houden. Zodra dit mogelijk is, zullen
we jullie hierover informeren via de
zondagsbrief en de website pge.nu
Voor onderstaande zondagen zal er
elke week voor jullie een bijbelverhaal met leuke vragen en verwerking
op de website worden gezet.

Zondag 23 januari: : Noach, zijn
gezin en een heleboel dieren
worden gered van de grote overstroming. Na de overstroming geeft
God een teken van zijn belofte van
trouw voor de mensen: de regenboog (Genesis 6:9-9:17).
Zondag 30 januari: vandaag is
het een doopdienst en zal er

kindernevendienst zijn (als de maatregelen dit toelaten).
Zondag 6 februari: Johannes de
Doper roept de mensen op om zich te
laten dopen en hun leven te veranderen. Ook Jezus laat zich door Johannes
dopen (Marcus 1:1-11).
Zondag 13 februari: Jezus begint in
Galilea het goede nieuws te vertellen en kiest zijn eerste leerlingen uit
(Marcus 1:14-20)
Hartelijke groeten, mensen
van de Kinderkerk 2.0 en de
kindernevendienst

DROOG IN HET WATER?
De aarde was heel lang nat door al het water. Gelukkig werd de aarde na een lange tijd weer droog en kon Noach
eindelijk uit de boot komen. Eerder niet, want alles wat je in water doet, wordt nat. Of toch niet?

januari 2022
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Inbox
Inbox
RA

Dank

Beste mensen,
Heel hartelijk dank voor het prachtige
symbolische boeket dat ik op Eeuwiggraag wil
ik u allen hartelijk
heidszondag
in de bedanken
Ronssehofvoor  die
mocht
hèèl veel
kaarten
die
ik
mocht
tijdens
ontvangen. Rondom ontvangen,
dit boeket
zijn
mijn verblijf
in tweegesprekken
ziekenhuizen,
en in een revavele mooie
ontstaan!
lidatie centrum, wegens corona. Ook heel verrast
veel uit
dank
hetmet
geweldige
memet deOok
bloemen
de voor
kerk. En,
die-sudokudeleven
vanuit
de
gemeente
en
de
opgaven. Heb ze allen kunnen  maken!
fantastische steun van ds. Bram Tack.
Hierdoor voelde ik mij weer echt bij de
Heel veel
dank, voor
jullie medeleven.
gemeente
horen!
Hartelijke groet, Bert van Os.
Riet Aalbers- Plantinga
Gebed voor
Emmaüs
Gebed
voor
Emmaüs

O

Opnze
26 Vader,
januari komen wij van 19.00 – 19.30 uur
weer
bij
elkaar
in ’t Centrum
zaalgemeente
2 om te
Ik bid voor
diegenen
binneninonze
voor
mensen
in onze gemeente en daardiebidden
mij pijn
hebben
gedaan
énbuiten
voor diegenen
die ikhebben
pijn gedaan
heb. en verdie te maken
met zorgen
driet. We willen vragen om Gods nabijheid en
Ik bid
voor die
wiealle
hetzegeningen
schuurt in mijn
wijsheid
en groep
dankenmet
voor
die
geloofsbeleving.
we ontvangen. We bidden ook voor allen die in
Heer, laat mij allereerst mijn eigen fouten zien,
gemeentevan
leiding
in het bijzonder
deonze
eenzijdigheid
mijn geven,
eigen visie,
de
pastores,
de
kerkelijk
werkers
en de leden van
mijn eigen ontrouw aan Jezus Christus.
de kerkenraad.
Vader, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij
vergeven
Bid metonze
ons schuldenaren.
mee, thuis of in de gebedskring.
Maak
ons
zo
opnieuw
vrij voor
gesprek
Punten van
voorbede
kunthet
u echte
opgeven
bij
met elkaar.
bwschenkels@gmail.com
Dank U wel dat U ons bij Eén kunt brengen.
Dank U wel dat er bij U vergeving en verzoening
is.
Maak ons ontvankelijk voor wat U ons geeft.
Door Jezus Christus, onze Heer, die met U en de
heilige Geest één God leeft en regeert nu en altijd.
Amen.
Bidt met ons mee thuis in de gebedskring
op woensdag 24 februari van 19.00-19.30 uur.
U/je kunt online meedoen.
Geef je op bij arjo.pge@aol.com dan stuurt hij je
een link. Punten van voorbede opgeven bij
bwschenkels@gmail.com
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JS

Bedankt

Lieve mensen,
Bij deze willen wij iedereen hartelijk
langs deze
weg willen
allemaal
bedanken,
voorwijdejullie
bloemen
En de vele
hartelijk
bedanken
voor
de
vele
en telekaarten voor ons 50-jarigkaarten
huwelijk.
foontjes. Het meeleven doet ons goed!
Groetjes,
Jan Waterham.
Piet en Sylvia Francken
Jan en Mia

InLieve
gesprek…
mensen,

I

n KERKMAG van december werd vanuit de
Wij willen jullie bedanken voor de vele mooie
kerkenraad een oproep gedaan om elkaar op
te kaarten
zoeken,entefelicitaties
bevragenterengelegenheid
nieuwgierigvanteons
zijn
60
jarig
huwelijk;
dat
heeft
ons
goedvan
gedaan!
naar de situatie die na de adviezen
de visitatie is ontstaan.
Heel veel dank.
ZoLieve
nam groetjes
Astrid het
vaninitiatief om met Petra in gesprek
te
gaan
en
samen betrokken ze ook Kees
Lammy en Wilt Komrij.
en Chris bij de meerdere gesprekken die volgden.
Eerst deelden we wat we zelf eigenlijk begrepen
van de ontstane situatie. Al snel kwamen we
erachter dat we vooral vooruit wilden kijken
naar wat voor ons de waarde van geloven en
kerk-zijn betekent. Alle vier bleken we verschillende verwachtingen te hebben en ook verschillende redenen om wat minder vaak in de kerk te
komen of te luisteren naar de online diensten.
Wat we voor onszelf waardevol vinden, is om lid
te zijn van een plaatselijke kerk waar we ons in
alle diensten welkom voelen en daar op verschillende manieren, ook door elkaar, geïnspireerd
worden. Waar diensten niet gelabeld zijn maar
ons verrassen. Waar we elkaar kennen, ook
leeftijdgenoten vinden en samen kerk kunnen
zijn met de hele gemeente.
Misschien hoge verwachtingen, maar we zien uit
naar de komende gesprekken in de gemeente
over een verdere invulling van de toekomst. Wat
we u als lezer willen meegeven, is om ook een
dergelijk gesprek met elkaar aan te gaan. Wij
vonden het waardevol.
Een vriendelijke groet,
Astrid Schouten, Kees Cluistra en
Petra en Chris Verra

februari 2021

TG Bouwen en Ontmoeten

Werkgroep: gemeentecontact Belzig

N

amens onze gemeente heb ik ook dit jaar weer
een kerstgroet en nieuwjaarswens naar onze
partnergemeente in Bad Belzig gestuurd. Kort
na Kerst kwam er ook een groet terug.

In de kerstgroet keek men terug op de afgelopen tijd en
men hoopt op een tijd waarin rust, bezinning en een
groeiende gemeenschapszin centraal staan. De kerstviering in de Marienkirche kon plaats vinden maar wel
onder strenge voorwaarden.
Op de kaart stond de tekst van onderstaand kerstlied.
Tragt in die Welt nun ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.
(Draag nu een licht de wereld in. Zegt allen: “vreest niet!
God houdt van jullie, groot en klein. Kijk naar de glans
van het licht!”)
Het geplande bezoek van de Belzigers aan onze
gemeente is vanwege Corona van 2021 naar het Hemelvaartsweekend van 2022 verschoven. Of dit bezoek dit
jaar kan doorgaan, hangt ook nu weer af van de ontwikkelingen rondom Corona. We hopen zowel hier als ook in
Belzig dat de uitwisseling dit jaar kan doorgaan. Mocht u
interesse hebben, willen deelnemen of gastgezin willen
zijn dan kunt u contact opnemen met mij.
Namens de werkgroep Belzig
Gerda Verweij
Tel. 611025

januari 2022
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Gedicht

Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt.
Niet tot een wij dat er altijd al was
maar een gemeente vol van verschillen.
Wij bidden U om woorden van goede moed,
geen vroom gebral dat de leegte vult,
de angst overschreeuwt, het verlies kleineert,
maar stille, kleine woorden
voor hoop, liefde, goedheid.
Wij bidden U om woorden
die heel maken wat gebroken is
tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden.
God, wij bidden U om taal,
om woorden die ons leren
te geloven wie U bent.
- Ds. Werner Pieterse in:
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Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten
zondag 23 januari
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 30 januari
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 6 februari
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 13 februari
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 20 februari
Dorpskerk
Bethlehemkerk

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven, Bevestiging ambtsdragers
ds. D.G.F. de Bree, Utrecht
ds. C.J. Overeem, Woerden
ds. A. Baas, Bodegraven

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, Scholenzondag
ds. A. Baas, Bodegraven
ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk
ds. E.J. de Groot, Katwijk aan den Rijn

wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, Voorbereiding HA
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
ds. A. Baas, Bodegraven, Voorbereiding HA
ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, Bediening HA
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, Voortz. en nabetr. HA
ds. A. Baas, Bodegraven, Bediening HA
ds. A. Baas, Bodegraven, Voortz. en nabetr. HA

wijk 1
wijk 1
wijk 2
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
ds. L. Plug, Barneveld
ds. M. vd Ruitenbeek, Wilnis

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

januari 2022
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Kerkdiensten Emmaüs
In verband met corona beperkende maatregelen zijn op dit moment de morgendiensten alleen online en zijn er
geen avonddiensten. (deze staan vanaf 23/1 voorlopig wel ingeroosterd)
Zie voor eventuele aanpassingen van de maatregelen de zondagsbrief.

Periode: 23 januari t/m 20 februari 2022
Zondag 23 januari
09.30
11.30
18.30
Zondag 30 januari
09.30
18.30
Zondag 6 februari
09.30
18.30

Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

Ds. L. Terlouw, Veenendaal
Ds. Erick Versloot, Mijdrecht
Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

SHH-dienst

Ontmoetingskerk
Lutherkerk

Arjo van der Steen
Ds. P. van Veldhuizen, Rotterdam

Doopdienst
Meditatieve dienst

Ontmoetingskerk

Ds. David Schiethart,
waarnemend predikant
Songs of Praise o.l.v. Eric Bette

Lutherkerk

Zondag 13 februari
09.30
Ontmoetingskerk

Arjo van der Steen en Reint
van Asselt
Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

18.30
Lutherkerk
Zondag 20 februari
09.30
Ontmoetingskerk                   Mw.ds. Elise Jansen, Mijdrecht
09.30
Jeugdzolder
Tienerdienst Groep 8 basisschool en
1 + 2 voortgezet onderwijs
18.30
Lutherkerk
Mw.ds. E.B. Mandemaker –
Dieleman, Noordwijkerhout

Muziek Dick en
Martine Broere
Heilig Avondmaal
met kinderen
Heilig Avondmaal

Regels voor de kerkdiensten in coronatijd
De ontwikkelingen wat betreft de kerkdiensten veranderen snel, het is daarom niet mogelijk hier voor de
komende twee maanden de voorschriften te noteren. Graag verwijzen wij u iedere week naar de Zondagsbrief waar de laatste voorschriften te vinden zijn. Wij hopen met u op een steeds verdergaande versoepeling  
De Zondagsbrief kunt u altijd vinden op de website van Emmaüs en u kunt zich hiervoor aanmelden via  
Zondagsbrief@pge.nu
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Aanleg, onderhoud en reparatie van:
• centrale- en luchtverwarming
• airconditioning
• lucht- waterbehandeling

Aanleg, onderhoud en reparatie van:
• centrale- en luchtverwarming
• airconditioning
• lucht- waterbehandeling

januari 2022
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