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Van de redactie

China in beweging
Dit februarinummer komt in de bus terwijl de Olympische Winterspelen in Peking gehouden worden. Nederland doet mee. Sporters willen medailles winnen want
daar hebben ze tenslotte jarenlang voor getraind. China
is een land waar van alles gaande is. Het land ontwikkelt
zich razendsnel.
Amnesty International is één van de organisaties die
aandacht vraagt voor de Chinese politieke gevangenen.
De Oeigoeren, de Tibetanen en de mensen in Hongkong
hopen op meer vrijheid om zichzelf te zijn en te groeien.
Vrijheid van meningsuiting kent China niet. Daarvoor
verdient China zeker geen medaille.
Swier Frouws geeft in het opiniestuk een korte samenvatting van de samenleving in China. De opstand in
1989 op het Tiananmen Plein (Poort van de hemelse
vrede), de eerste openlijke opstand tegen de communistische regering, is één van de gebeurtenissen die wij
in het Westen ons maar al te goed herinneren. China
verandert, westerse invloeden zijn vooral in de grote
miljoenensteden duidelijk merkbaar. Als christen heb
je het daar ook niet makkelijk. Er zijn veel verborgen
kleine kerken. Het aantal christenen groeit razendsnel in
dit land waar het leven vooral draait om geld verdienen
en vooruitkomen. Dirk-Jan van Rijn heeft met zijn jonge
gezin in China meegebouwd aan een jonge gemeente.
U leest zijn ervaringen in het Geloof op Maandag artikel.
Het was hen van tevoren al duidelijk dat leven in China
veel uitdagingen kent. In China moet je nooit over één
nacht ijs gaan maar beslagen ten ijs komen.
Niet het communisme en het kapitalisme bepalen het lot
van de christenen in China. Het aantal christenen groeit.
Waar 2 of 3 of meer bijeenkomen, God is erbij! Daar vertrouwen ook de Chinese christenen op. Heb vertrouwen,
God is met ons begonnen en zal ons nooit loslaten!
Een goede maand wens ik u, het wordt lente!

Aanleveren kopij

Jacqueline van Spengen

De deadline voor het aanleveren van kopij voor het
maartnummer van KERKMAG is 25 februari 2022
Gebruik het juiste e-mailadres: KERKMAG@pge.nu
februari 2022
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Opinie

Made in China
Een opinieartikel over dit thema; help, waar begin ik aan? Eerst maar
eens wat gegevens om een idee te krijgen waar we het over hebben.
Aardrijkskunde
De Volksrepubliek China heeft zo’n
1.500.000.000 (anderhalf miljard)
inwoners. De hoofdstad is Beijing,
het vroegere Peking en de officiële
taal is Mandarijn. China heeft een
oppervlakte van ongeveer 9,6 miljoen km2; daar past Nederland ruim
240 keer in. Grote steden in China zijn
echt groot: Peking heeft meer dan
20 miljoen inwoners, Shanghai zit op
ruim 24 miljoen, elk dus aanzienlijk
meer dan alle Nederlanders samen.
Het aantal miljoenensteden in China
bedraagt ruim 100 en toch is China
dunner bevolkt dan Nederland.
Godsdienst
De traditionele Chinese religie of Chinese volksreligie noemen
we Shenisme. Het is een van de
grootste religies ter wereld. Het
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aantal aanhangers wordt geschat
op 360 miljoen. De meerderheid
daarvan woont in de Volksrepubliek
China. Religie in China is vaak polytheïstisch. Dé traditionele Chinese
religie bestaat niet, maar is de reli-

In de Volksrepubliek China
heeft het volk
geen stem
gie van het volk in het algemeen.
De traditionele Chinese religie heeft
elementen van confucianisme/voorouderverering, boeddhisme en tao-

ïsme. Van deze elementen is
voorouderverering het belangrijkste.
Er zijn veel overeenkomsten met de
traditionele Chinese geneeskunde.
Inwoners van China bezoeken heiligdommen en tempels, gaan naar
religieuze diensten van priesters en
monniken en gebruiken heilige teksten en talismannen. Het regionale
en op verwantschappen gebaseerde
karakter van veel Chinese volksspiritualiteit maakt dat deze tot de
inheemse religies wordt gerekend.
Door de staat erkende godsdiensten
zijn het boeddhisme, het katholicisme, de islam, het protestantisme
en het taoïsme. Religieuze organisaties moeten zich registreren bij één
van de zeven religieuze verenigingen die onder controle staan van de
staat en de Communistische Partij.
Staatsvorm
Politiek in China vindt plaats binnen
een socialistische republiek met een
eenpartijstelsel, waarbij de absolute
macht bij de Communistische Partij
van China ligt. De grondslagen van
de Chinese staatsinrichting zijn vastgelegd in een grondwet.
China heeft 22 provincies en vier
stadsprovincies. Taiwan, het eiland
voor de kust, beschouwt de Chinese
overheid als een afvallige provincie.
Belangrijke bedrijven in China zijn
staatseigendom of staan onder
streng toezicht van de staat. De
waarde van de Chinese munt, de
yuan, wordt door de overheid
gestuurd met strategische investeringen uit de staatskas. Alleen
de ene door de staat erkende vakfederatie mag wat doen. De partij
controleert de staat en dus ook alle
bedrijven in staatseigendom. En de
Communistische Partij is vertegenwoordigd in alle bedrijven, behalve
de heel kleine.

China en ik
Als China bij ons in het nieuws komt,
is het vrijwel altijd in negatieve zin.
Voorbeelden te over:
Wie herinnert zich niet die jongeman voor een tank op het plein van
de hemelse vrede? Dat was de studentenopstand in Peking van 1989,
het eerste massale protest tegen de
Communistische Partij van China.
Het protest werd hardhandig neergeslagen. Hoeveel mensen hierbij om het leven kwamen, is nooit
exact vastgesteld. Schattingen liggen
tussen de 1500 en 3000.
Volgens Open Doors heeft China
97 miljoen christenen die veelal
in illegale ondergrondse kerken
samenkomen. Het land staat op
plek 17 van de Ranglijst Christenvervolging. En wat weten we over
de Oeigoeren en hun behandeling?
Het is een van oorsprong Turks volk,
dat de soennitische Islam aanhangt
en met z’n 12 miljoen woont in de
autonome regio Xinjiang. Volgens
Amnesty International worden ze
systematisch opgesloten in ‘heropvoedingskampen’. Volgens China
een manier om ‘extremisme’ te
bestrijden. Volgens Amnesty International een heftige vorm van
mensenrechtenschending. De
van Engeland overgenomen stad
Hongkong verliest gaandeweg zijn
democratie en vrijheid. China wil
de onlinevrijheid van christenen en
andere religies in het land verder
aan banden leggen. Door nieuwe
wetgeving moet online content van
religieuze aard vanaf 1 maart aan
nieuwe voorwaarden gaan voldoen.
Laatste nieuws: China zal maatregelen nemen als atleten in de
kunstsneeuw politiek gevoelige uitlatingen doen tijdens de Olympische

winterspelen. Dat is nog nooit
eerder vertoond.
Ik
Wat weten we eigenlijk echt over
China? Alles wat we van en over
China horen, komt van westerse
media. Bovendien hebben wij van
de Chinees eigenlijk een karikatuur
gemaakt: “Sambal bij, meneel”,
getekend met spleetogen, etc. Als
we aan een Chinees denken dan
is het aan de Chinees in het Chinese restaurant.

Nep
sneeuw
smelt ook
Hoe moet je daar als gemiddelde
Nederlandse burger mee omgaan?
Als christen in Bodegraven? China
is ver weg, China is eindeloos groot
en bij honderden miljoenen mensen
is een individuele naaste niet goed

voorstelbaar. Tenzij je ergens in
China was en er werkte. U leest de
GOM-bijdrage van Dirk Jan van Rijn,
elders in dit blad.
Verwacht u niet van mij dat ik wil
gaan suggereren dat in China alles
goed gaat. Maar wat ik mezelf wel
steeds voorhoud (net zoals wanneer
het bv. over Turkije, Rusland, Kazachstan gaat) is: zouden de Chinezen
deels niet in eenzelfde schuitje
zitten als het over ons gaat? Informatie komt enkel uit eigen media,
voor je het weet doe je mee aan stereotypering. Dat ligt niet aan China,
dat ligt aan mij.
Wie ben ik, dat ik me een oordeel
mag aanmatigen of ‘onze’ sporters
daarheen mogen voor de winterspelen? En hoe zit het met de Nederlandse handel met China? Mag ik
dan een moreel vingertje heffen?
Misschien is het beter als kerkelijke
gemeenschap eerst eens samen na
te gaan, hoe we ons in dit soort situaties moeten opstellen. Dan kun je
misschien in groter verband tot een
standpunt komen dat onszelf en
anderen verder kan brengen.
Swier Frouws
februari 2022
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Chinese kerk of kerk in China?
24 maart 2019
Ds. Xu Xiaohong, die vorig jaar benoemd werd tot voorzitter van de Driezelf Patriottische Beweging, de officieel geregistreerde protestantse kerk
in China, benadrukte onlangs dat zijn kerk een Chinese kerk wil zijn.

H

ij ondersteunt daarmee
nadrukkelijk de in 2018
door de Chinese president Xi ingezette campagne om
alle vijf door de Chinese overheid
erkende godsdiensten te ‘sinificeren’, Chinees te maken. Ds. Xu
legt uit dat dat betekent dat de
kerk van Westerse invloeden moet
worden vrijgemaakt, vooral als
die voor maatschappelijke onrust
zouden zorgen.
Het is een verwijzing naar de protestantse zendingsgeschiedenis

die min of meer samenvalt met
de ‘eeuw van de schaamte’, de
19e eeuw als periode waarin het
imperialistische Westen belangrijke
delen van China koloniseerde. Het
christendom werd en wordt mede
daarom in China vaak afgedaan
als een vreemde, buitenlandse,
religie. Men haalt dan graag het
gezegde aan: ‘een christen meer,
een Chinees minder. Desondanks
is het christendom een gevestigde godsdienst geworden, twee
godsdiensten zelfs, omdat katholicisme en protestantisme worden

onderscheiden, met in totaal
misschien wel honderd miljoen
gelovigen (ongeveer 7% van de
bevolking).
Het overgrote deel van die gelovigen is lid van een van de talloze protestantse huiskerken die China telt.
Huiskerken zijn bijna zonder uitzondering niet-geregistreerde kerken.
Zo nadrukkelijk ds. Xu de ‘sinificatie’-campagne ondersteunt, zo
uitgesproken stellen de leiders van
de huiskerken zich op tegen alle
overheidsbemoeienis.

Een
christen
meer een
chinees
minder?
Sinds september vorig jaar zijn
daarom meerdere huiskerkgebouwen gesloten en zijn predikanten
en gemeenteleden van de grootste en bekendste huisgemeenten,
in met name de steden Beijing,
Chengdu (hier op een foto voordat
de Vroege Regen Verbondskerk
werd gesloten)   en Guangzhou,
gearresteerd en vastgezet.
Hoe Chinees moeten kerken in
China zijn? Het is de vraag naar de
contextualiteit van het christendom die altijd en overal gesteld
moet worden. Het is de vraag naar
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de relatie van Evangelie en cultuur,
naar het geloven-in-context.
In het kader van de sinificeringscampagne heeft de Driezelf-kerk
– en hebben alle andere officieel
erkende religieuze organisaties een vijfjarenplan opgesteld waarin
wordt aangegeven hoe de Chinese
tradities verweven (moeten) gaan
worden in de kerkelijke praktijk.
Dat betreft de liturgie, de tekst en
muziek van liederen, de kleding
van voorgangers en de inrichting
van kerkgebouwen. Het betreft
ook aandacht voor het traditionele
schoonschrijven en de schilderkunst. Het zou zelfs om een nieuwe,
meer contextuele, vertaling van de
Bijbel kunnen gaan.

Hoe Chinees
moeten
kerken in
China zijn?
Hoe kan de Chinese traditie/
cultuur zich verhouden tot
Christus?
Hoe groot kunnen tegengestelde
posities zijn? In zijn nog immer actuele boek Christ and Culture (1951)

beschrijft de Noord-Amerikaanse
theoloog Reinhold Niebuhr vijf
mogelijke posities, waarvan de
meest extreme ‘Christus van de
cultuur’ en ‘Christus tegenover de
cultuur zijn’.  In het China van president Xi is er nauwelijks plaats voor
de meer genuanceerde tussenposities.  Maar de Chinese kerken, al
dan niet geregistreerd, zullen voor
het ontwikkelen een werkelijk
contextuele theologie de steeds
dramatischer kloof die nu aan het
ontstaan is, moeten overbruggen.
Leusden, 24 maart 2019.
Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier.
Bron: Protestantse Kerk
februari 2022
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Het dagelijks leven in Zhongshan
Het dagelijks leven in Zhongshan, China voor ons als gezin, Yvonne en
ik (Dirk-Jan), Lisanne (12) en Koen (10) van Rijn. We zijn uitgezonden
vanuit Evangeliegemeente De Deur in Zwolle, daar zijn wij via omzwervingen vanuit Alphen aan den Rijn uiteindelijk beland. Ik ben zelf geboren/getogen Bodegraver en daarom is het erg leuk om dit artikel te
mogen schrijven.

D

e ervaring voor ons in
China als zendelingen was
geweldig. Daarin moet
worden meegenomen dat China
onze 2e zendingsmissie was. Eerder
waren wij in Ivoorkust (Afrika), en
daar hadden we dus al heel wat
meegemaakt hoe het is om in het
buitenland te wonen. Daarnaast was
Ivoorkust vele malen gevaarlijker en
moeilijker, dus voor ons waren we
bijna vanaf dag 1 op ons gemak toen
we in Zhongshan begonnen met ons
zendelingenwerk. We hadden na
aankomst binnen 1 week een huis,
inrichting, en alles op de rit, en zijn
dan ook direct begonnen.

Chinezen verder wordt doorgezet.
Dat is ook gelukt, de kerk bestaat
nog steeds. Wel grotendeels ondergronds, vanwege de druk van de
overheden die graag kerken sluiten.

Ons doel was om een evangelische
kerk op te zetten vanaf de grond.
Door op straat te gaan, mensen aan
te spreken en uit te nodigen voor
kerkdiensten, muziekactiviteiten
en films kwamen er regelmatig veel
bezoekers langs. Soms wel meer dan
120 jongere studenten op 1 avond,
tussen de 20 en 30 jaar oud. Daarvan kwamen sommigen tot bekering, gaven hun leven aan Jezus en
wilden alles leren en weten over het
geloof. Door middel van training /
discipelschap vanaf het eerste ogenblik, trainden we beschikbare jongeren om ons werk uiteindelijk over
te nemen, zodat we na een aantal
jaren terug zouden kunnen gaan,
terwijl het werk dan lokaal door de

We waren wel ‘echte buitenlanders’,
maar wel op een positieve manier.
Regelmatig werden we nagekeken,
of gevraagd of we op de foto wilden
met allerlei mensen. Het bijzondere
aan Chinese mensen is dat zij enerzijds een ander persoon gigantisch
kunnen belazeren en oplichten,
zonder daarbij schaamte of schuld
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Het leven voor ons als gezin was
zeer aangenaam. We waren vaak
verbaasd over hoe goed het leven in
China in de steden eigenlijk is. Alles
is strak en goed geregeld, veel vermaak en speelpaleizen voor onze
destijds jonge kinderen, eten vanuit
alle hoeken van de wereld en dat allemaal voor heel lage prijzen in vergelijking met Nederland. Het is zelfs een
moderner leven dan in Nederland.

te voelen. Anderzijds als ze je geaccepteerd hebben, je hebben leren
kennen dan gaan ze voor je door het
vuur (en voor elkaar). Als een vriend
in nood is, dan is het afgeven van een
maandsalaris geen probleem, dan
zijn ze er voor elkaar. En die warme
ervaring hebben we daar ook gehad.
We hebben dat niet op financiële
basis zelf nodig gehad, maar
ondanks de vele cultuurverschillen
zijn vele van de Chinezen die we
hebben leren kennen veel meer dan
alleen vrienden geworden. Zij zijn
familie geworden. Wellicht dat juist
de verdrukking van de overheid daar
een positieve rol in speelt. De Chinezen zijn op elkaar aangewezen als
het gaat om steun geven aan elkaar.
En ja, er is heel strenge controle,
alles wordt in de gaten gehouden.
Ik ben uiteindelijk gearresteerd door
de politie en het land uitgezet vanwege de kerkelijke activiteiten. De
kerk is ondergronds doorgegaan,
maar als we morgen terug mogen
komen, dan pakken we direct het
eerste beschikbare vliegtuig.
Dirk-Jan van Rijn

Van de voorzitter

Afscheid en wat volgt
Zoals ik eerder in KERKMAG meldde ben ik als voorzitter van de kerkenraad, na terugkomst van dominee Bram Tack en zijn echtgenote in
Bodegraven, opnieuw met hem in gesprek gegaan over het naderende
afscheid van onze wijkgemeente.

O

m uw geheugen nog even
op te frissen: dominee Tack
heeft zijn werkzaamheden
in onze wijkgemeente per 1 september 2021 neergelegd, de formele
inwerkingtreding van zijn pensioen
vindt plaats op 1 maart 2022.
De gesprekken die daarna volgden hebben concreet de volgende
afspraken opgeleverd:
• In deze KERKMAG zal de
kerkenraad een verklaring
publiceren waarin de pijn die
is ontstaan na de uitkomst
van het visitatierapport wordt
verwoord.
• De kerkenraad geeft aan zich
te realiseren dat in dit proces
niet alles vlekkeloos is verlopen en spreekt uit dat Christus
ons heeft geleerd dat het in
dergelijke verdrietige situaties
goed is fouten te erkennen. De
kerkenraad biedt daarom Bram,
de direct betrokkenen en de
gemeenteleden van de wijkgemeente Emmaüs zijn excuses
hierover aan. In deze KERKMAG
leest u de reactie van dominee
Tack op de verklaring.
• Met Bram is afgesproken dat
hij op zondag 20 maart in de
morgendienst zal voorgaan en
hierin afscheid van Emmaüs zal
nemen.
• Na deze dienst kunnen
gemeenteleden bij het verlaten
van de kerk persoonlijk afscheid

nemen van dominee Tack en
zijn echtgenote.
• De kerkenraad wil gemeenteleden die Bram bij zijn afscheid
een blijk van waardering willen
meegeven deze gelegenheid
bieden door een bijdrage over
te maken naar bankrekening
NL02 RABO 0373 7166 72 t.n.v.
Protestantse Gemeente
Bodegraven acties Emmaüs,
o.v.v. Afscheidscadeau dominee
Bram Tack. Dit blijk van waardering zal op zondag 20 maart aan
hem worden overhandigd.

ambtsperiode ten einde. Na inventarisatie van de wensen: stoppen
of verlengen, zullen wij de taakgroepen vragen kandidaten voor te
stellen voor de vrijkomende plekken. De kerkenraad wil nadrukkelijk
ruimte maken voor jonge leden die
dit werk op zich willen nemen. Ik zal
u hierover in de komende maanden
uitgebreider informeren. Verder zal
de communicatie binnen onze wijkgemeente geïntensiveerd moeten
worden, verdient het jeugd- en
jongerenwerk extra aandacht en
moeten we alle zeilen bijzetten om
het pastoraat onder de ouderen
goed te blijven structureren.
Met vriendelijke groet,
Koos Karssen

Vervolg proces Emmaüs 2.0
De kerkenraad heeft aan dominee
Marten Knevel en zijn team Emmaüs
2.0 gevraagd de komende maanden
het gesprek met de gemeente over
de invulling van de veelkleurigheid
te vervolgen. Het is de bedoeling rond de zomer, als de wijkgemeente zover is gekomen om goed
te kunnen verwoorden hoe we deze
invulling gezamenlijk in de praktijk
gaan brengen, dit vast te stellen. Dit
is dan ook de bouwsteen voor het
nieuwe beleidsplan van Emmaüs
voor de komende jaren en voor het
profiel dat wij moeten opstellen
voor het komende beroepingswerk.
Veel te doen in 2022
Naast de bovengenoemde zaken is
er voor de kerkenraad veel te doen
in 2022. Voor een groot aantal
ouderlingen en diakenen is hun
februari 2022
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Van de kerkenraad

Publicatie bij vertrek van ds. Bram Tack
Op 1 maart gaat ds. Bram Tack met emeritaat. De aanleiding van het
vervroegde emeritaat ontstond uit het advies dat een visitatiecommissie in 2020 in opdracht van de classis Zuid-Holland Noord van PKN
heeft uitgebracht. Dat heeft geresulteerd in een rapport dat uitmondde
in een reeks adviezen. De wijkkerkenraad en de leden van de wijkgemeente Emmaüs werden in juli 2020 geïnformeerd over de uitkomst
van dit onderzoek. Op verzoek van het Breed Moderamen van de Classis werd de uitkomst van het rapport in KERKMAG gepubliceerd.

D

ominee Tack werd verrast
door het advies van de
visitatiecommissie dat over
hem werd uitgebracht omdat hij in
de wijkgemeente bij de jaarlijkse
evaluatie van zijn werk steeds een
positieve beoordeling had gekregen. Hij ervoer het als onterecht dat
dit advies in het openbaar bekend
werd gemaakt.

Daarnaast constateerde de kerkenraad dat de communicatie binnen
de kerkenraad over de ontstane problematiek in de voorafgaande jaren
onvoldoende was geweest.
Ook vele gemeenteleden reageerden geschokt op het advies van de
visitatiecommissie. Velen herkenden zich niet of nauwelijks in de
geschetste problematiek. Daarna

ontstond in de maanden die volgden het beeld dat dominee Tack als
wijkpredikant was tekortgeschoten
en daarom werd weggestuurd.
De kerkenraad wil benadrukken dat
hij met waardering op de lange periode van inzet van dominee Tack in
de kerkelijke gemeente terugkijkt.
De kerkenraad realiseert zich daarbij dat er in de discussie over de
veelkleurigheid in de wijkgemeente
Emmaüs niet altijd duidelijk is uitgesproken hoe men die weg samen
verder wilde lopen. Daardoor is er
verwarring en onduidelijkheid ontstaan waardoor de predikanten,
maar ook gemeenteleden, moeite
kregen met het gevoerde beleid. Die
onduidelijkheid leidde tot spanningen in de wijkgemeente.
Door het proces is reputatieschade
toegebracht aan dominee Tack,
zowel binnen de kerkelijke als de
burgerlijke gemeente. Dat had wellicht voorkomen kunnen worden
als er ruimte was gegeven voor
een periode waarin dominee Tack
de gelegenheid zou hebben gekregen de uitgebrachte kritiek met de
kerkenraad te bespreken en de uitkomst van het rapport niet, zoals nu
is gebeurd, direct in de openbaarheid was gebracht.
De kerkenraad betreurt de ontstane
situatie en wil in het openbaar aangeven dat hij zich verantwoordelijk
voelt voor zijn aandeel in zaken, met
name voor en na het visitatieproces, die niet goed zijn verlopen. De
kerkenraad realiseert zich terdege
dat het voor dominee Tack en zijn
gezin pijnlijk is nu zo te vertrekken.

10
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Van de kerkenraad

Het past christenen, zoals Jezus ons
geleerd heeft, schuld te erkennen
als er fouten worden gemaakt. Het
past de kerkenraad daarom dit te
erkennen en hiervoor aan hem en
alle direct betrokkenen excuses aan
te bieden. Dat geldt ook richting de
gemeenteleden die zich door de
gang van zaken geraakt voelen.
De kerkenraad wil dominee Bram
Tack en zijn gezin bij zijn vertrek
als predikant van onze wijkgemeente Emmaüs een waardig
afscheid geven.
De kerkenraad van de
wijkgemeente Emmaüs.

Reactie
De aanpak van visitatie en classis bleek een ernstige vergissing en in de afgelopen anderhalf jaar heeft
Emmaüs hierdoor veel vertrouwen en betrokkenheid verloren. Wat mij betreft was vooral bijzonder pijnlijk
dat ik, zonder enige vorm van overleg, veroordeeld werd.
Onze kerkenraad zet nu de moedige stap excuus te maken voor zijn aandeel in deze gang van zaken. Ik ben
hier erg dankbaar voor. Er is veel stuk gegaan en dat alles is nog lang niet geheeld, maar in het spoor van
Christus beginnen we aan verzoening en herstel. Ook voor ons persoonlijk waren de gevolgen zeer ingrijpend,
maar met deze brief van de kerkenraad zijn we nu op een keerpunt gekomen. Dat doet ons bijzonder goed.
In het openbaar heeft de Kerk mij in ons dorp laten vallen. Daarom doet het mij erg goed dat onze kerkenraad
dit nu ook voor heel Bodegraven wil rechtzetten. Aansluitend kunnen we afscheid nemen.
Velen van u hebben zich verzet tegen het onrecht en ons bijzonder gesteund. Over de brief van de kerkenraad
is in kleine kring overlegd. We hebben ook praktische hulp ontvangen bij onze verhuizingen; twee daarvan
hebben we achter de rug; nog één te gaan. Voor al deze betrokkenheid, inzet en zorgvuldigheid zijn we
heel dankbaar.
januari 2022
Bram Tack
februari 2022
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Begeleidingsteam

Begeleidingsteam Emmaus 2.0
Vragen en ontdekkingen onderweg.
In januari zijn we begonnen aan de tweede etappe van onze ontdekkingsreis. In de eerste etappe hebben wij ontdekt, dat wij in Emmaüs,
ondanks teleurstellingen en onderlinge verschillen, graag respectvol
verder willen met elkaar.

G

raag hadden wij u weer bijeengebracht in ‘t Centrum,
maar de lock-down maatregelen eind december maakten
dat onmogelijk. Wij hebben toen
gekozen voor een andere opzet. Wij
hebben u uitgenodigd om een op
een met elkaar in gesprek te gaan
over de betekenis van kerk voor ons
en over onze verlangens voor de
toekomst van Emmaüs. Ongeveer
zeventig gemeenteleden hebben
zich hiervoor aangemeld. Ruim de
helft nam deel aan online ontmoetingen via Teams. De andere helft
ging op een andere manier met
elkaar in gesprek, bij gemeenteleden thuis of tijdens een wandeling.
Na deze gesprekken hebben wij
de deelnemers gevraagd om een
enquête in te vullen.
Er kwamen soms wel vragen
over deze gang van zaken. De
12
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belangrijkste vraag was: waarom
kan niet heel de gemeente de
enquête invullen? Er zijn immers
mensen die liever niet aan gesprekken meedoen.
Wij hadden verschillende redenen
om voor deze aanpak te kiezen.
Tijdens deze hele ontdekkingsreis
tot nu toe hebben wij ontdekt hoe
belangrijk het is dat gemeenteleden
elkaar ontmoeten en met elkaar in
gesprek gaan. Dat leidt tot meer
begrip en waardering voor elkaar.
Daarom willen wij zoveel mogelijk
het onderling gesprek stimuleren
in de gemeente. Een gesprek is ook
een goede voorbereiding om de
enquête in te vullen, want je stimuleert elkaar om net iets verder na
te denken. Maar de belangrijkste
reden is, dat een ontmoeting met
een gemeentelid je ervan bewust
maakt dat het in de kerk niet gaat

om het vervullen van zoveel mogelijk van ieders individuele verlangens, maar dat wij zoeken naar een
invulling van kerk zijn waarin wij
rekening houden met elkaar.
Een gesprek met iemand die geloof
en kerk misschien net iets anders
beleeft dan jij, maakt je daarvan
bewust en wij verwachten dat de
deelnemers dit meenemen als
zij hun enquête invullen. Als wij
samen kerk willen zijn met respect
en waardering voor elkaar, dan is
het nodig dat wij elkaar blijven ontmoeten. Wij kunnen ons voorstellen dat sommige gemeenteleden dit
moeilijk vinden of er tegenop zien,
maar de praktijk laat zien dat vrijwel iedereen positieve ervaringen
opdoet met deze gesprekken.
Is uw kans dan verkeken als u niet
heeft meegedaan? Nee, dat is niet
zo. Aan de hand van de ingevulde
enquête zullen wij een voorlopige beschrijving maken van de
Emmaüs-gemeente en van de toekomstverwachting voor deze kerk.
We noemen dat een profielbeschrijving. Deze profielbeschrijving is
tegelijk een eerste aanzet voor een
nieuw beleidsplan van Emmaüs.
Deze profielbeschrijving zullen wij
aan u allen voorleggen. En dan
hopen wij dat iedereen zijn of haar
inbreng zal geven. Aan de hand van
die inbreng passen wij de profielbeschrijving aan en vervolgens leggen
wij deze aan de kerkenraad voor.
Wij hopen dat u allemaal zo veel
mogelijk meedoet.
Het begeleidingsteam:
Johan, Jan, Daan, Arie, Cea,
Annamarie, Janet, Lisanne en
Frans en Marten.

Kroniek vijf

Het GEZINSHUIS
Het is inmiddels alweer wat jaren geleden,
dat Emmy en Manus getrouwd zijn.
Het is een nogal samengesteld gezin geworden.
Kinderen van Emmy én kinderen van Manus,
en dan ook nog kinderen van hen samen.
Het ging eerst redelijk goed,
maar nu zijn er toch wat problemen.
Vooral over het soort eten.
De kinderen van de één waren
vooral de Hollandse pot gewend,
de kinderen van de ander
aten veel pizza’s en pasta en rijst.
Ook was er onenigheid over de muziek
tijdens de maaltijden.
De een wilde vooral klassiek en
de ander vooral iets eigentijds.
Ze vonden  - dachten ze  - een soort oplossing.
Er werd namelijk in ploegen gegeten.
De ene tijd Hollandse pot en
de andere tijd pizza of iets dergelijks.
Op zekere dag riepen Manus en Emmy
alle kinderen bij elkaar.

Manus was boos en Emmy verdrietig:
“Jullie vergeten helemaal wat wij met elkaar hebben.
Jullie zijn onze kinderen en we vormen één gezin!
Nu lijkt het hier wel een cafetaria en géén gezin meer.
Jullie hebben alleen maar contact
met jullie eigen eetgroep en met de anderen niet.
Jullie zijn geen broers en zussen zo van elkaar,
maar eerder een soort klanten van een cafetaria.
We vinden het prima om verschillende gerechten
op tafel te zetten. Dan eens dit en dan eens dat.
Maar als jullie alleen maar in groepen blijven eten,
als jullie alleen maar consumenten willen zijn
dan stoppen wij ermee.
We willen samen een gezin vormen,
waarin jullie met elkaar optrekken
als KINDEREN VAN EEN VADER EN/MOEDER
en elkaar leren kennen als broers en zussen”.
Het werd nog een hele uitzoekerij
hoe dat dan vorm moest krijgen,
maar iedereen was ervan overtuigd:
Samen moeten we geen cafetaria vormen,
maar een GEZINSHUIS.
Frater Henrico

februari 2022
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Online

Emmaüs-app Helpdesk
Ruim 275 gemeenteleden hebben
de Emmaüs-app succesvol gedownload en in gebruik. Steeds meer
wordt hier met elkaar gedeeld én
op elkaar gereageerd. Erg nuttig en
gezellig dus. Ook zijn er inmiddels
diverse activiteiten in de Agenda te
vinden. Veel dank aan ieder die dit
oppakt en de app aan het vullen is.
Heb je de app nog niet, maar wil je
‘m wel op je smartphone of tablet?
Krijg je te veel of te weinig meldingen? Ben je op zoek naar groepen
waar je je bij kan aansluiten? Of lukt
het niet om je collecte-saldo op te
waarderen?

We helpen je graag op weg! Stuur
ons een berichtje en we bedenken
een passende oplossing!
De Emmaüs-app werkgroep, Inge,

Erik, Cees, Yorick, Arjo, David en
Manon.
E: mswieb@gmail.com
T: 06-27473655

Rommelmarkt 2022 (Ontmoetingskerk)
Ja, u leest het goed: er komt weer een rommelmarkt.
Nederland lijkt weer een beetje ‘open te gaan’, dus
durven wij het aan om de voorbereidingen voor de rommelmarkt te starten. Met in gedachten dat we mogelijk enige aanpassingen moeten doen, of dat we, in het
ergste geval, de rommelmarkt moeten afzeggen. Maar
van dat laatste gaan we uiteraard niet uit.
De rommelmarkt is op:

1 JU
Z AT E R DAG 1
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Net als twee jaar geleden zijn er diverse inzamelmomenten bij ‘t Centrum, van 09.30 tot 11.00 uur, waarvan we er
al 1 achter de rug hebben. De overige inzameldagen zijn
op: zaterdag 19 februari, 19 maart, 23 april en 21 mei
En in de week voorafgaand aan de rommelmarkt, op
dinsdagavond 7 t/m donderdagavond 9 juni 2022.
Vriendelijke groet,
De rommelmarktcommissie

Groothuisbezoek – soepdag
Op dinsdag 15 maart organiseren
we een aangepaste vorm van het
groothuisbezoek. Een kamer vol
mensen is nog geen optie. Maar het
is wel mogelijk om met vier mensen
aan tafel te genieten van heerlijke
soep. Wij zorgen voor de soep,
zodat u rond 18.00 uur met elkaar
aan tafel kunt. Als bijgerecht krijgt u
een aantal vragen die tot een goed
gesprek kunnen leiden.
Wie doet mee? Als gastheer of
gastvrouw? Of als gast om mee
te eten? En wie wil helpen bij
het maken van de soep? Aanmelden kunt u bij Bas Batelaan
(btln@ziggo.nl of 06-5168 5123)

Van de pastores
Pastoraat verdeling oost west
De Protestantse Wijkgemeente
Emmaüs is verdeeld in twee wijken:
Oost en West. Sinds 1 oktober is ds.
David Schiethart beschikbaar voor
het pastoraat in Oost en Esther
Dijkstra voor het pastoraat in West.
Daarnaast is Janneke Benedictus
Coördinator Pastoraat. Ook op haar
kan een beroep worden gedaan als
er een vraag is die met pastoraat te
maken heeft. Hun gegevens vindt u
op pagina 2.
Groothuisbezoek
Doet u mee? Lees de aankondiging hierover van de Taakgroep
Pastoraat!
Jubilea en verjaardagen
In de zondagsbrief vermelden wij de
officiële huwelijksjubilea, voor zover

die bij ons bekend zijn. Dit gebeurt
in overleg met de betrokkenen. Een
enkele keer wordt gevraagd dat ook
te doen bij b.v. een 45 of 55 jarig
huwelijk. Verder worden verjaardagen gemeld van hen die in een
zorginstelling wonen, of in een aangepaste woonvorm.
Rouwgroep
Twee jaar geleden hoopten we
van start te kunnen gaan met een
rouwgroep. Er was toen voldoende
belangstelling. Door corona is het
er niet van gekomen. Rouwen doet
elk mens op zijn eigen manier, en in
een eigen tempo. Na verloop van
tijd is het meedoen aan een rouwgroep dan ook minder zinvol. Na de
oproep in de vorige KERKMAG zijn
er niet voldoende aanmeldingen

binnengekomen om alsnog met een
rouwgroep te beginnen.
Esther Dijkstra-Rensen
Pastoraat Oost
Ds. David Schiethart 06-5358 7129
Pastoraat West
Esther Dijkstra 0348-501859
Pastoraat jongeren
Arjo van der Steen 06-5555 3373
Coördinator Pastoraat
Janneke Benedictus 06-5029 4017

februari 2022
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In Memoriam
Willem van Schaik
Op 14 januari is Willem van
Schaik overleden. Wim is 84 jaar
oud geworden. Wim werd geboren op een boerderij bij Alphen.
Hij trouwde in 1964 met Janny
Vroege en trok met haar in bij
zijn schoonouders op de boerderij aan de Noordzijde. Wim was
op en top boer, tot het einde van
zijn leven. Er werden twee dochters en een zoon geboren. Zij kregen de dierenliefde van hun vader mee. De
tijd bracht grote veranderingen voor de boerderij en uitbreiden aan de Noordzijde leek geen optie. Daarom koos
zoon Erik voor het boerenleven in Denemarken. Wim
en Janny zetten de boerderij aan de Noordzijde voort.

gegaan. Niets gaf aan dat het zijn laatste loopje over het
erf zou zijn. Die nacht is hij in zijn slaap rustig overleden.

Zes en een half jaar geleden bleek Wim ernstig ziek te
zijn en de prognose was niet gunstig. Dat hem nog zoveel
tijd gegeven werd, was reden tot dankbaarheid. In die
jaren werd er langzaam afgebouwd, tot alleen de schapen nog overbleven. De dag voor zijn overlijden werden
die geschoren en Wim controleerde of dat goed was

De herinneringen blijven, en worden gedeeld binnen de
familie. En voor Janny zijn er de liederen, die ze graag
hoort, die veel gezongen zijn, over God die mee gaat, als
oorsprong, en doel en zin.
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In de afscheidsdienst werden herinneringen gedeeld en
we lazen de woorden van de goede herder, die alles voor
zijn schapen overheeft. Zoals Wim een goede herder
voor zijn eigen dieren is geweest en zoals wij allen een
goede herder kunnen zijn. Wim was een man van weinig
woorden. Op de kaart werd het verwoord met een klein
gedichtje:
Niets is sterker
Dan de stilte
Niets heeft zoveel kracht
Als het zwijgen van de nacht

Esther Dijkstra-Rensen

Bidden en Schrijven

Tiener vast vanwege
foto op Facebook
februaribrief 2022: Bangladesh
De 17-jarige Dipti Rani Das uit Bangladesh deelde op
haar Facebook-pagina een foto van een vrouw met een
Koran tussen haar benen. De politie pakte haar op en
beschuldigde haar onder meer van het beledigen van
religieuze gevoelens. Dipti, die tot de Hindu-minderheid
in Bangladesh behoort, zit al een jaar vast. Ze kan een
celstraf van 7 jaar krijgen.
Opgejaagd door woedende menigte
Op de dag van haar arrestatie, op 28 oktober 2020, ging
Dipti naar het politiebureau. Ze bood ten overstaan van
zo’n honderd geestelijken, die een aanklacht tegen haar
indienden, haar excuses aan voor de foto. Toen later die
dag haar huis werd aangevallen, probeerde ze met de
trein te vluchten. Maar buurtbewoners stopten de trein,

brachten haar naar de politie en eisten dat ze gestraft
werd. Sindsdien zit Diptie vast.
Schrijf alsjeblieft vóór 1 maart 2022 naar de autoriteiten
in Bangladesh. Roep hen op Dipti Rani Das onmiddellijk
vrij te laten. Ze maakte alleen maar gebruik van haar
recht op vrijheid van meningsuiting.
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: Amnesty is verheugd dat in Iran mensenrechtenverdediger Atena Doemi is vrijgelaten.
Ze zat 5 jaar gevangen vanwege haar mensenrechtenwerk. Ook in Bodegraven schreven we voor haar.

Op zoek naar een veilig bestaan
te verliezen. In Irak wonen ruim 200.000 christenen
te midden van een islamitische meerderheid van zo’n
40 miljoen moslims. Christenen worden vaak als tweederangsburgers behandeld. Kerken blijven doelwit van aanvallen en kinderen worden soms geweigerd op school.
Het land staat op de 15e plaats van de Ranglijst Christenvervolging. In Syrië, op de elfde plaats van de ranglijst, is
het weinig beter. Bekering tot het christelijk geloof leidt
niet zelden tot uitsluiting, haat en vervolging.

De onrust in het Midden-Oosten haalt nog zelden
de voorpagina’s van de kranten. Maar dat wil niet
zeggen dat vrede en veiligheid er zijn weergekeerd.
Syrische en Iraakse christenen hebben te maken
met een ernstige crisis.

In de huidige crisis steunen christenen hun landgenoten,
zonder partij te kiezen voor het ene of andere kamp.
Op die manier willen zij werken aan meer stabiliteit in
hun door geweld vernielde regio. Hierdoor veranderen
kerken in “centra van hoop”. Bidt voor de kerken die
actief zijn in deze regio en voor de Christenen die op
zoek zijn naar een alleszins leefbaar bestaan.

De christelijke gemeenschap is door het geweld van de
afgelopen jaren enorm uitgedund. Het Midden-Oosten
dreigt zijn eeuwenoude religieuze verscheidenheid
februari 2022
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Diaconie

Collecte 20 februari
KIAWW Nepal noodhulp

Informatie over het busjesproject

D

it jaar is dit voor het armoedefonds. Wij hebben
een specifiek doel uitgekozen waar uw geld
heen gaat. Nl. Kwetsbare ouderen.

Het Armoedefonds maakt zich sterk voor ouderen die
leven in armoede.
Daarom biedt het Armoedefonds kwetsbare ouderen
(65 plus) in armoede deze winter, via lokale hulporganisaties, een boodschappenkaart aan. Met dit tegoed kunnen
de ouderen boodschappen en verzorgings-en hygiëneproducten kopen. De boodschappenkaart wordt aangeboden in een brievenbuspakket dat verder is gevuld
met een aantal items om hen een hart onder de riem te
steken. Waardoor ze het gevoel krijgen ‘iemand denkt
aan mij’, ‘ik word niet vergeten’.

O

mdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of
de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten naar
Nepal terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor
2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen
omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.
De gevolgen van de coronacrisis voor de arme Nepalese
bevolking zijn groot. Veel gezinnen zijn afhankelijk van de
inkomsten die arbeidsmigranten met hun werk in India
of elders binnenbrengen. Toen deze migranten vanwege
de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal,
vielen deze inkomsten weg. In Nepal zelf is de werkloosheid hoog. De kleine stukjes landbouwgrond brengen te
weinig voedsel op en een sociaal vangnet ontbreekt.

27 februari

K

IAWW Deze zondag is de collecte bestemd voor
diaconie in het buitenland. Wij steunen een
aantal projecten die zijn verdeeld over verschillende aandachtsvelden van het zendingswerk.
18
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Belangrijk aspect van het project is dat ouderen met de
boodschappenkaart, zélf kunnen kiezen waaraan ze dit
extra budget besteden. Afgelopen jaar heeft het Armoedefonds, via lokale hulporganisaties, 5.000 ouderen
een steunpakketje kunnen geven. Maar er zijn nog veel
meer ouderen die extra steun kunnen gebruiken. Dit jaar
hopen we daarom nog meer ouderen een steunpakketje
te kunnen aanbieden. Help je mee?

16 februari - 18 maart
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.
19 za (Js 43:9-12)
Mijn getuige zijn jullie –
spreekt de Heer –, mijn
dienaar, die ik uitgekozen
heb.
20 zo (Lc 6:27-35)
Jezus zegt: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie
behandelen.
21 ma (Lc 12:32-48)
Jezus zegt: Wees als knechten die hun heer opwachten, zodat ze direct voor
hem opendoen wanneer hij
aanklopt.
22 di (Jr 31:15-20)
De Heer zegt: Is mijn volk
niet mijn geliefde zoon?
Telkens als ik over hem
spreek raak ik diep bewogen. Ik móet mij over hem
ontfermen.
23 wo (2 Kor 8:7-15)
Paulus schreef: u kent de
liefde die onze Heer Jezus
Christus heeft gegeven: hij
was rijk, maar is omwille
van u arm geworden opdat
u door zijn armoede rijk zou
worden.
24 do (Da 2:19-23)
Daniël zei: Geprezen zij
de naam van God, van
eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat

in duister is gehuld, en het
licht woont bij hem.
25 vr (Jak 5:7-11)
Jakobus schreef: Wees
geduldig en houd moed,
want de Heer zal spoedig
komen.
26 za (Js 28:16-17)
Dit zegt de Heer: Ik leg in
Sion een fundament met
een uitgelezen grondsteen,
een kostbare hoeksteen.
Wie zijn vertrouwen daarop
grondvest, hoeft geen
andere toevlucht te zoeken.
Ik zal het recht als meetlint
hanteren en de gerechtigheid als schietlood.
27 zo (Lc 6:39-45)
Jezus zegt: Verwijder eerst
de balk uit je eigen oog, pas
dan zul je scherp genoeg
zien om de splinter in
het oog van je broeder of
zuster te verwijderen.
28 ma (Zach 8:7-8)
Dit zegt de Heer: Ik zal mijn
volk bevrijden uit het land
waar de zon opkomt en het
land waar de zon ondergaat. Zij zullen mijn volk zijn
en ik hun God, in onwankelbare trouw.
1 di (Mc 8:27-35)
Jezus vroeg zijn leerlingen:
“Wie ben ik volgens jullie?”
Petrus antwoordde: “U
bent de messias.”
2 wo (Mt 6:1-6,16-18)
Jezus zegt: Als jullie vasten,
was dan je gezicht en wrijf
je hoofd in met olie, zodat
niemand ziet dat je aan het
vasten bent, alleen je Vader,
die in het verborgene is.
3 do (Spr 4:23)
Van alles waarover je
waakt, waak vooral over je
hart, het is de bron van je
leven.
4 vr (Mt 11:2-11)
Jezus zei tot de leerlingen
van Johannes de Doper:
Zeg wat jullie horen en zien:

Taizé-leesrooster
blinden kunnen weer zien
en verlamden weer lopen,
mensen met huidvraat
worden gereinigd en doven
kunnen weer horen, doden
worden opgewekt en aan
armen wordt het goede
nieuws bekendgemaakt.
5 za (1 Kor 3:18-23)
Paulus schreef: Alles is van
u. Maar u bent van Christus
en Christus is van God.
6 zo (Lc 4:1-13)
Jezus zei tot de verleider: Er
staat geschreven: “De mens
leeft niet van brood alleen.”
7 ma (Mt 18:1-10)
Jezus zegt: Waak ervoor
ook maar een van deze
geringen die in mij gelooft
te verachten. Want ik zeg
jullie: hun engelen in de
hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van
mijn hemelse Vader.
8 di (Lc 6:12-19)
Op een van die dagen
trok Jezus zich terug op
de berg om te bidden. De
hele nacht bleef hij tot God
bidden.
9 wo (Ef 3:14-21)
Moge God uw innerlijke
wezen kracht en sterkte
schenken door zijn Geest,
zodat door uw geloof
Christus kan gaan wonen in
uw hart.
10 do (Js 29:15-21)
Als de Heer komt, zullen
doven kunnen horen hoe
uit een boek wordt voorgelezen, en blinden zullen met
eigen ogen zien, bevrijd van
duisternis. Dan zullen verdrukten en zwakken juichen
om de Heer.
11 vr (Joh 6:35-40)
Jezus zei: Ik ben niet uit de
hemel neergedaald om te
doen wat ik wil, maar om
te doen wat hij wil die mij
gezonden heeft.

12 za (Jak 1:5-8)
Jakobus schreef: God geeft
aan iedereen zonder voorbehoud en zonder verwijt.
13 zo (Lc 9:28-36)
Jezus ging met Petrus,
Johannes en Jakobus de
berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was,
veranderde de aanblik van
zijn gezicht. Er kwam een
wolk aandrijven, die een
schaduw over hen wierp;
ze werden bang toen de
wolk hen omhulde. Er klonk
een stem uit de wolk, die
zei: “Dit is mijn Zoon, mijn
uitverkorene, luister naar
hem!”
14 ma (Ps 63)
God, naar u smacht mijn
ziel, naar u hunkert mijn
lichaam. Uw liefde is meer
dan het leven.
15 di (Lc 4:42-44)
Jezus zei: Ik moet het goede
nieuws over het koninkrijk
van God brengen, want
daarvoor ben ik gezonden.
16 wo (Ef 6:18-20)
Laat u bij het bidden leiden
door de Geest, iedere keer
dat u bidt; blijf waakzaam
en bid voortdurend voor
heel Gods volk.
17 do (1 Tes 2:1-12)
Paulus schreef: Wij spreken
alleen omdat God ons het
evangelie heeft toevertrouwd – niet om mensen
te behagen, maar God, die
de mensen doorgrondt.
18 vr (Tit 2:11-14)
Christus heeft zichzelf voor
ons gegeven om ons van
alle zonde vrij te kopen, ons
te reinigen en ons tot zijn
volk te maken, dat vol ijver
is om het goede te doen.
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Collecten

Veertigdagentijd
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus’
opstanding uit de dood. Ook dit jaar sluiten we als diaconie weer aan
bij de veertigdagentijd-projecten van Kerk In Actie. We zullen 7 weken
lang de collectekalender van de veertigdagentijd volgen.
Paasgroet
Een paasgroet doet goed zeker in
deze Corona-tijd. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht
wordt en dat er mensen zijn die zich
inleven in hun situatie. Het is goed
om de boodschap van Pasen elk jaar
opnieuw door te geven stuurt u ook
een kaartje naar een bekende of
minder bekende.
Veertigdagen kalender
De
veertigdagentijdkalender
2022 heeft dit jaar het thema “Alles
komt goed?!” en daagt u uit tot
bezinning in de 40 dagen op weg
naar Pasen. U kunt de kalender zelf
bestellen via
https://www.protestantsekerk.nl/
nieuws/de-veertigdagentijdkalenderuitdelen-bestel-nu/
Komt u hier zelf niet uit dan
kunt u contact opnemen met
naam invullen.
Collecte doelen
Tijdens de veertigdagen tijd
wordt er voor de onderstaande
doelen gecollecteerd:

6 maart Met zusters werken aan
voldoende eten in Rwanda
20
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Sinds Evariste een landbouwtraining
volgde bij Rwandese zusters heeft
zijn gezin het een stuk beter: “Wij
kunnen nu leven van de opbrengst
van ons land. We verbouwen zelfs
genoeg om groenten te verkopen.
Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en
de school voor mijn drie kinderen
betalen en nog geld opzij leggen
voor moeilijke tijden.” De Rwandese
zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen.
Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie
en wisselteelt. Vroeger verbouwde
Evariste alleen zoete aardappels
en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten,
bonen, uien en tomaten, die hij
ieder jaar van plek verandert. Ook
weet hij nu hoe belangrijk bomen
zijn om water vast te houden. Zijn

leerproces gaat door: ongeschoolde
boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer
in de buurt. De Rwandese zusters
kunnen één boer of boerin trainen
voor 160 euro. Daar vragen we uw
bijdrage voor via Kerk in Actie.
9 maart (Biddag) Veilig koken en
meer inkomen voor vrouwen
in Bangladesh
In Bangladesh zijn overstromingen
of soms juist droogte een bedreiging
voor de voedselvoorziening. Maar
een ingenieus kooktoestel levert
voor vrouwen in dit Zuid-Aziatische
land niet alleen meer inkomen op,
het is ook milieuvriendelijk. Het
kooktoestel zet de helft van het
gestookte hout en groenafval om
in biochar: een restproduct dat lijkt
op houtskool en door de vrouwen
wordt verwerkt tot en verkocht
als natuurlijke, milieuvriendelijke
bodemverrijker. Het kooktoestel
veroorzaakt ook minder rook en is
dus gezonder.
Boer Vogiroth en zijn vrouw leven
van de aardappelteelt. Door overstromingen mislukt de oogst vaak,
en verzuurt zijn grond. Toen zij
hoorden over biochar, dat niet
alleen de bodem verrijkt, maar ook
veel water absorbeert en verzuring
tegengaat, besloten zij het nieuwe
kooktoestel te gaan gebruiken. De
vrouw van Vogiroth leerde via een

vrouwengroep hoe het kooktoestel
werkt en hoe ze biochar maakt.
Sinds het gebruik van biochar oogsten ze meer aardappels van een
betere kwaliteit. Het gezin wil meer
biochar produceren, zodat ze geen
kunstmest meer nodig hebben
en hun grond beter beschermd is
tegen overstromingen

13 maart Binnenlands Diaconaat
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden
aan de rand van ons land, zijn de
armoedecijfers schrikbarend hoog.
Armoede gaat hier vaak over van
generatie op generatie. Er is weinig
werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te
vangen. Kerken willen graag helpen
bij alle problemen die hiermee
samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare
gezinnen letterlijk niet in de kou staan
en zorgen ervoor dat kinderen niet in
te kleine kleding naar school hoeven.
De kerken zelf zijn echter vaak klein
en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in
deze regio’s in hun diaconale taak en
ondersteunt hen zo nodig financieel.

Met uw bijdrage aan de
collecte ondersteunt u
diaconale initiatieven in arme
regio’s om de meest kwetsbare
gezinnen te ondersteunen. Van
harte aanbevolen!

2 MAART-16 APRIL 2022

Alles komt goed?!
www.kerkinactie.nl/alleskomtgoed

Foto: Kerk in Actie / Gregory Kojageuzian
CO22-6800

februari 2022

21

Taakgroepen en Commissies
Collecten januari

1 jan
2 jan

9 jan

16 jan

23 jan

KIAWW
Diaconie
Kerk
Busjes
KIAWW
Kerk
Busjes
Diaconie
Kerk
Busjes
Diaconie
Kerk
Busjes
Totaal januari

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43,50
161,00
262,50
61,50
106,50
239,00
159,50
373,50
243,50
50,50
167,00
211,50
44,50
2.124,00

Verantwoording giften
In december		
Voor bloemenfonds:
Via Esther Dijkstra

€

50,00

Voor armoede in Bodegraven		
Bijschrijving op bankrekening

€

650,00

Financiële thermometer
Vrijwillige bijdragen
Begroot 2021
(kerk, diaconie en kiaww)
Toegezegd
Ontvangen
Nog te ontvangen toezeggingen
Ontvangen zonder toezegging
Totaal ontvangen
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t/m dec 2021
€
€
€
€
€
€

305.000
290.000
269.344
20.656
0
269.344

Collecten wijkgemeente		
Begroot 2021
Ontvangen tot en met
Verschil

€
€
€

22.000
15.720
6.280

Giften algemeen en acties		
Begroot 2021
Ontvangen
Verschil

€
€
€

3.000
3.616
-616

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 of Hervormd
Bodegraven 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.

16 en 17 feb
21 feb
23 en 24 feb
2 en 3 maart
7 maart
9 en 10 maart
16 en 17 maart

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

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.
Het cd-boek met aan te vragen muziek is -behalve digitaalook in te zien in ’t Centrum van de Ontmoetingskerk, bij de
Contactbandenbrievenbus in Rijngaarde en op aanvraag te
verkrijgen bij de medewerkers van Contactbanden.
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.

Verantwoording van giften over 2021:
We ontvingen een financiële bijdrage van de fam. H-v.O:
10 euro, fam. v. E. 20,00 en fam. H. 20 euro.
Heel hartelijk dank hiervoor.
Een hartelijke groet van het team van Contactbanden:
Paul, Piet, Johan, Onno, Joke, Cathy en Nel

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-/geloofs-gemeenschappen.
De planning voor de komende weken is als volgt:
20 feb PG Emmaüs, Ontmoetingskerk,
mevr. ds. E. Jansen, Mijdrecht.
27 feb PGB Hervormd Wijk-2, Bethlehemkerk,
ds. C. van de Scheur, Eemnes.
6 mrt
Hervormd Reeuwijk, Ichthuskerk,
ds. G.J. Glismeijer, Vreeswijk-Nieuwegein.
13 mrt RK Willibrordus 9.00 uur.
20 mrt PG Emmaüs, Ontmoetingskerk,
mevr. ds. P. Akerboom, Nijmegen.
Andere religieuze programma’s bij BR6 Radio
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
Toetsen & Snaren van 22.00 uur - 23.00 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
KPN, XS4ALL, NLE, Telfort: kanaal 1056
T-Mobile: kanaal 2127
Tele2: zoeken op menu: Radio Bodegraven
Internet: www.br6.nl/live
Gert Bregman
Eindredacteur Kerkplein 15
Telefoon: 616692
@mail: gert.bregman@solcon.nl
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Pastoraat dichtbij

Pastoraat dichtbij – Wijk oost 6
Deze lijst verandert regelmatig door
verhuizingen. Contact krijgen is
niet eenvoudig. Nieuwe inwoners
hebben het vaak druk met hun
werk, en zijn niet altijd bereikbaar.
Een kennismakingsbezoek afspreken
lukt niet altijd. Elkaar ontmoeten
op zondag in de kerk is de laatste
twee jaar ook niet vanzelfsprekend.
Gelukkig is er een welkom brochure,
die dan in de bus gedaan wordt.

M

arjan Labordus is als
pastoraal medewerker
verbonden met Oost
6. Zij heeft een lijst met ongeveer
100 adressen. In kerkelijke taal
heet dat PE’s: Pastorale Eenheden.
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Toen Marjan begon met haar
nieuwe taak binnen de kerk, kreeg
zij een wijze raad mee van haar
vader: Een paar goede contacten
kunnen al heel veel betekenen.
Daardoor legt ze de lat niet te hoog,
niet voor zichzelf, maar ook niet voor

anderen. Contact binnen een kerkelijke gemeenschap is erg belangrijk, maar niet iedereen zit er op te
wachten. Als mensen maar weten
wie ze kunnen bellen als dat nodig
mocht zijn.
Zo blijven de ouderen over, als een
vaste kern. Dat zijn er in deze sectie
niet zoveel, en in deze coronatijd was
bezoek niet altijd mogelijk. Marjan
maakte daarom meer gebruik van
de telefoon, of deed een kaartje
door de bus.
Samen zijn we kerk, niet alleen op
zondag, maar ook door de week.
Esther Dijkstra-Rensen

Kinderpagina
Kindernevendiensten
Hoi allemaal,
Voor onderstaande zondagen zal er
elke week voor jullie een bijbelverhaal met leuke vragen en verwerking
op de website worden gezet.
Zondag 20 februari: Jezus jaagt een
kwade geest weg (Marcus 1:21-28).
Zondag 27 februari: mogelijk is er
deze zondag Kinderkerk 2.0. Let
goed op de zondagsbrief. Mocht
het niet zo zijn dan is er het verhaal
over Jezus die bidt op een stille plek
(Marcus 1:35-38).
Zondag 6 maart: dit is de eerste
zondag van de 40-dagentijd. God
bevrijdt de Israëlieten uit Egypte
(Exodus 12:21-31 en 37-42).
Zondag 13 maart: 2e zondag van
de 40-dagentijd. Blijven denken

aan de bevrijding uit Egypte
(Exodus 13:3-10).
Het project van Bijbelbasics tijdens
de 40-dagentijd tot aan Pasen heet
Beloofd land in zicht.
Als jij op reis zou gaan, waar zou je
dan het liefst heen willen? Naar een
tropisch eiland waar je kunt snorkelen in de helderblauwe zee? Of naar
de jungle waar je apen en slangen
kunt spotten? In de Bijbel lees je dat
de Israëlieten ook op reis gingen.
Voor hen was dat iets heel bijzonders, want daarvóór waren ze slaven
geweest in Egypte. Ze moesten
heel hard werken voor de farao en
mochten van hem niet uit zijn land
weg. Totdat God hen op een dag uit
Egypte bevrijdde. Die dag noemden
ze voortaan het ‘paasfeest’. Ieder

jaar tijdens het paasfeest denken ze
aan de bevrijding terug. Nadat ze uit
Egypte waren vertrokken, gingen de
Israëlieten op reis naar het land dat
God hun beloofd had. Het was een
lange, zware tocht door de woestijn,
maar met een heel mooi eindpunt.
Net als voor de Israëlieten is Pasen
voor ons een feest van bevrijding:
We vieren dat we bevrijd zijn door
Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op
weg naar het beloofde land: Gods
nieuwe wereld. Over de reis van de
Israëlieten en over onze reis naar
het beloofde land kom je meer te
weten tijdens dit 40-dagen/paasproject. Ga je mee op reis?
Hartelijke groeten, mensen
van de Kinderkerk 2.0 en de
kindernevendienst
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Sunday Half Hour (SHH)

Op zondag 27 februari is er
weer een Sunday Half Hour om
11.30 uur in de Ontmoetingskerk.
Valentijnsdag is dan net achter de
rug, dus we hebben voor een passend thema gekozen:
“Alles door Liefde”. Liefde maakt
alles mooier, zonder liefde zijn we
nergens. Je kan succesvol zijn in het
dagelijks leven en ergens heel goed
in zijn, maar als je de dingen doet
zonder liefde, betekent het eigenlijk niets. God is Liefde en door
Jezus heen heeft hij ons geleerd
hoe wij ook in liefde met anderen
om mogen gaan. Reint van Asselt
26
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zal deze dienst voorgaan en tijdens
deze dienst hebben we misschien
ook een winnaar……
Twenty4Eleven verzorgt weer de
muziek. De band zingt ook het lied
opwekking 705: Toon Mijn Liefde.
De tekst van dit lied past erg mooi bij
het thema, daarom hebben we voor
dit nummer gekozen. Misschien
is het voor sommige mensen wel
een onbekend lied. Maar dat is op
te lossen; zoek het maar vast eens
op op internet en luister het een
aantal keer! Want hoe vaker je het
hoort, hoe mooier het wordt én des

te beter kunnen jullie op 27 februari meezingen.
We zien ernaar uit om jullie te ontmoeten in de kerk, jong én oud!
Groeten van de
jongerendienstcommissie

Jongerenpagina

Mee met de bus naar de
EO-Jongerendag in Ahoy
Rotterdam?
De EO-Jongerendag!
Zaterdag 11 juni is het weer zover:
duizenden jongeren uit allerlei
kerken in heel Nederland komen bij
elkaar voor een onvergetelijke dag
vol muziek, show en inspirerende
verhalen. Er rijdt weer een bus
vanuit Bodegraven naar Rotterdam
die dag. Ga je mee?
Thema: Speak life!

Zo zit het
De EO-Jongerendag is voor jongeren vanaf 12 jaar. Het evenement
duurt van 14.00 tot 21.00 uur. De
bus vertrekt rond 12.30 uur vanuit
Bodegraven. Als je je aanmeldt, krijg
je meer info.
Info voor je ouders: er gaat een
klein aantal volwassenen mee om te
zorgen dat iedereen die met de bus
vertrekt, ook weer mee terug komt.

De jongeren volgen vanaf hun eigen
zit- of staanplaats, dus zonder begeleiding, hun programma in Ahoy.
Wat kost de bus?
Voor € 7,50 brengen we je vanuit
Bodegraven naar Rotterdam Ahoy
en weer terug. Geen geld natuurlijk!
Dit moet je doen
1. Wil je mee met de bus, overleg
dan eerst met je ouders en laat
ze deze tekst lezen.
2. Mag je mee, regel dan zo snel
mogelijk zelf een toegangsbewijs, 15 euro. Wees er op tijd bij!
Je kunt je ticket boeken en betalen op deze site: https://beam.
eo.nl/eo-jongerendag/
3. Heb je een ticket, stuur dan een
mail met jouw gegevens naar
eojdbodegraven@outlook.com
Dit moet erin staan:
a. jouw voor- en achternaam
b. je leeftijd op 25 mei
c. mobiel nummer van jezelf
op die dag
d. telefoonnummer van je
ouders (als je jonger dan
18 jaar bent).
4. Maak 7,50 euro over naar bankrekeningnummer NL37 RABO
0373716818 tav Reflector Vrijdag
5. onder vermelding van Bus EOJD
2022 en je voor- en achternaam. Doe dit uiterlijk vrijdag
1 juni. Als er meer kinderen uit
1 gezin meegaan, betaalt ieder
7,50 euro. Je mag het geld wel in
één keer overmaken, als je maar
alle voornamen en de achternaam vermeldt.
6. Wacht op een bevestiging
per e-mail.
7. Je wordt in een app-groep gezet
en krijgt daarin verdere info.
februari 2022
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Dank

Gebed voor Emmaüs
Heel hartelijk dank voor het prachtige
symbolische boeket dat ik op EeuwigOp 23 heidszondag
februari komeninwijde
vanRonssehof
19.00 – 19.30
uur
mocht
weer bij
elkaar
in
’t
Centrum
in
zaal
2
om
te
ontvangen. Rondom dit boeket zijn
biddenvele
voormooie
mensen
in onze gemeente
en daargesprekken
ontstaan!
buiten die te maken hebben met zorgen en verOokwillen
veel dank
voor
geweldige
driet. We
vragen
omhet
Gods
nabijheidmeen
deleven
vanuit
de
gemeente
en die
de
wijsheid en danken voor alle zegeningen
fantastische steun van ds. Bram Tack.
we ontvangen.
bidden
ookweer
voor allen
in
HierdoorWe
voelde
ik mij
echt die
bij de
onze gemeente
leidinggeven,
in
het
bijzonder
de
gemeente horen!
pastores, de kerkelijk werkers en de leden van
Riet Aalbers- Plantinga
de kerkenraad.
Bid met ons mee, thuis of in de gebedskring.
Punten van
voorbede
kunt u opgeven bij
Gebed
voor
Emmaüs
bwschenkels@gmail.com

O

nze Vader,
Ik bid voor diegenen binnen onze gemeente
die mij pijn hebben gedaan
én voor diegenen die ik pijn gedaan heb.
Ik bid voor die groep met wie het schuurt in mijn
geloofsbeleving.
Heer, laat mij allereerst mijn eigen fouten zien,
de eenzijdigheid van mijn eigen visie,
mijn eigen ontrouw aan Jezus Christus.
Vader, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren.
Maak ons zo opnieuw vrij voor het echte gesprek
met elkaar.
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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Bedankt

Lieve mensen,
Bij deze willen wij iedereen hartelijk
Allereerst
dank u wel
voor
meeleven,
bedanken,
voor
dealle
bloemen
En de
de vele
vele
kaarten,kaarten
bloemen,
bemoedigende
wensen
voor ons 50-jarig huwelijk.én de
bloemen uit de kerk. Het doet ons goed!
Groetjes,
Jandat
Pietde
endiagnose
Sylvia Francken
U begrijpt
‘agressieve hersentumor’ (glioblastoma multiforme, graad 4) heel
zwaar valt in ons gezin. Nog maar twaalf jaar
overleed onze zoon Pim (na vele behanIngeleden
gesprek…
delingen) aan een hersentumor. Op 3 februari is
mijn behandeling gestart: een combinatie van
n KERKMAG van december werd vanuit de
chemo en bestraling gedurende drie weken. Dan
kerkenraad een oproep gedaan om elkaar op
wekenterust.
Gevolgden
door
een periodete(een
te vier
zoeken,
bevragen
nieuwgierig
zijn
half
jaar)
van
zes
aanvullende
chemokuren.
Het
naar de situatie die na de adviezen van de visitatieisisbemoedigend
ontstaan. om zoveel meeleven te ontvangen van familie, vrienden én vanuit de kerkelijke
Zogemeente(n).
nam Astrid het
initiatief
om met
Petra in geOmdat
de extreme
vermoeidheid
sprek
te
gaan
en
samen
betrokken
ze
ook Kees
blijft, proberen we bezoek zoveel mogelijk
en Chris bij de meerdere gesprekken die volgte beperken.
den.

I

Eendeelden
hartelijke
Eerst
wegroet,
wat we zelf eigenlijk begrepen
van
ontstane situatie. Al snel kwamen we
NeldeRolloos-Koutstaal
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 verschilLieveredenen
mensenom
…….
lende
wat minder vaak in de kerk te
Wij
willen
jullie
allemaal
komen of te luisteren
naardank
de zeggen
online diensten.
, voor
het vele
meeleven
tijdens
de is om lid
Wat
we voor
onszelf
waardevol
vinden,
te hartklep
zijn van operatie
een plaatselijke
we ons in
van Gre”.kerk
Hetwaar
was echt
allehartverwarmend
diensten welkom
voelen
ende
daar
op verschil, dank
voor
bloemen
,
lende
manieren,
elkaar, geïnspireerd
ook van
de Kerkook
, de door
vele prachtige
kaarten
worden. Waar diensten niet gelabeld zijn maar
metverrassen.
wensen , in
gedichten
. Maar kennen,
ook de ook
ons
Waar
we elkaar
gebeden
,
die
er
voor
ons
waren
.
we
leeftijdgenoten vinden en samen kerkwerden
kunnen
ontroerd
van
. Dankbaar ook , dat er
zijnermet
de hele
gemeente.
zoveel mensen om ons heen staan , Het heeft
Misschien
verwachtingen,
ons goedhoge
gedaan.
Dank U Wel.maar we zien uit
naar de komende gesprekken in de gemeente
over een verdere invulling van de toekomst. Wat
onswillen meegeven, is om ook een
weGroet
u alsvan
lezer
Sief
en
Gre’
Kamerling
…
dergelijk gesprek
met elkaar
aan te gaan. Wij
vonden het waardevol.
Een vriendelijke groet,
Astrid Schouten, Kees Cluistra en
Petra en Chris Verra
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Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten
zondag 20 februari
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 27 februari
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 6 maart
Dorpskerk
Bethlehemkerk
woensdag 9 maart
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 13 maart
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 20 maart
Dorpskerk
Bethlehemkerk

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

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. J.W. Sparreboom, Nieuwerkerk a/d IJssel
ds. A. Baas, Bodegraven
prop. H.J. Teeuwissen, Huizen
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven

wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven
prop. A.N.J. Scheer, Huizen
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven , Kom over de brugdienst
prop. A.M. van Manen, Weesp
Biddag
14.30 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
18.30 ds. A. Baas, Bodegraven
19.30 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven

wijk 2
wijk 1
KOB
wijk 2
wijk 1
wijk 2
wijk 1

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. P. Baas, Zoetermeer
ds. B.J.W. Ouwehand, Andel
ds. B.E. Weerd, Papendrecht
prop. W. Braaksma, Bodegraven

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven
ds. J.M. Molenaar, Ede
ds. A.J. Treur, Bodegraven, Heilige Doop
ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

februari 2022
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Kerkdiensten Emmaüs

Periode: 20 februari t/m 20 maart 2022
zondag 20 februari
9.30 Ontmoetingskerk
9.30 Jeugdzolder
18.30 Lutherkerk
zondag 27 februari
9.30 Ontmoetingskerk
11.30 Ontmoetingskerk
18.30 Lutherkerk

mw. ds. Elise Jansen, Mijdrecht
Tienerdienst Groep 8 en 1 en 2 V.O.
mw. ds. E.B. Mandemaker – Dieleman,
Noordwijkerhout
ds. T. Zoutman,
Den Haag/Leidschenveen
Reint van Asselt, stagiair
Nathan Noorland

woensdag 2 maart
19.30 Ontmoetingskerk

Vesper begin 40-dagentijd
ds. P. Zaadstra, Kockengen

zondag 6 maart

1e zondag 40-dagentijd Invocabit
Arjo van der Steen
Songs of Praise o.l.v. Gijsbert Kok

9.30 Ontmoetingskerk
18.30 Lutherkerk
woensdag 9 maart
19.30 Ontmoetingskerk

Biddag voor gewas en arbeid
Arjo van der Steen en Reint van Asselt

zondag 13 maart
9.30 Ontmoetingskerk
9.30 Jeugdzolder
18.30 Lutherkerk

2e zondag 40-dagentijd Reminiscere
ds. P. Vroegindeweij, Ermelo
Tienerdienst Groep 8 en 1 en 2 V.O.
mw. ds. Elise Jansen, Mijdrecht

zondag 20 maart
9.30 Ontmoetingskerk
18.30 Lutherkerk

3e zondag 40-dagentijd Oculi
ds. Bram Tack, afscheidsdienst
ds. A. Verweij, ´s-Gravenzande

SHH-dienst
Taizédienst

Doopdienst

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
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