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Van de redactie
Wat is het toch bijzonder. Het thema voor dit nummer
van KERKMAG is ‘Kiezen’. De gedachte van de redactie
daarachter was dat maart 2022 de maand is van de
gemeenteraadsverkiezingen. Maar het thema blijkt veel
breder te liggen.
Deels door onvoorziene omstandigheden. Want zeg
nou zelf, wie had verwacht dat Rusland (of moet ik
zeggen: Poetin) echt Oekraïne zou aanvallen en moordend haar steden zou binnenvallen? Oorlog in het hart
van Europa! De aandacht in het opinieartikel voor de
scheiding tussen kerk en staat krijgt daardoor een extra
diepgang. David Schiethart zegt in zijn artikel: “Het is
essentieel dat macht wordt begrensd door tegenmacht”.
Er zijn ook machthebbers die systematisch tegenmacht
monddood maken en als terrorisme gevangen zetten.
Dan is er sprake van tirannen. Deels is het thema ook
verbreed door Esther Dijkstra naar Bijbelse begrippen.
De vraag van God in Genesis naar de mens: “Waar ben
je?” en naar de mensen: “Mens, waar is je broer?” komt
zo wel heel erg rauw op ons dak. Immers, wij zijn Adam
en Eva; wij zijn Kaïn en Abel.
Kiezen en gekozen worden is verantwoordelijkheid
durven dragen. Is fouten durven maken. Is kritisch naar
jezelf toe durven zijn. De interim predikant maakt duidelijk dat deze kerkenraad dat heeft aangedurfd en door
deze publicatie haar zelfreflectie met u durft te delen.
Ook u, lezer, wordt uitgenodigd om te kiezen. Op allerlei manieren. Meedoen met een gemeenteberaad over
hoe onze kerkdiensten eruit gaan zien. Doneren aan
Oekraïne kan ook. Wij hebben veel mogelijkheden om
te kiezen, maar ook om in vrijheid te leven, om geïnspireerd te worden. Feest van de Geest (is inspiratie) gaat
dit jaar eindelijk weer van start.
Namens de redactie wens ik u bezinning en inspiratie in
de 40 dagentijd.
Swier Frouws

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

Kiezen
Bij kiezen denk ik aan wat we voor onze kiezen krijgen en waartussen
we moeten kiezen. Vaak heeft het een te maken met het ander. Kiezen,
keuzes maken is vaak iets waar je op moet kauwen. Kiezen doen we
dagelijks. Niet iedere keuze is lastig, maar sommige plaatsen ons voor
grote dilemma’s. Keuzes rond het levenseinde bijvoorbeeld, wel of niet
vaccineren, kiezen voor militaire aanwezigheid of afwezigheid in Oekraïne, woningen bouwen of meer ruimte geven aan natuur.

D

e lijst van keuzes, persoonlijke en politieke is schier
oneindig. En het lijkt wel
alsof we over steeds meer zaken
ons moeten uitspreken. Keuzestress
is niet voor niets een nieuw woord
in de Van Dale. Wanneer mijn vrouw
en ik uit eten gaan, doet zij mij geen
groter plezier dan voor mij te kiezen
wat ik ga eten. Ik vind alles lekker,
maar kiezen in een restaurant vind ik
een ramp. Eten wat je krijgt voorgeschoteld. Heerlijk, hoef ik tenminste
daar niet ook over na te denken.
Je stem kunnen uitbrengen, is een
groot goed. Een democratisch

recht waar we enorm zuinig op
moeten zijn, ook al heb ik vaak
mijn gedachten bij de politiek, zeker
de landelijke. Maar er zal nooit
een stembusronde zijn waarin ik
niet een rondje roodkleur op het
stembiljet. Of dat nu gemeentelijke, landelijke of Europese verkiezingen zijn.
We zien echter hoe ons politiek
bestel erodeert. Hoe de landelijke
en ook de lokale politiek eindeloos versplintert. Hoe het politieke
midden steeds verder vervaagt ten
gunste van de flanken. Hoe aanwezigheid op social media belangrijker
lijkt dan politiek bedrijven vanuit
een levensbeschouwelijke overtuiging. Hoe scoringsdrang en kortetermijnvisie of gebrek aan visie vaak de
boventoon voeren. Maar ondanks
al deze bedenkingen zal ik naar de
stembus gaan en blijven gaan. Het
is immers een onvervreemdbaar
recht waar we niet zuinig genoeg
op kunnen zijn.
In dat alles spelen levensbeschouwelijke instituties een aparte rol.
En hoe die zich weer verhouden tot
de politiek. Dan gaat het over de
scheiding tussen Staat enerzijds en
Kerk/Moskee/Mandir (Hindoetempel) anderzijds, kortweg ‘scheiding
Kerk-Staat’.
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We horen het te pas en te onpas,
maar over dit beginsel bestaat toch
veel verwarring. Zo wordt gedacht
dat Kerk en Staat niets met elkaar
van doen hebben, maar niets is
minder waar. Nu heb ik niet de
pretentie er alles over te weten en
bovendien wordt de scheiding Kerk
en Staat in verschillende westerse
democratieën anders geïnterpreteerd. Van belang is te weten dat
beide instituties hun eigen agenda
hebben. Zo mag de Kerk niet dwingend aan de Staat opleggen wat zij

Je stem
uitbrengen
is een
groot goed
moet geloven, wij hebben dan ook
geen staatskerk, en mag de Staat de
Kerk/Moskee/Mandir niet opleggen
wat zij verkondigt.
Zo hebben we bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar gezien dat de overheid, in casu het kabinet, uiterst
terughoudend is opgetreden waar
het om kerken gaat. Moesten de
theaters en de musea sluiten vanwege corona, het kabinet kon dit de
kerk niet opleggen. Dat dit tot verschillende en dikwijls tegenstrijdige
reacties en opvattingen heeft geleid,
moge duidelijk zijn. Zo vond de een
dat de kerk ook moest sluiten uit
solidariteit met de evenementenbranche, vanuit de gedachte dat de
kerk in dezelfde sector opereert, terwijl de ander vond dat de kerk toch

vooral en als eerste de plaats is waar
Gods Woord klinkt en dat de overheid daar verre van moet blijven.
En dan natuurlijk alle variëteiten
daar tussenin.
De overheid treedt niet binnen tijdens de eredienst. Dit beginsel is
leidend en houdt in dat de overheid
zich terughoudend dient op te stellen daar waar mensen samenkomen
in levensbeschouwelijk verband.
In die lijn ligt overigens natuurlijk
ook het recht op vergadering. Een
grondrecht waar afgelopen twee
jaar door onze overheid op het
eerste gezicht nogal eens lichtvaardig mee is om gesprongen, gezien
alle samenscholingsverboden waar
we mee werden geconfronteerd.
Men kan zich de vraag stellen of
ons kabinet de Grondwet bij tijd en
wijle niet wat te gemakkelijk terzijde
heeft geschoven.
De scheiding tussen Kerk en Staat is
een groot goed. Maar we moeten
ook reëel zijn. De kerk is in ons land

immers een factor die nauwelijks
enige macht heeft. Maar de scheiding der machten, de scheiding
tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechtelijke macht, zijn
en blijven onopgeefbaar en liggen
aan de basis van onze democratie.
We hebben in de toeslagenaffaire

Ons politieke
bestel
erodeert
gezien waartoe het kan leiden als
de machten iets te veel bij elkaar op
schoot zitten. Dit drama is nog lang
niet voorbij.
Het laat zien hoe essentieel het is
dat macht wordt begrensd door
tegenmacht. Dat het steeds weer
gaat om evenwicht, juist om te

voorkomen dat de macht van een
van de instituten verwordt tot
almacht. Of dat nu een almachtige
staat of een almachtige kerk is maakt
niet uit. Een almachtige kerk leidt tot
theocratieën zoals in Iran, waar je je
leven niet zeker bent als je iets zegt
dat de ayatollah niet bevalt. En een
almachtige staat, nou ja, we hebben
er iets van gezien in ons eigen land,
waar een overheidsdienst als de
fiscus systematisch mensen heeft
gediscrimineerd en tot de afgrond
heeft geleid op grond van hun naam
of afkomst.
Ik ga straks weer naar de stembus.
U toch ook? Echt doen hoor! Hoe
lastig ik het ook vind om een keuze
te maken, want bij iedere partij vind
ik wel wat van mijn gading. Stemmen blijft een onvervreemdbaar
recht, al is het alleen maar opdat er
wat blijft te KIEZEN.
Ds. David Schiethart

maart 2022
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Meditatie

Kiezen
In de maand van de verkiezingen kijken we wat de Bijbel vertelt over
kiezen. Het is moeilijk om de keus te bepalen: gaat het vooral over God
Die kiest, of over mensen die wikken en wegen? Als je er even over
nadenkt, lijkt het of alles met kiezen te maken heeft: ons hele leven én
geloven draait er om. Aan de lopende band worden er keuzes gemaakt,
waardoor verschil gemaakt wordt tussen wat was en is, wat komen zal.
De Bijbel begint er al mee als God kiest voor het licht en het leven, voor
de mens die voor de schepping mag zorgen.

D

aarna is de keus aan de
mens: hoe gaat hij om met
zijn rentmeesterschap?
Hoe zorgt hij voor de natuur, de
planten, de dieren, zijn medemens?
Ben ik mijn broeders hoeder? Moet
je dat nog vragen? Je bent bestemd
om voor elkaar te zorgen, naaste te
zijn, met heel je hart, heel je ziel,
heel je verstand, en met al je krachten. Dat mogen we ieder op onze
eigen manier doen. Jezus vertelt
over drie mensen, die talenten krijgen en daarmee aan de gang mogen
gaan. Dat geeft verantwoordelijkheid. Wat doe je met die talenten?
Ieder van ons heeft de keus daar
werk van te maken.
Voor ons als gelovigen geldt dat nog
meer dan voor hen die niet leven
vanuit de bijbel, het Woord van God:
door onze verantwoordelijkheid te
dragen geven we antwoord op wat
God van ons vraagt.

Het is niet altijd eenvoudig om te
begrijpen wat die vraag is. Wat is
je roeping in het leven, wat zijn je
talenten, hoe vervul je die, wat zijn
de grenzen? Dat doen we allemaal
met vallen en opstaan. Ook daarover
vertelt de bijbel ons in al die verhalen over mensen die God ontmoeten
op hun levenspad. Het begint bij een
6
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enkele mens, en na de verhalen over
de aartsvaders gaat het verder met
een uitverkoren volk. God stuurt
Mozes op hen af, en die heeft wat
te stellen met die Hebreeërs, op hun
lange weg door de woestijn. Waren
we maar in Egypte gebleven! Wat
is het verleidelijk om voor de makkelijkste weg te kiezen: in Egypte
werden ze weliswaar onderdrukt,
waren ze slachtoffer, maar hoefden
ze ook niet zelf keuzes te maken.
Hier in de woestijn moeten ze zich
bewust worden van de aanwezigheid van God, leren vertrouwen dat
de weg die ze gaan hen daar brengt
waar het goed is.
In het Nieuwe Testament gaat het
verder, met andere mensen, en
uiteindelijk andere volken. Gewone
vissers worden geroepen vissers van
mensen te zijn. Volgeling van Jezus
zijn: het is een leerproces. Het lukt
hen niet zomaar. Ze moeten zich
verantwoorden. Petrus, tot drie keer
toe bij die man, die aan de oever van
het meer op hen wacht met voedsel voor onderweg. En later Paulus:
waarom vervolg je mij?
Kiezen of gekozen worden? In deze
maand mogen wij kiezen. En er zijn
mensen die gekozen worden en
die de keus gemaakt hebben om

zich verkiesbaar te stellen. Wat een
verantwoordelijkheid over en weer.
En wat wordt het mensen moeilijk
gemaakt! Als kiezer moet je je op de
hoogte stellen van wat nodig is, wat
mogelijk is, en wie dat op een verantwoorde manier wil gaan uitvoeren. Kies je op het gezicht van een
mens? Of kijk je verder dan je neus
lang is? Maak je gebruik van je stem
(= je medeverantwoordelijkheid)
of laat je het maar voorbij gaan (=
begraaf je wat je gegeven wordt in
een gat in de grond).
En zij die zich beschikbaar stellen,
die gekozen mogen worden, zullen
zich moeten voorbereiden op het
realiseren van hun toezeggingen,
hun beloften.
Net als die mensen in de Bijbel doen
ook wij het met vallen en opstaan:
omgaan met al die keuzemogelijkheden in het leven. Dat doen we
niet altijd zoals het zou moeten. Het
pakt niet altijd uit zoals we gedacht
hadden. En achteraf is het makkelijk praten, makkelijk om met de
vinger te wijzen. Erkennen dat het
niet altijd goed was, is belangrijk om
samen verder te kunnen. Ook daar
spreekt de bijbel over. Vergeven en
verzoenen: ook daarin hebben we
een keuze, en we weten allemaal
hoe moeilijk dat voor ons mensen
is. Zevenmaal zeventigmaal, zegt
Jezus, als de discipelen vragen tot
hoever je moet gaan. Soms is het
bijna te veel gevraagd voor ons. En
toch is dat deel van onze opdracht.
Heb toch het goede voor met alle
mensen, houd voor zover mogelijk
vrede met iedereen. Overwin het
kwade door het goede, doe het dan,
niet alsof, wek liefde.
Esther Dijkstra – Rensen

Van de kerkenraad

Van de voorzitter
Na het verschijnen van de publicatie in KERKMAG van februari over het
afscheid van dominee Bram Tack kreeg ik van een aantal gemeenteleden stevige reacties. Die waren wel verschillend. Van diep geraakt en
gefrustreerd, tot verheugd. De reacties gingen ook in op de publicaties
die daarna verschenen in Rebo nieuws en bij BR6.

I

k ben deze maand precies een
jaar voorzitter van de wijkkerkenraad en moet eerlijk zeggen
dat ik dat als een heel zwaar jaar heb
ervaren. Ik heb ja gezegd tegen het
dringende verzoek van de kerkenraad om leiding te willen geven aan
een kerkenraad die behoefte had
een gezamenlijk weg uit het dal te
vinden. Na mijn aantreden trof mij
het meest dat er vanuit de gemeente
zo verschillend naar het visitatieproces en de gevolgen daarvan voor
de beide predikanten werd gekeken. De kerkenraad zelf wilde graag
terug naar betere verhoudingen en
had daarvoor de hulp ingeroepen
van dominee Marten Knevel als

interim-predikant. Ik heb vanaf het
begin mij ingezet om de verstoorde
verhoudingen te verbeteren en met
name richting de beide predikanten.
Dat bleek geen gemakkelijk pad. Ik
ben terugkijkend erg dankbaar dat
wij als Emmaüs na het inhoudelijke
afscheid van dominee Leo Webbink,
nu aan de vooravond staan van het
afscheid van dominee Bram Tack.
In de bovengenoemde reacties die
de kerkenraad kreeg, werd in het
algemeen waardering uitgesproken
voor het feit dat de kerkenraad in
het openbaar de verantwoordelijkheid nam voor zijn eigen rol in dat
kwetsbare proces en daarvoor ook

excuses aanbood. Maar ik heb ook
gemerkt dat er ook pijn en verdriet
onder de gemeente leeft over de
gehele gang van zaken. Dat aspect is
onvoldoende benoemd.
De kerkenraad heeft in de afgelopen
maanden op allerlei manieren de
gemeente de gelegenheid gegeven
zich uit te spreken. Dat is vooral verlopen via het proces Emmaüs 2.0.
Toch blijkt mij nu dat wij aandacht
moeten blijven geven aan gemeenteleden die moeite hebben met de
uitkomst van het visitatieproces. Ik
blijf bereid naar gemeenteleden die
hier behoefte aan hebben te luisteren en met hen over hun zorgen
te spreken.
Aanstaande zondag nemen wij
afscheid van dominee Bram Tack.
Wij willen hem een waardig afscheid
geven; daar gaan wij ons zondag
op richten.
Koos Karssen,
voorzitter kerkenraad

Leeswijzer voor de zelfevaluatie
van de kerkenraad
In het artikel hieronder leest u de uitkomsten van een kritische zelf
evaluatie van de kerkenraad. De kerkenraad heeft ervoor gekozen deze
zelfevaluatie in alle openheid met u allen te delen. Als interim predikant hoop ik dat u respectvol met deze openheid omgaat. Dat verdient
de kerkenraad.

D

aarom wil ik graag een paar
opmerkingen vooraf maken.
De kerkenraad en kerkenraadsleden hebben in de afgelopen
jaren onder moeilijke omstandigheden moeten werken. Omgaan met

spanningen tussen predikanten is
heel ingewikkeld. Voor je het weet,
raken betrokkenen beschadigd. Kerkenraadsleden hebben hun uiterste
best gedaan om dat te voorkomen
en te zoeken naar wegen om de

spanningen op te lossen zonder die
schade aan personen. Toen dat niet
lukte, was visitatie de enige uitweg.
Dat is op zichzelf de juiste kerkelijke
weg. Maar ook die situatie is ingewikkeld voor een kerkenraad. Wat
maart 2022
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Die houding en die inzet voor de
gemeente verdient respect. Al kort na
mijn komst gaf de kerkenraad aan kritisch naar het eigen functioneren in
de afgelopen periode te willen kijken.
Ook die houding verdient respect.
Pas afgelopen december vonden we
de ruimte om hiermee een begin te
maken. In die zelfevaluatie doet de
kerkenraad aan echte zelfreflectie
en zien de kerkenraadsleden allerlei
zaken die beter hadden gekund of
anders hadden gemoeten.
De uitkomst van de zelfevaluatie is
zo zelfkritisch, dat u de indruk zou
kunnen krijgen dat de kerkenraad
alles verkeerd heeft gedaan en de
schuld is van de escalatie van spanningen van de afgelopen jaren. Dat
is niet zo!!! Het is zelfs de vraag of
de escalatie was voorkomen als de
kerkenraad alles goed had gedaan.
Een spanningsvolle relatie kent

namelijk meerdere oorzaken en
meerdere partijen.
U zou ook de indruk kunnen krijgen dat de kerkenraad nu overal op
terug komt. Dat is ook niet zo. De
kerkenraad heeft naar mijn mening
op allerlei momenten goed gehandeld. De kerkenraad heeft ook
besluiten genomen waar zij nog
steeds achter staat. Op grond van
mijn ervaring durf ik zelfs de stelling aan dat de meeste kerkenraden
onder dezelfde omstandigheden het
niet beter hadden gedaan.
Hieronder leest u de conclusies van
een kerkenraad die het in ieder geval
heeft gedurfd echt kritisch naar zichzelf te kijken en hierover open te zijn
naar de gemeente. Dat is uitzonderlijk en dat verdient respect.

Kritische zelfevaluatie van de
kerkenraad

De kerkenraad heeft overigens in het
afgelopen anderhalf jaar op allerlei momenten kritisch naar zichzelf
gekeken, gedwongen door de consequenties van de visitatie en de spanningen die daaruit voortkwamen.
Maar daarover kon op dat moment
helaas nog weinig met de gemeente
gedeeld worden.
In december is de kerkenraad begonnen met meer systematische zelfreflectie. Ds. Marten Knevel heeft
alle kerkenraadsleden uitgenodigd
kritisch naar zichzelf te kijken in een
evaluatie-enquête over het functioneren van de kerkenraad.
In deze enquête is de kerkenraad
behoorlijk zelfkritisch. Op alle drie
de thema’s: onderlinge samenwerking, samenwerking met de
predikanten en leidinggeven aan
de gemeente, beoordeelt de kerkenraad haar eigen functioneren

communiceer je wel en wat niet. U
begrijpt dat de verschillende betrokken partijen daarover verschillende
meningen hadden. Hoe doe je dat
goed? De visitatie legde een dieperliggend probleem in de gemeente
bloot. Het advies was dan ook verstrekkend en riep nieuwe spanningen op tussen de partijen. Ook daarin
heeft de kerkenraad geprobeerd naar
eer en geweten en beste kunnen de
juiste keuzes te maken. Desondanks
kreeg de kerkenraad heftige kritiek
over zich heen.
Deze omstandigheden raakten de
kerkenraadsleden diep. De toegenomen spanningen hebben tot op de
dag van vandaag de agenda van de
kerkenraad beheerst. Toch is de kerkenraad blijven zoeken naar een weg
die heilzaam is voor alle betrokkenen
en in het bijzonder voor de gemeente.

Na een kritische zelfevaluatie ziet de kerkenraad verbeterpunten voor
het eigen functioneren in de onderlinge samenwerking, in de samenwerking met predikanten en in de communicatie met de gemeente.

E

ind november vorig jaar
deed het begeleidingsteam
van de ontdekkingsreis naar
Emmaüs 2.0 voor het eerst verslag
aan de kerkenraad. In dat verslag
klinkt een duidelijke oproep aan
de kerkenraad tot een kritische
heroverweging van de verhouding kerkenraad – gemeente. In
de betreffende passage gaat het
over betere communicatie, meer
transparantie en een leiderschapsstijl waarin de kerkenraad meer in
8
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gelijkwaardigheid samen met de
gemeente optrekt. Jongeren zouden
meer betrokken moeten worden bij
het bestuur. En de vraag klinkt of
het wenselijk is dat de kerkenraad,
die zo medeverantwoordelijk geacht
wordt voor de ontstane situatie naar
aanleiding van het visitatieproces,
gewoon aanblijft. Daarachter ligt
de vraag: Kan deze kerkenraad wel
anders functioneren dan zij in het
verleden gedaan heeft.

Ds. Marten Knevel
Interim Predikant

met een onvoldoende. Het meest
kritisch is de kerkenraad over haar
samenwerking met de predikanten.
De onderlinge samenwerking
De kerkenraad ziet zichzelf vooral
tekortschieten in de onderlinge communicatie en in de manier waarop
omgegaan werd met verschillen.
Uit de commentaren blijkt dat met
name het gebrek aan waardering
voor die verschillen ertoe leidde dat
kerkenraadsleden de kerkenraad
niet als een echt team beleefden
waarin je samen voor dezelfde zaak
ging, maar soms meer als een plaats
waar je tegenover elkaar stond. Dat
leidde tot gevoelens van onveiligheid en onderling wantrouwen.
De samenwerking met de
predikanten
Hier zijn meer aandachtspunten
die voor verbetering vatbaar zijn. In
volgorde van ‘belang’:
1. De evaluatie van de samenwerking (jaargesprekken)
2. De omgang met de spanningen
tussen de predikanten
3. De omgang met verschillen
tussen de predikanten
4. De besluitvorming en de communicatie over de adviezen van
de visitatiecommissie
5. De omgang met (nazorg van) predikanten na de besluitvorming
6. De gelijkwaardigheid van
kerkenraad en predikant in
de samenwerking
Uit de toelichting komt naar voren
dat de kerkenraad moeite had om
haar eigen rol te vinden en die ook
in te nemen. Als oorzaken worden
genoemd een zekere gemakzucht,
gekoppeld aan een zekere aarzeling om tegenwicht te bieden aan
de deskundige predikant(en), en
slechte interne communicatie. Het

creëerde een cultuur waarbij het
beleid en de uitvoering daarvan
sterk onder controle van de predikant(en) kwamen te liggen.

begeleidingsteam hiernaar wel verwijst. Deze aspecten kunnen het
beste samengevat worden onder
de noemer ‘Dienstbaar leiderschap’.

Het leiderschap van de
kerkenraad in de gemeente
De kerkenraad is het er vrijwel unaniem over eens dat de communicatie met de gemeente beter had
gemoeten. In die communicatie
springen de volgende vormen eruit:
1. Communicatie over de besluitvorming van de kerkenraad
2. Communicatie over de bedoeling van de visitatie
3. Communicatie over de uitkomsten van de visitatie
4. Communicatie over de spanningen tussen de predikanten
5. Goed luisteren naar de gemeente
6. Communicatie met het moderamen van de classis
Daarnaast noemt een meerderheid
van de kerkenraad het ‘recht doen
aan de verschillende wijzen van geloven en beleven in de gemeente’ als
een belangrijk punt van verbetering.
Opvallend is dat een aantal
andere aspecten van leiderschap
minder genoemd worden, terwijl
het lijkt dat het verslag van het

Hoe verder?
De kerkenraad is van plan om tijd vrij
te maken en onder leiding van ds.
Marten Knevel aandacht te besteden
aan de typische kenmerken van de
verhouding kerkenraad, gemeente
en predikanten binnen de protestantse kerk. Daarnaast zal er aandacht
besteed worden aan de inzichten
vanuit de gemeenteopbouw over de
drie thema’s. Centraal staat de vraag:
Hoe kan het in het vervolg beter?
De kerkenraad wil vervolgens een
paar besluiten nemen of voornemens formuleren over de manier
waarop de kerkenraad zich anders
wil gedragen in deze drie relaties.
Deze voornemens zullen regelmatig
geëvalueerd worden.
De kerkenraad overweegt hiervoor
bijvoorbeeld een ‘weekend’, vrijdagavond tot en met zaterdagavond, te
plannen in het voorjaar en om dit
weekend open te stellen voor deelname van andere gemeenteleden.
U hoort hierover binnenkort meer.
De kerkenraad

Meedoen aan Toerustingsweekend Kerkenraad?!
In het vorige artikel heeft u kunnen lezen dat de kerkenraad zich wil bezinnen en wil laten toerusten om in de toekomst beter te kunnen functioneren als team en geloofsgemeenschap en in relatie tot de predikant(en)
en de gemeente.
De kerkenraad zoekt daarvoor naar een mogelijkheid en een locatie om van
vrijdagavond t/m zaterdagavond bij elkaar te komen in komend voorjaar.
De kerkenraad biedt graag ruimte aan belangstellende gemeenteleden
om hieraan deel te nemen. Als u of jij belangstelling hebt om hieraan
deel te nemen, meldt u zich dan aan bij mij: marten@knevelconnect.nl
Ds. Marten Knevel, Interim predikant
maart 2022
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Hoe moeten onze kerkdiensten
eruit zien?
Het vormen van een veelkleurige gemeente waar de leden zich met
elkaar verbonden voelen, wordt een grote uitdaging. Dat blijkt uit de
gesprekken die we in januari zijn begonnen over de toekomst. Ook
blijkt dat niet duidelijk is wat ons als gemeenteleden bindt en dat in
mei er tijd en bereidheid nodig zijn om te (her)ontdekken wat ons
bindt.

W

el is duidelijk geworden dat kerkdiensten
de enige activiteit zijn
die vrijwel iedereen belangrijk
en onmisbaar vindt. In de ideale
wereld zouden kerkdiensten ons
met elkaar moeten verbinden,
maar in de praktijk verschillen
onze opvattingen over en de verwachtingen van de kerkdiensten
enorm. Daarnaast zijn we kerkdiensten meer gaan zien als een
vervulling van onze persoonlijke
geestelijke behoeften en niet als
gemeenschappelijke geloofsoefening die onze gemeenschap versterkt. Toch kunnen kerkdiensten

een cruciale rol spelen in het
vormen van een veelkleurige
Emmaüs-gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt en een verbindende rol spelen.
Maar hoe zorgen wij voor kerkdiensten die voldoen aan de vele
verschillende verwachtingen en
tegelijkertijd op respectvolle wijze
bijdragen aan meer verbinding
tussen gemeenteleden?
Om antwoord te vinden op die
vraag zoeken we gemeenteleden die willen meewerken aan
een beraad (even uitleggen wat

dit is). Dit beraad zal bestaan uit
circa 25 leden uit alle lagen van de
gemeente. Zij komen vermoedelijk
een dag samen om zich te beraden
op deze vraag en advies uitbrengen
aan de kerkenraad. Wij denken aan
een dag in mei.
Wie wil meedoen, kan zich opgeven
via: info@metmarten-kerkopbouw.
nl. Bij te veel deelnemers zal er
worden geloot.
Namens het begeleidingsteam
Emmaüs 2.0,
Ds. Marten Knevel,
interim predikant

Gebed voor
Emmaüs
Op 30 maart komen wij van
19.00 – 19.30 uur weer bij elkaar
in ’t Centrum in zaal 2 om te
bidden voor mensen in onze
gemeente en daarbuiten die te
maken hebben met zorgen en
verdriet. We willen vragen om
Gods nabijheid en wijsheid en
danken voor alle zegeningen die
we ontvangen. We bidden ook
voor allen die in onze gemeente
leidinggeven, in het bijzonder de
pastores, de kerkelijk werkers en
de leden van de kerkenraad.
Bid met ons mee, thuis of in
de gebedskring. Punten van
voorbede kunt u opgeven bij
bwschenkels@gmail.com
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Kroniek (slot)
Beste redactie,
Mijn overste heeft mij teruggeroepen in silentio. Nu ds. Webbink in
Alphen predikant is geworden en
ds.Tack binnenkort afscheid neemt,
ontstaat er een nieuwe fase. Ik dank
u voor de ruimte die u mij bood
in de kolommen van uw blad.

nieuwe aarde. Wanneer ik daar zal
aankomen, weet ik niet. Mijn tijden
zijn niet in mijn handen.

Ik vertrek nu naar Schiermonnikoog
en later dit jaar naar Chevetogne op
weg naar mijn bestemming op de

Ik wens hen allen een zalig Pasen.

Wilt u de groeten van me doen aan
Emmaüs en in het bijzonder aan
Koos Kanjer?

Frater Henrico

Ontmoetingen onder
de koffie
Na twee jaar willen we weer met de maandelijkse koffieontmoetingsochtenden beginnen. De eerste keer is op dinsdag 29 maart vanaf
9.30 uur t/m 11.30 uur in ‘t Centrum van de Ontmoetingskerk.

U kunt binnenlopen wanneer u
wilt. Als 9.30 uur te vroeg is, komt
u gewoon later. Ook kunt u voor
11.30 uur weggaan als u dat prettiger vindt. Wij staan graag voor u
klaar en zijn benieuwd of er andere
mensen willen aanhaken die nog
nooit hiertoe kwamen. Misschien
zijn er mensen die liever een spelletje doen of een kaartje maken voor
een zieke of een jarige. Zo niet dan
blijven we gewoon koffiedrinken en
praten we gezellig met elkaar. Het
is gewoon fijn om elkaar te kunnen
ontmoeten. Om samen te spreken
over dingen die ons bezighouden en
te informeren naar elkaar.
Van harte welkom.
Suzan, Annie, Ineke, Kees, Ans en Dita

Pastoraat Oost

Pastoraat West

Pastoraat jongeren

Coördinator Pastoraat

Ds. David Schiethart
06-5358 7129

Esther Dijkstra
0348-501859

Arjo van der Steen
06-5555 3373

Janneke Benedictus
06-5029 4017
maart 2022
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Van de pastores

Groothuisbezoek – soepdag –
we mogen weer …..
Op het moment van verschijnen hopen we terug te kijken op een
geslaagde soepdag. We bedachten het als alternatief voor de groothuisbezoeken van andere jaren. Door de beperkingen rond corona was
het niet mogelijk om in grotere groepen bij elkaar op bezoek te komen.
Inmiddels zijn die beperkingen gelukkig vervallen. Dat geeft lucht en
ruimte om elkaar te ontmoeten, op allerlei plaatsen en momenten.

D

e ouderenkring kwam in
februari weer voor het
eerst bijeen in de Salvatorkerk. Er is altijd ruimte voor
meer deelnemers. Er wordt geen
leeftijdsgrens gehanteerd en de
meesten voelen zich nog niet oud
genoeg om thuis achter de geraniums te blijven zitten. Van harte aanbevolen dus!
In Rijngaarde zijn deze maand de

bezinningsavonden weer begonnen. De eerste donderdag van
de maand komen bewoners van
Rijngaarde, Nieuw Rijngaarde en
Rijnleven samen om te zingen, te
luisteren en in gesprek te gaan
over wat leven en geloven voor ons
betekent.
Pastoraat
In de Taakgroep Pastoraat wordt

Rommelmarkt 2022
(Ontmoetingskerk)
In de vorige KERKMAG vertelden wij
dat we met de voorbereidingen zijn
gestart. Dat hebben we geweten. De
eerste inzameldag was voor ons letterlijk een dag. Vele mensen gaven
gehoor aan de oproep en kwamen
hun (2 jaar) bewaarde spullen brengen. Gelukkig konden we alles netjes
verwerken en opslaan. De volgende
inzameldagen staan gepland op
zaterdag 19 maart, 23 april en
21 mei, van 09.30 tot 11.00 uur.
De rommelmarkt zelf is op:
zaterdag 11 juni 2022

12

KERKMAG Bodegraven

Op 15 januari heeft Adrie een
groot aantal mensen gemaild met
de vraag of zij willen helpen bij de
rommelmarkt. Graag attenderen
we u op deze mail en vragen u voor

1 JU
Z AT E R DAG 1

nagedacht over een andere aanpak.
De gemeente is nu opgedeeld in
secties en elders in het blad leest
u in de rubriek Pastoraat Dichtbij
over West 5, waar Jolanda Gijsbertse pastoraal medewerker is.
Als u deze rubriek goed volgt, hebt
u waarschijnlijk gemerkt dat de secties heel divers zijn met name qua
leeftijdsopbouw. Dat betekent dat
de taak van wijkouderling of pastoraal medewerker in de ene sectie
meer tijd en inzet vraagt dan in een
andere. Dat willen we beter gaan
verdelen. U hoort nog van ons.
Nieuwe tijd
Na de stormen en de regen zien
we uit naar het nieuwe leven in de
lente. Ook in de kerk mag de lente
aanbreken. Als pastoraal team kijken
we er naar uit.
Esther Dijkstra - Rensen
1 april een reactie te geven. Voor
de mensen die geen mail hebben
ontvangen en wel willen helpen bij
de rommelmarkt doen we hierbij
de oproep om Adrie even te mailen
(fotogravin@hotmail.nl) of te bellen
(0172 611934 of 0637 346 907). Op
deze manier ‘groeit’ onze lijst van
medewerkers.
Vriendelijke groet,
De rommelmarktcommissie

N I 2022

Kerk-app

Emmaüs-app nieuwtjes!
De app van Emmaüs is sinds de lancering in december 2021 nog mooier
geworden. De bouwer van de app, Donkey Mobile, blijft de app namelijk continu voor ons verbeteren. Je smartphone zorgt er (bijna altijd)
automatisch voor dat je altijd de laatste update van de app hebt. Misschien heb je dus al een paar verbeteringen gespot, maar we delen ze
hier ook nog even met je.

D

e transactiekosten voor
het opwaarderen van saldo
zijn laatst verlaagd van
€ 0,35 naar € 0,29. Omdat de appbouwer Donkey Mobile flink groeit
(en dus meer transacties doet) kan
zij lagere transactiekosten uitonderhandelen met de bank die het
betalingsverkeer op de app regelt.
Nog meer reden om je saldo op te
waarderen en via de app aan de collectes te geven! We proberen bij alle
collectes goede achtergrond info te
geven over waar de collecte voor is.
Dit vind je door op de collecte te klikken in de app. Dan weet je precies
wat je waaraan geeft!

foto’s enkel horizontaal uitgesneden werden in de voorvertoning,
worden nu ook staande foto’s mooi
geschaald en getoond. Als je op de
afbeelding klikt, dan opent natuurlijk nog steeds de hele afbeelding.

Eind februari is ook de opmaak
van onder andere de afbeeldingen flink verbeterd. Waar eerst de

Er zijn twee nieuwe groepen (op
veler verzoek) toegevoegd, namelijk Ledenmutaties en Activiteiten.

Onder elk bericht zie je nu ook hoeveel reacties er geplaatst zijn en vind
je een knop om zelf te reageren. Hoe
meer we op elkaar reageren, hoe
meer we met elkaar verbinden. Van
harte aanbevolen dus om je reactie
te plaatsen onder de berichtjes en
natuurlijk zelf een berichtje te plaatsen in bijvoorbeeld ‘Lief en Leed’ of
een andere groep.

Organiseer je iets in de kerk? De
rommelmarkt, een speciale dienst
of filmavond? Zet ‘m in de groep
én maak een agenda-item aan in de
agenda! Zo zijn we allemaal direct
op de hoogte van wat er allemaal
georganiseerd wordt in Emmaüs,
incl. de up-to-date informatie over
waar en wanneer het plaatsvindt.
Vergeet dus niet regelmatig in de
Agenda te kijken, er staan al leuke
activiteiten (van o.a. V&T) in!
Heb je de app nog niet? Zoek ‘m
op via de Playstore of Apple store.
Installeer de app op je telefoon en/
of tablet. Je geeft je e-mailadres op
en je maakt een wachtwoord aan. Er
wordt ook nog even om een profielfoto gevraagd (zodat we elkaar makkelijk herkennen). Nu is de app klaar
voor gebruik en kan je zelf extra
gegevens aan je profiel toevoegen
(bv. je rol in de kerk).
We kijken er naar uit om u en jou in
de app te ontmoeten!
Hartelijke groet vanuit de
Emmaüs-app werkgroep,
Inge, Erik, Cees, Yorick, Arjo,
David en Manon

maart 2022
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Bidden en Schrijven

Duizenden mannen, vrouwen
en kinderen dakloos.
Stop de bulldozers!
maartbrief 2022: Nigeria
Op 29 januari 2022 maakten bulldozers honderden
huizen in sloppenwijken van de Nigeriaanse havenstad
Port Harcourt met de grond gelijk. De grootschalige ontruiming laat duizenden mannen, vrouwen en kinderen
dakloos en ontredderd achter.
Gedwongen huisuitzettingen
De Nigeriaanse overheid mag mensen niet zomaar op
straat zetten. Ze moet bewoners tijdig informeren, consulteren en met hen in gesprek gaan om naar oplossingen
te zoeken. Gedwongen huisuitzettingen zijn onwettig,
onrechtvaardig en vormen een ernstige schending van
het recht op huisvesting en onder meer het recht op
gezondheid en het recht op werk.

Schrijf alsjeblieft vóór 1 april 2022 naar de Nigeriaanse
autoriteiten. Roep hen op te stoppen met de onwettige
ontruiming en slachtoffers van gedwongen huisuitzetting
te compenseren voor hun verlies.
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
Verstuur een brief,
help mensen in nood!

Vervolgd, maar niet verlaten
De afgelopen twintig jaar voerde Noord-Korea de Ranglijst christen-vervolging aan. Maar sinds de taliban de
macht in Afghanistan overnamen, is dát de gevaarlijkste
plek ter wereld voor christenen.
Gemarteld en vermoord
Zabi uit Afghanistan is als christen en als activist doelwit
van de taliban. Ze moest rennen voor haar leven toen die
de macht grepen. Ze weet van heel dichtbij waartoe de
taliban in staat zijn. Zabi: “Een paar jaar geleden namen
ze mijn vader mee, omdat hij christen was. Ze hebben
hem maandenlang gemarteld en daarna vermoord.
Een paar maanden later verdween ook mijn broer. We
hebben nooit meer iets van hem gehoord.”
Gevlucht
Het lukte Zabi om Afghanistan te ontvluchten, maar in
het land waar ze nu verblijft, is ze ook niet veilig. Zabi is
bang dat ze teruggestuurd wordt. “Als dat gebeurt, loop
ik het risico vermoord te worden.”
14
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Open Doors heeft regelmatig contact met Zabi.
Een veldwerker vertelt: “We hebben haar
bemoedigd, met haar
gebeden, haar eten
gegeven en we betalen
de huur van haar appartement. Op deze manier is ze relatief veilig en kan ze
overleven. We zullen haar blijven helpen, hoewel haar
toekomst uiterst onzeker is.”
Steeds meer geloofsvervolging
Niet alleen in Afghanistan en in Noord-Korea, maar
overal ter wereld neemt extreme geloofsvervolging toe.
Bid je mee voor christenen als Zabi die te maken hebben
met zeer zware vervolging? Met jouw gebed staan zij er
niet alleen voor.

Taizé-leesrooster

16 maart - 15 april
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.

doorgegeven, gaat terug op
de Heer zelf. Altijd wanneer
u dit brood eet en uit de
beker drinkt, verkondigt u
de dood van de Heer, totdat
hij komt.

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.

25 vr (Ps 40:1-8)
Uit de Psalmen: Offers
en gaven verlangt u niet,
brand- en reinigingsoffers
vraagt u niet. Nee, u hebt
mijn oren voor u geopend
en nu kan ik zeggen: “Hier
ben ik”.

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.
19 za (Rom 4:13-22)
Paulus schreef: Hoewel
het eigenlijk niet kon, bleef
Abraham hopen en geloven
dat hij de vader van vele
volken zou worden.
20 zo Ex 3:1-15)
De Heer zei: Ik heb gezien
hoe ellendig mijn volk
er aan toe is, ik heb hun
jammerklachten over hun
onderdrukkers gehoord, ik
weet hoe ze lijden. Daarom
ben ik afgedaald om hen te
bevrijden.
21 ma (Joh 3:22-30)
Johannes de Doper zei:
Ik ben de messias niet,
maar ik ben voor hem uit
gezonden. Hij moet groter
worden en ik kleiner.
22 di (Ex 13:17-22)
In de woestijn ging de Heer
voor zijn volk uit om hun
de weg te wijzen, overdag
in een wolkkolom, ’s nachts
in een lichtende vuurzuil.
Zo konden ze dag en nacht
verder trekken.
23 wo (Jr 12:1-3a)
Jeremia zei: U kent mij,
Heer, u ziet mij, u weet dat
ik u in mijn hart draag.
24 do (1 Kor 11:23-26)
Paulus schreef: Wat ik heb
ontvangen en aan u heb

26 za (Ps 30)
Heer, u hebt mijn klacht
veranderd in een dans. Mijn
ziel zal voor u zingen en niet
zwijgen. Mijn God, u wil ik
eeuwig loven.
27 zo (Lc 15:11-32)
De vader van de verloren
zoon zei tot zijn oudste
zoon: We kunnen niet
anders dan feestvieren en
blij zijn, want je broer was
dood en is weer tot leven
gekomen. Hij was verloren
en is teruggevonden.
28 ma (Ps 62)
Vertrouw op God te allen
tijde, open voor hem uw
hart.
29 di (W 2:23—3:1)
God heeft de mens geschapen voor de eeuwigheid, als
afspiegeling van zijn eigen
wezen.
30 wo (Ps 36)
Bij u, God, is de bron van
het leven, door úw licht
zien wij licht.
31 do (Js 56:1-7)
Dit zegt de Heer: De vreemdeling die zich met de
Heer heeft verbonden, laat
hij niet zeggen: “De Heer
zondert mij zeker af van zijn
volk.” Ieder die vasthoudt
aan mijn verbond, hem
schenk ik vreugde in mijn
huis van gebed.
1 vr (Ps 139)
Geen woord ligt op mijn
tong, of u, Heer, kent het
ten volle. U omsluit mij, van

achter en van voren, u legt
uw hand op mij. Wonderlijk
zoals u mij kent, het gaat
mijn begrip te boven.
2 za (Spr 4:18-27)
De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon,
die opkomt, hoger klimt,
totdat de dag zijn licht
verspreidt.
3 zo (Joh 8:1-11)
Jezus vroeg een vrouw:
“Waar zijn de mensen
die u aanklaagden? Heeft
niemand u veroordeeld?”
“Niemand, heer,” zei ze.
“Ik veroordeel u ook niet,”
zei Jezus. “Ga naar huis, en
zondig vanaf nu niet meer.”
4 ma (Js 48:16-21)
Verkondig dit met luid
gejuich, laat het horen, laat
weten tot aan de einden
der aarde: De Heer heeft
zijn dienaar verlost.
5 di (1 Kor 2:1-5)
Paulus schreef aan de Korintiërs: De boodschap die ik
verkondigde overtuigde niet
door wijsheid, maar bewees
zich door de kracht van
de Geest, want uw geloof
moest niet op menselijke
wijsheid steunen, maar op
de kracht van God.
6 wo (Mt 8:5-17)
Jezus genas allen die ziek
waren, opdat in vervulling
ging wat gezegd is door de
profeet Jesaja: Hij was het
die onze ziekten wegnam
en onze kwalen op zich
heeft genomen.
7 do (Mc 10:2-16)
Jezus zegt: Ik verzeker jullie:
wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk
van God, zal er zeker niet
binnengaan.
8 vr (1 Kor 10:12-13)
Paulus schreef: God is
trouw en zal niet toestaan
dat u boven uw krachten
wordt beproefd: hij geeft u
mét de beproeving ook de
uitweg, zodat u haar kunt
doorstaan.

9 za (2 Tim 1:6-11)
Paulus schreef aan Timoteüs: Schaam je er dus niet
voor om van onze Heer te
getuigen; schaam je ook
niet voor mij, die omwille
van hem gevangenzit, maar
deel in het lijden voor het
evangelie, met de kracht die
God je geeft.
10 zo (Zach 9:9-10)
Juich, schreeuw het uit
van vreugde! Je koning is
in aantocht, bekleed met
gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden
op een ezel.
11 ma (Openb 2:8-11)
De Heer zegt: Ik weet van
uw ellende en armoede,
hoewel u rijk bent. Wees
niet bang voor wat u nog te
wachten staat. Wees trouw
tot in de dood, dan zal ik u
als lauwerkrans het leven
geven.
12 di (Mt 10:38-39)
Jezus zegt: Wie zijn leven
geeft omwille van mij,
die zal het vinden, maar
wie zijn leven verliest
omwille van mij, die zal het
behouden.
13 wo (2 Kor 5:13-17)
Christus is voor allen gestorven opdat de levenden niet
langer voor zichzelf zouden
leven, maar voor hem die
voor hen is gestorven en is
opgewekt.
14 do (Joh 13:31-35)
Jezus zei tegen zijn leerlingen: Ik geef jullie een nieuw
gebod: heb elkaar lief.
Zoals ik jullie heb liefgehad,
zo moeten jullie elkaar
liefhebben.
15 vr (Ef 2:13-18)
Christus is onze vrede,
hij die de muur van
vijandschap tussen de
volken heeft afgebroken
en hen door het kruis
in één lichaam met God
verzoende.
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Taakgroepen en Commissies
Collecten februari
30 jan

6 feb

13 feb

20 feb

Diaconie
Kerk
Busjes
KIAWW
Kerk
Busjes
Diaconie
Kerk
Busjes
KIAWW
Kerk
Busjes
Avondmaal
Totaal februari

Opbrengst Actie Kerkbalans 2022
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

422,05
427,70
58,50
298,47
281,20
179,75
253,66
237,70
52,50
321,95
248,00
148,80
107,20
3.062,48

Verantwoording giften
Voor de kerk
via Marjo van Delen

Financiële thermometer

€

20,00

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het motto van
de Actie Kerkbalans 2022
De opbrengst van de Actie Kerkbalans 2022 zal naar verwachting tussen de € 275.000,- en de € 280.000,- uitkomen. Dat is lager dan het voor 2022 begrote bedrag
van € 286.500,- Dit betekent dat het voor 2022 begrote
tekort toeneemt. Het blijft een uitdaging om de inkomsten en uitgaven van onze kerk in evenwicht te krijgen.
Maar de dankbaarheid overheerst: Wij zijn u heel dankbaar voor uw bijdrage! Mede dankzij uw bijdrage maakt
u het kerkzijn met elkaar mogelijk.
Het is goed om te contstateren dat veel gemeenteleden digitaal toezeggen. Dit jaar zijn het er ruim 500 die
een uitnodiging per mail hebben ontvangen. Inmiddels
hebben ruim 460 gemeenteleden hierop geantwoord.
Heeft u nog niet gerageerd op de mail, dan vragen wij u
om uw bijdrage in te vullen. Heeft u uw antwoordenveloppe nog thuis liggen? Die kunt u in de kerk achterlaten,
of bezorgen op Landlust 15. In onze verwachting van de
opbrengst hebben wij met uw bijdrage gerekend. Heeft
u de mail gemist? Stuur dan een mail naar kerkbalans@
pge.nu, dan sturen wij u per mail de link om bij te dragen.
Een woord van dank ook aan allen die een bijdrage
hebben geleverd aan de organisatie en uitvoering van de
Actie Kerkbalans 2022. Dat waren dit jaar weer heel veel
gemeenteleden. Een mooie gezamenlijke inspanning!

Vrijwillige bijdragen		
t/m jan 2022
Voorzitter taakgroep beheer en financiën
Begroot 2022
Wim Komrij
(kerk, diaconie en kiaww)
€ 286.500
Toegezegd
€ 283.000
Ontvangen
€ 61.050
Nog te ontvangen toezeggingen
€ 221.950
Ontvangen zonder toezegging
€
0
Totaal ontvangen
€ 61.050
		
Collecten wijkgemeente		
Begroot 2022
€ 25.000
Ontvangen tot en met januari
€ 1.409
Verschil
€ 23.591
		
Giften algemeen en acties		
Begroot 2022
€ 5.000
Ontvangen
€
50
Verschil
€ 4.950
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Diaconie

Collecten 40-dagentijd
20 maart Een betere toekomst voor straatkinderen
in Yogyakarta

Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java,
woont op straat. “Ik was een gewoon kind, met een thuis
en een fijn gezin,” vertelt zij. “Maar alles veranderde
toen mijn vader ons huis moest verkopen vanwege gokschulden. Om geld te verdienen, moesten we op straat
gaan zingen. Ik kon niet meer naar school.”
In Yogyakarta wonen veel kinderen, net als Anies, op
straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse
zoeken kinderen op straat op en bouwen vriendschap
en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen
kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten, is er een
opvanghuis. Ook regelen ze dat de kinderen weer naar
school kunnen. Vrijwilligers helpen de kinderen bij het
leren. Dreamhouse doet ook aan preventie. Ze probeert
te voorkomen dat kinderen op straat belanden, onder
andere door ouders te helpen hun gezin financieel
te onderhouden.

oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer)
in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse
Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij
kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
3 april Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië.
Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt
ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland.
Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter. Er
is niemand die voor hen zorgt. Alleenstaande ouderen
worden hard getroffen door de economische crisis,
kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.
Veel ouderen hebben slechts een klein pensioen waar
ze onmogelijk van kunnen rondkomen. De overheid

Ondersteunt u dit belangrijke werk met uw gift aan
de collecte?
27 maart Jong en oud ontdekken kliederkerk
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor
gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en
geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe
contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en
maart 2022
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biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of
probeert te overleven in het buitenland. Hierdoor raken
veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar
en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen,
waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum
de meest kwetsbare ouderen.
Ook veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het buitenland vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school
en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en
mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en
hierdoor liggen depressie en agressie op de loer.
Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania krijgen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van
hun huiswerk, een maaltijd en ook psychosociale hulp
aangeboden. Ook is er een tienerclub en er worden in de
schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door
middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania
voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei
van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijkse
sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de
verjaardagen van de kinderen gevierd.
10 april PaasChallenge inleven in het paasverhaal
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week
voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat
gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei
opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas
en Maria en wordt hen de vraag gesteld welke keuzes zij
zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren
de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.
17 april (Pasen) Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in
Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed
onderwijs ontnemen de jongeren, die er wonen, elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het
werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare
tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp
en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt.
Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoelbal of airhockey.
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Hamdan (17) woont na zijn vlucht uit Syrië in buurland
Libanon. In Bourj Hammoud is het leven moeilijk, maar
hij laat zich niet ontmoedigen. Doordat hij een paar jaar
niet naar school kon, zit hij nu in de klas met kinderen
die veel jonger zijn dan hij. Maar hij werkt hard en maakt
goede vorderingen. In jongerencentrum Manara krijgt
hij bijles en doet hij mee aan de fitnessworkshop van jongerenwerker Fouad. Hierdoor voelt hij zich veel gezonder
en fitter. Met Fouad kan hij goede gesprekken voeren:
over het leven, geloof en alles wat hem bezighoudt.

Busjesproject 2021
In 2021 was de opbrengst van de collectebusjes, die bij de uitgangen van
de kerk hangen, bestemd voor de
organisatie YoungAfrica. YoungAfrica is
opgericht in 1998 in Nederland en heeft
inmiddels 9 trainingscentra in zuidelijk Afrika gericht op
jongeren.
YoungAfrica gelooft in de transformerende kracht van
jonge mensen en in het enorme potentieel van Afrika.
We investeren in jongeren door middel van geïntegreerde
vaardigheidstrainingen voor inzetbaarheid en ondernemerschap. Door te investeren in jongeren worden zij
ambassadeurs van verandering van hun samenleving.
Op zondag 6 februari 2022 is de opbrengst, €3.750,--, overhandigd aan Kees Cluistra, bestuurslid van YoungAfrica.
Vanuit het bestuur ontvingen we onderstaand dankwoord:
“Hartelijk dank voor de donatie aan YoungAfrica, die Kees
Cluistra gisteren in ontvangst heeft mogen nemen. We
waarderen de generositeit, de steun en het vertrouwen in
de impact van ons werk van uw Gemeente.”
Meer over het werk van YoungAfrica kunt u zien op de site
van YoungAfrica, http://www.youngafrica.org/

STICHTING FEEST VAN DE GEEST
GROENE HART
www.feestvandegeest-groenehart.nl
fvdggroenehart@outlook.com

Feest van de Geest Groene Hart
is weer in gang gezet
Door Corona kon het Feest van de Geest editie 2020 helaas
geen doorgang vinden en ook in 2021 hebben wij het
moeten cancelen! Maar wij hebben goed nieuws! De
editie van 2020 gaat nu eindelijk herstarten! Het naderende Pinksterfeest geeft veel inspiratie aan kunstenaars
in het Groene Hart. Zij pakken hun werk aan de nieuwe
kunstwerken weer op. Tussen Hemelvaart en Pinksteren van dit jaar worden deze werken tentoongesteld in
de kerken die deelnemen aan het project ‘Feest van de
Geest’. Ook in de Lutherkerk én in de Ontmoetingskerk
zal kunst te zien zijn van een kunstenaar die is geïnspireerd door het Pinksterverhaal en de architectuur van
het kerkgebouw.
Het thema is “In vuur en vlam”. Het gaat over geestkracht, levensadem en levensruimte.
De kunstenaars hebben in januari 2020 al een inspiratiebijeenkomst bijgewoond in de Lutherse kerk te
Woerden. Door en voor kunstenaars, pastores en organisatoren werd op diverse manieren het Pinksterverhaal
en het thema belicht, de kunstenaars kunnen hier eindelijk mee aan de slag!
Voor onze Lutherkerk zal kunstenaar Ans Vianen een
kunstwerk maken en voor de Ontmoetingskerk kunstenaar Margreet Scholten, geïnspireerd door het thema

“In vuur en vlam” en door b.v. de “Lutherse zwaan” of
het doopvont in de Ontmoetingskerk.
Deze kunstwerken zullen te zien zijn in de betreffende
kerk van Hemelvaart tot en met Pinksteren.
In de kerkdienst met Hemelvaartsdag in de Lutherkerk
zal ds. Erick Versloot samen met kunstenaar Ans Vianen
aandacht besteden aan het kunstwerk, waarbij Ans zal
toelichten wat haar geïnspireerd heeft om dit kunstwerk te maken.
In de ochtenddienst op 1e Pinksterdag in de Ontmoetingskerk gaat ds. Elizabeth Post voor. Samen met kunstenaar Margreet Scholten zal zij uitgebreid aandacht geven
aan het door Margreet gemaakte kunstwerk.
De kerk is open voor bezoek op Hemelvaartsdag (26 mei),
zondag 29 mei en 1e en 2e Pinksterdag (5 en 6 juni) van
13.00 – 17.00 uur.
Meer informatie is te vinden op de website:
www.feestvandegeest-groenehart.nl of bij
coördinatoren Christien en Hans Slappendel
(j.slappendel@ziggo.nl).
Donaties zijn welkom op het bankrekeningnummer
NL 37 RABO 0153 55 77 61 t.n.v. stichting Feest van
de Geest Groene Hart.
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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 maart
21 maart
23 en 24 maart
30 en 31 maart
4 april
6 en 7 april
13 en 14 april

Nieuwe uitzending
Inleverdatum voor het programma
van 30 en 31 maart
Herhaling
Nieuw programma
Inleverdatum voor het programma
rondom het Paasfeest
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 digitaal ook 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 rekeningnummer NL33 RABO 0373745990 t.n.v. PGB Emmaus Contactbanden te Bodegraven.
Verantwoording van giften: € 100,00 van mevr. J. B-P te B. Heel
veel dank. Een hartelijke groet van het team van Contactbanden: Paul, Piet, Johan, Onno, Joke, Cathy en Nel.
Een hartelijke groet van het team van Contactbanden:
Paul, Piet, Johan, Onno, Joke, Cathy en Nel
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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 maart PG Emmaüs, Ontmoetingskerk, ds. A.P. Tack,
afscheidsdienst.
27 maart  PGB Hervormd Wijk-2, Bethlehemkerk,
ds. A. Baas.
03 april Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk.
10 april 	PGB Hervormd Wijk-2, Dorpskerk, ds. A. Baas,
Palmzondag / Belijdenisdienst.
11 april 	Goede week: maandagvesper
19.00-20.00u, Willibrorduskerk.
12 april 	Goede week: dinsdagvesper
19.00-20.00u, Willibrorduskerk.
13 april 	Goede week: woensdagvesper
19.00-20.00u, Willibrorduskerk.
16 april PG Emmaüs, Ontmoetingskerk, ds. P. Zaadstra,
Kockengen, Paaswake 22.00u.
17 april PGB Hervormd Wijk-1, Bethlehemkerk,
ds. A.J.R. Treur, 1e Paasdag
18 april   PGB Hervormd Wijk-2, Bethlehemkerk,
ds. A. Baas, 2e Paasdag
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

BOC

BOC – nieuws
Zaterdag 22 januari waren de
blauwe papiercontainers overvol van 5 weken papier sparen.
Een week eerder werd de BOC al
gebeld wanneer de ophaal actie
plaatsvindt. Cyclus stuurde een
extra perswagen om de klus te
klaren. Dus 8 perswagens, waarvan 4 zijladers. Onze medewerkers/vrijwilligerslijst was goed voor
2 wagens, de vrijwilligers van de
Gereformeerde Gemeente kon dit
aanvullen tot 6 en de Hervormde
kant de laatste twee wagens.
Gelukkig waren de laatste lopers
om 14.30 uur weer terug.

De BOC dagen voor komend jaar zijn:
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

Zaterdag 19 februari stond in het
teken van storm Eunice. De meeste
mensen zetten hun papiercontainer
op vrijdagavond buiten, maar dit
keer niet. Dus toen de vrijwilligers
om 8 uur begonnen, stond er niet
zoveel klaar. En zo ging dat steeds
sneller door de wijk en kwamen
veel mensen met hun container
achter de perswagen aangerend. In
‘t Centrum is men vaak begin van
de middag klaar. Deze zaterdag om
10.45 uur. Er werd ook veel minder
opgehaald natuurlijk. Het grootste
voordeel was voor de middagploeg:
om 13.30 uur was de laatste ploeg
terug. Zonder regen, weinig wind
en relatief zonnig. De storm Franklin kwam later die dag.
Het doel van dit jaar wordt een bijdrage voor een nieuwe ventilatiesysteem van het Centrum.
Deze maand komen we op 19 maart
langs voor het oud papier in de
blauwe bak.
maart 2022
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Puzzel
Horizontaal:
1. Genaamd zijn
5. Langzaam (muziek)
10. Lucht
12. Oningewijde
13. Chinese naam
14. Priester van Siloam
15. Raar, vreemd
16. Doe je met je voet
18. Religieus (afk)
19. Leerrede
23. Met geweld overnemen
25. Zuidvrucht

26. Kleur
27. Opzij
30. Hier kijk je mee
31. Eminentie (afk)
34. Tevens
36. Kitmiddel
37. Grootmoeder
39. Chinese kleur
41. Mannelijke kip
42. Computerfout
43. Mechanisch wezen

Verticaal:
1. Grote spoed
2. Verdikking van de huid
3. Drieëenheid
4. Evangelische Omroep
6. Landcode Albanië
7. Neerslag
8. Chinese kleur
9. Tijdschrift voor kinderen
11. Houten schoen
17. Stad in China
18. Meisjesnaam
20. Italiaans schilder

21. Uitroep van schrik
22. Frater (afk)
24. Deense munt
28. Keukenkruid
29. Venetiaans hoofd
30. Kleur
32. Bijbels land
33. Buitenrand
35. IJzerhoudende grond
38. Chinees staatsman
40. Lager onderwijs (afk)
41. Stop

Antwoorden puzzel KERMAG januari:
Horizontaal: 1. Manon, 5. Frans, 10. Elim, 12. Even, 13. Die, 14. Wim, 15. Ore, 16. Eeuw, 18. Gnoe, 19. Witgoed, 23. Noord, 25. Corne,
26. Kieuw, 27. Eraan, 30. Krik, 31. Ge, 34. Ego, 36. Tel, 37. Ree, 39. Nood, 41. Daan, 42. Kassa, 43. Sjaak
Verticaal: 1. Meden, 2. Alie, 3. Nieuw, 4. Om, 6. Re, 7. Avond, 8. Nero, 9. Sneer, 11. Bingo, 17. Winner, 18. Geding, 20. Toerit, 21. Orka, 22. Ton,
24. Zus, 28. Aker, 29. Henk, 30. Koos, 32. Eraa, 33. Wenk, 35. Goa, 38. Eaa, 40. Ds, 41. Dj
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Pastoraat dichtbij

Pastoraat dichtbij West 5

W

est 5 is deel van de
Dronenwijk. Jolanda
Gijsbertse is daar pastoraal medewerker. Jolanda was in
deze sectie al eens wijkouderling en
voor met name de ouderen is het
fijn dat ze een bekend gezicht zien
terugkomen.
Als pastoraal medewerker doe je
hetzelfde als de wijkouderling: je

bezoekt de mensen die een bezoek
vanuit de kerk op prijs stellen. Wijk
ouderling is eigenlijk leuker, zegt
Jolanda, want als lid van de wijkkerkenraad ben je veel meer betrokken
bij het werk achter de schermen.
Jolanda heeft daar op dit moment
minder tijd voor. Vandaar haar keus
om ditmaal als pastoraal medewerker bezig te zijn.
Je bent actief in de kerk omdat
het er bij hoort: de kerk is er niet
alleen voor jou, jij bent er ook voor
de kerk. Samen kerk zijn we als we
allemaal ons steentje bijdragen. De
eerste keer was het wel spannend
om op bezoek te gaan bij gemeente
leden, maar gaandeweg wordt dat
makkelijker. Zeker als je merkt dat
bezoeken geen eenrichtingsverkeer
zijn. Ouderen hebben veel levenswijsheid en geven dat soms onbewust door.

Als pastoraal medewerker ben je
vaak het lijntje tussen mensen en
de kerk, zeker bij de ouderen. In de
gesprekken gaat het niet altijd over
kerk en geloof. Maar vanuit onze
verbondenheid in dat geloof kan
er toch veel gedeeld worden over
de hoogten en de diepten van het
leven. Dat betekent dat een bezoek
niet altijd wordt afgesloten door iets
te lezen of een gebed uit te spreken. Pastoraat is maatwerk, en dat
bereik je door goed te luisteren naar
elkaar. Dicht bij de mensen blijven,
en je aanpassen, meebewegen in
wat er verteld en gedeeld wordt,
en je dan verwonderen over hoe
gesprekken soms verlopen. Je zou
het eens moeten proberen! Het is
echt fijn om te doen!
Esther Dijkstra-Rensen

maart 2022
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Kinderpagina
Kinderkerk 2.0
Voor de komende maanden staan onderstaande data
gepland voor de kinderkerk. We hopen iedereen weer
te zien en nieuwe kinderen zijn altijd welkom!
• Zondag 3 april; thema: “spoorzoeken”
•
• Zondag 22 mei; thema: “hemels”
•
• Zondag 19 juni; thema “vader, zoon en dochter”
Let op! Het tijdstip voor de kinderkerk is veranderd en
zal vanaf nu 9.30 tot 11.00 uur zijn.
Nog even in het kort:
Tijdens de kinderkerk 2.0-bijeenkomsten vieren we
samen (zingen liedjes, lezen een Bijbelverhaal), ontdekken we samen (knutselen, bouwen, onderzoeken, spelletjes) en eten we samen wat lekkers. Kinderkerk vindt
plaats in de Ontmoetingskerk en richt zich op kinderen

in de leeftijd van groep 1 t/m groep 5. Opgeven is niet
nodig en iedereen is welkom!
We hopen iedereen weer snel te zien op een van bovenstaande zondagen!
Groetjes van iedereen van de Kinderkerk 2.0 en de
Kindernevendienst

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 maart: 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. Deze zondag gaat het over de
Israëlieten die veilig door de zee gaan over een pad dat
God voor hen maakt (Exodus 14:22).
• Zondag 27 maart: Philadelphiadienst en
gezinsdienst.
• Zondag 3 april: er is weer Kinderkerk. Thema:
spoorzoeken. Kom je ook? Het is van 9.30 uur tot
en met 11.00 uur.
•
• Zondag 10 april: vandaag gaat het over Jezus,
die stierf om de mensen te bevrijden (Lucas
23:44-49 en 1 Petrus 1:18b-19).
Hartelijke groeten, mensen van de Kinderkerk 2.0 en
de kindernevendienst

24

KERKMAG Bodegraven

Kinderpagina

maart 2022

25

Jongerenpagina

Jongerenavonddienst in
de Lutherkerk

O

p zondag 27 maart staat
er eindelijk weer eens
een avonddienst op het
programma. Deze dienst begint om
18.30 uur en wordt gehouden in de
Lutherkerk! Reint van Asselt en Arjo
van der Steen bereiden samen met
de jongerendienstcommissie deze
dienst voor. Het thema is: “Sonlight!” Een titel die afgeleid is van

H

allo, vorige week was het
nog hard aan het stormen,
zo zijn wij als kampleiding
de voorbereiding weer ingewaaid.
Hier zijn we weer druk mee bezig. Het
thema en de spellen houden we nog
even geheim, maar het belooft weer
een super toffe week te worden.
Het kamp vindt dit jaar plaats van
9 tot 16 juli 2022. De kosten van

het Engelse woord sunlight. Want
net in dit weekend gaat de zomertijd
weer in en we zijn allemaal inmiddels wel weer heel erg toe aan dat
heerlijke zonnetje! Maar zoals de
titel al aangeeft, zullen we het niet
alleen over dit zonlicht hebben,
maar ook over het Licht dat Gods
Zoon, Jezus, uitstraalt.

het kamp zullen dit jaar €150,- per
kind bedragen, voor ieder volgend kind uit het gezin is er weer
€12,50 korting.
Als je graag weer mee wilt, kan je
je opgeven vanaf 22 maart. Vanaf
20:00 uur mag iedereen tussen
de 9 en 13 jaar zich opgeven voor
kamp Leusden 2022. Hoe langer
je wacht, hoe groter de kans is dat

Deze dienst wordt georganiseerd
door de jongerendienstcommissie,
maar is bestemd voor iedereen.
Dus alle leeftijden zijn welkom!
We hopen weer op een goed
gevulde Lutherkerk, een opkomst
als vanouds, zoals het was voordat
corona begon.

het kamp vol zit. Geef je dus zo snel
mogelijk op!
Je ouder(s)/ verzorger(s) kunnen je
opgeven door een mailtje te sturen
naar kampleusden@outlook.com
Vermeld hierin:
• Je naam en achternaam
• Je volledige geboortedatum
Van je ouder(s)/ verzorger(s) willen
we graag de volgende dingen weten:
• Hun naam en achternaam
• Hun telefoonnummer
• Hun mailadres
Als je nog vragen hebt dan kan je ons
mailen, een berichtje achterlaten op
de Facebook pagina Facebook.com/
kampleusden of via onze Instagram
@kampleusden. Wij doen ons best
om hier dan zo snel mogelijk op te
reageren. Wij hopen je dit jaar weer
te zien op kamp!
Heel veel groetjes,
De leiding van Kamp Leusden
2022
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Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten
zondag 20 maart
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 27 maart
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 3 april
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 10 april
Dorpskerk
Bethlehemkerk
vrijdag 15 april
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 17 april
Dorpskerk
Bethlehemkerk
maandag 18 april
Dorpskerk
Bethlehemkerk

9.30
18.30
9.30
18.30

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

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
ds. A. Baas, Bodegraven
ds. A. Baas, Bodegraven
ds. M.J. van Oordt, Delft

wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven
ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen
ds. W.C. Polinder, Putten    
ds. L. L. van den Dool, Broek op Langedijk

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven, Openbare belijdenis
ds. T.L.J. Bos, Den Haag, voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
ds. A. Baas, Bodegraven,voorbereiding Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
ds. A. Baas, Bodegraven, Bediening Heilig Avondmaal
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, Bediening Heilig Avondmaal
Eerste Paasdag
ds. A. Baas, Bodegraven
ds. B.F. Bakelaar, Krimpen aan de Lek
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
ds. D.J.W. Kok, Stolwijk
Tweede Paasdag
ds. C.H. Buitink, Klaaswaal
ds. A. Baas, Bodegraven

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
19.30
19.30
9.30
18.30
9.30
18.30
9.30
9.30

wijk 1
wijk 2
wijk 1
wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2
wijk 1
wijk 2

Weeksluitingen Vijverhof
Datum
19 mrt
26 mrt

Voorganger
ds. H.G. de Graaff
dhr. P.v.d.Zee

Koor / Begeleiding
dhr. J. Kroon
mw. N. v.d. Vlist en mw. A. Solleveld

2 april
9 april

dhr. G. Nap
mw. E. Dijkstra

dhr. R. Lok
dhr. J. Kroon

Avondmaalsviering 14.30 uur
16 april
ds. A.J.R. Treur
Avondmaalsviering om 14.30 uur
15 april
ds. A. Admiraal
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dhr. M. Spits

Taakgroep eredienst
Na weer een periode met coronabeperkingen hebben we eind februari de meeste hiervan kunnen loslaten. De eredienst kan weer vrijuit
worden gevierd, de lofzang gehoord, zo ook elkaar na de kerkdienst
weer ontmoeten in de ontmoetingsruimte. De erediensten in de
Lutherkerk zijn ook weer worden hervat, zo ook de activiteiten in het
Centrum.
In de afgelopen periode is er achter
de schermen door diverse mensen
veel werk verzet. Een woord van
dank is dan ook op zijn plaats,
bedankt voor de inzet en jullie bijdragen in deze. We denken hierbij
aan de preekvoorzieners Bert de
Knikker en Wim Oosterbeek. Veel
moest, en dat vooral op het laatste moment, worden geregeld.
Johan Dekker en de diakenen die

de registratie en de coördinatie
bij de erediensten in de kerkzaal
hebben verzorgd. Marja Sandifort
en haar team van kosters en vrijwilligers, die er voor zorgden dat wat
wel binnen de mogelijkheden paste
ook daadwerkelijk gerealiseerd kon
worden. En de zangers van verschillende koren die de liederen hebben
gezongen waar de gemeente moest
zwijgen. Tot slot u als gemeente,

hartelijk dank voor uw medewerking en uw geduld.
Laten we hopen en bidden dat de
ingeslagen weg van versoepelingen
voortgezet kan worden want het
coronavirus is niet weg! Daarom
zijn de basisregels nog steeds van
kracht: handen wassen, hoesten
en niezen in de elleboog, geen
handen schudden, afstand houden
en thuisblijven bij klachten! Voorzichtigheid blijft geboden, maar
wij hebben het vertrouwen dat u
rekening wilt houden met elkaar.
In dat vertrouwen mogen we ook
met elkaar verder bouwen aan
Emmaüs 2.0 en gemeente zijn tot
eer van God.
Eric Bette,
voorzitter taakgroep eredienst

maart 2022
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Kerkdiensten Emmaüs
zondag 20 maart
09.30
18.30
zondag 27 maart
09.30
18.30
zondag 3 april
09.30
09.30
18.30
zondag 10 april
09.30
11.30
18.30
donderdag 14 april
19.30
vrijdag 15 april
19.30
zaterdag 16 april
22.00
zondag 17 april
09.30
18.30
zondag 24 april
09.30
18.30

Ontmoetingskerk
Lutherkerk

3e zondag 40dagentijd Oculi
ds. Bram Tack, afscheidsdienst
ds. A. Verweij, ‘s-Gravenzande
4e zondag 40dagentijd Laetare
ds. A. Verburg, Oegstgeest
Philadelphiadienst/gezinsdienst
ds. Arjo van der Steen en
Jongerendienst
Reint van Asselt, stagiair
5e zondag 40dagentijd Judica
ds. J.P. Koning, Reeuwijk
Tienerdienst groep 8 en 1 en 2 V.O.
Songs of Praise o.l.v. Arjo van der Steen
Muziek Joab Schilt
6e zondag 40dagentijd Palmpasen Palmarum
ds. J.W. Schellingerhout, H.I. Ambacht
Karin van der Weiden
SHH-dienst
m.m.v. Emmaüsband
ds. Perla Akerboom – Roelofs, Nijmegen
Witte Donderdag
Arjo van der Steen
Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag
ds.K.W. de Jong, Woerden
Stille Zaterdag/Paaswake
ds. P. Zaadstra, Kockengen
1e Paasdag (zingen vóór de dienst)
Arjo van der Steen
m.m.v. Promising Voices
ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer

Ontmoetingskerk

Arjo van der Steen

Lutherkerk

ds. J.H. Adriaanse, Beerzerveld

Ontmoetingskerk
Lutherkerk
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

Ontmoetingskerk
Jeugdzolder
Lutherkerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Lutherkerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk

Stichting Local Care voor hulp aan Oekraïne
Scan de QR-code om te betalen voor noodhulp Oekraïne.
Gebruik de camera app op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 29 februari 2024.
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Xploredienst
m.m.v. Emmaüsband

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

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

maart 2022

31

KERKMAG Bodegraven
32 KERKMAG
Bodegraven
30

februari 2021

