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Opinie

Leer van de joodse feesten
Vanuit de geschiedenis weten we dat de kerk geen schoonheidsprijs
heeft verdiend met haar houding ten opzichte van de Joden. In de 2e en
3e eeuw begon de kerk zich af te zetten tegen het Jodendom, werden
de christelijke feesten losgemaakt van hun Joodse wortels en gekoppeld aan de data van heidense feesten. Eén van de gevolgen is dat de
kennis en de betekenis van de joodse feesten verloren zijn gegaan.

I

n Leviticus 23 staat een
beschrijving van de feesten die
door de Heer zelf zijn ingesteld.
Deze Bijbelse feesten zijn oogstfeesten die te verdelen zijn in voor- en
najaarsfeesten. De voorjaarsfeesten
zijn het Pesach- en het Wekenfeest
en het najaarsfeest is o.a. het Loofhuttenfeest. Het volk Israël was verplicht om al deze feesten te vieren.
In het Nieuwe Testament krijgen de
voorjaarsfeesten een verdiepende
betekenis. Met Pesach denken de
Joden terug aan de uittocht van
Egypte door middel van een maaltijd. Op de avond dat Jezus gevangengenomen werd, stelt Hij tijdens
deze maaltijd het Heilig Avondmaal
in. Brood en wijn krijgen vanaf
dat moment de betekenis van zijn
lichaam en bloed, het teken van zijn
lijden en sterven. Het feest dat met
Pesach ook gevierd wordt, is het
oogstfeest van de Eerstelingen. Dit
is ook de dag waarop Jezus is opgestaan uit de dood. Vijftig dagen later
wordt de Heilige Geest uitgestort op
het tweede oogstfeest, het Wekenfeest (Pinksteren). Het is treffend
dat deze gebeurtenissen plaatsvinden op de feestdagen die door God
zelf zijn ingesteld en dat dit de betekenis hiervan verdiept.
Een interessante vraag is: “Nu blijkt
dat de voorjaarsfeesten haar vervulling en verdieping krijgen in de
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eerste komst van Jezus Christus,
betekent dit dan ook dat de najaarsfeesten haar vervulling en verdieping krijgen bij de tweede komst
van Jezus Christus? Vanuit deze lijn
gedacht zou je kunnen zeggen dat
de tweede komst van Jezus ook
moet plaatsvinden op één van de
feestdagen.
Het volk Israël moest de feesten
vieren. Deze feesten waren het symbool van de verbinding en verzoening tussen God en zijn volk. Deze
feesten maakten het volk bewust
van Gods aanwezigheid. Vanuit het
vieren van de feesten werd ook
de verwachting naar de komst van
de Messias versterkt. Jezus zei dat
niemand (inclusief Hijzelf) weet op
welke dag en tijdstip Hij terugkomt.
Maar zou je kunnen zeggen dat het
vieren van de feesten een voorbereiding is op het verwachtend uitzien naar Zijn tweede komst?

Betekenis
is verloren
gegaan

Er is onder bepaalde christenen verdeeldheid of deze Bijbelse feesten
wel of niet gevierd moeten worden.
Er zijn gelovigen die zich afscheiden
van de traditionele kerk. Zij komen
samen met gelijkgestemden en
vieren de feesten op dezelfde data
als de Joden. Het is hun verlangen
om terug te keren naar de feesten
die God zelf heeft ingesteld. Daarmee hopen zij ook de scheidslijn
op te heffen tussen de Joden en
heiden-christenen. Deze Messiaanse beweging groeit ook in
Nederland.
De apostel Paulus doet in Kolossenzen 2: 16-17 de oproep om
je niets te laten voorschrijven op
het gebied van eten, drinken en
het vieren van feestdagen, nieuwe
maan en sabbat. Hij legt uit dat de
feesten een schaduw zijn van Jezus
Christus. Hij is de vervulling van de
betekenis van de feesten. In Romeinen 14: 5-12 laat Paulus merken dat
er een discussie is tussen Joden en
heiden-christenen over het vieren
van de feesten. De heidenen waren
het niet gewend om de sabbat
en de Bijbelse feesten te vieren.
Paulus legt uit dat het in principe
niet uitmaakt of we deze wel of niet
vieren. Iedereen moet daarin zijn
eigen overtuiging volgen. De één
beschouwt bepaalde dagen als een
feestdag en voor een ander zijn alle

dagen gelijk. Wie een feestdag viert,
doet dat om de Heer te eren en wie
het niet viert, eert de Heer ook.
Het is erg verdrietig dat er in de
geschiedenis een enorme kloof is
ontstaan tussen de Joden en de
heiden-christenen. De houding van
de kerk is met de vervangingstheologie erg hooghartig en minachtend geweest naar de Joden en dit
met alle catastrofale gevolgen van
dien. Christenen hebben de blijde
boodschap van Pasen (Jezus leeft!)
van Israël ontvangen en zijn door
genade bij Israël ingelijfd (Romeinen 11). We horen er helemaal bij.
En juist Jezus heeft de scheidsmuur

tussen de Joden en de heidenen
door het kruis en opstanding weggenomen. Het is de taak van de kerk
om een positief getuigenis te geven
aan de Joden. Het is de Messiaanse
beweging daarom te prijzen, dat zij
de brug naar de Joden willen slaan
door zich te houden aan de sabbat
en de Bijbelse feesten.
Concluderend zou ik willen stellen
dat het ons past om niet te lichtvaardig om te gaan met de feesten die
door de Heer zelf zijn ingesteld. Het
verdiepen in de betekenis van deze
feesten geeft een enorme verrijking
aan de betekenis van ons geloof. Op
deze wijze leren wij het Joodse volk

beter begrijpen en zullen we ook
meer onder de indruk raken van de
Bijbel in zijn geheel. Het oude en
nieuwe testament zijn zeer gedetailleerd met elkaar verbonden. Door je
in de feesten te verdiepen, krijg je
ook meer ontzag voor de Messias,
onze Heer Jezus Christus. Hij die
terugkomt om recht te spreken
en vrede te brengen over de hele
aarde. Wie weet zal Zijn wederkomst plaatsvinden op één van de
dagen dat een Joods najaarsfeest
gevierd wordt.
Arjo van der Steen

Meditatie
Pasen: De corridor is geopend
Een corridor is een uitweg
uit een belegerde stad in oorlog.
Weg bij de inslagen van de raketten,
weg bij de loerende dood.
Zo is Jezus’ Paasweg ook een corridor
een uitweg, weg uit de duisternis.
Mozes en Elia in gesprek met Jezus
op de berg van de verheerlijking
noemen die uitweg daar de exodus:
“Ze spraken over zijn heengaan
-zijn exodus staat er letterlijkde weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien”.
Lukas 9 : 31b
De Exodus
Zijn exodus: Dat woord is vol betekenissen.
Allereerst betekent het zijn heengaan,
zijn dood die daar plaats zal vinden.
Maar het betekent nog veel méér.
Want Jezus` exodus valt juist op het Joodse Pesachfeest.

Daar wordt de uittocht uit Egypte gevierd.
Egypte, toen voor Israël het land van de dood.
Ze vieren dan - zeg maar- 4 en 5 mei ineen.
Als de Pesach-lammeren geslacht worden
op de vrijdag voordat `s avonds de sabbat begint,
sterft Jezus aan het kruis.
Zo opent Hij als ons Paaslam de corridor,
de exodus uit onze duisternis en dood.
De Exodus: van Pasen tot Pinksteren en verder
Die corridor, die exodus gaat ook ergens naar toe.
Die exodus begint met de bevrijding uit Egypte
en die weg gaat verder
door de Rode Zee en de woestijn
tot aan het neerdalen van Gods Geest
op de tabernakel in het midden van het volk.
En dan gaat die weg nóg verder
naar het Beloofde Land.
Daarnaartoe gaat Hij ons voor in wolk en vuur.
Zo loopt ook Jezus` exodus langs Kruispasen
en verder langs Opstandingspasen
april 2022
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uit op de ‘wolk’ van de Hemelvaart
en het ‘vuur’ van Pinksteren.
Zo gaat Hij ons voor `in wolk en vuur`
alle dagen tot aan de Voleinding.
Een corridor vol risico
Als Jezus als eerste over die weg gaat
vliegen de bommen van haat en afwijzing over Hem heen,
veroorzaakt door de angst voor machtsverlies
van de Romeinse staat en van de religieuze leiders.
Hij wordt gevangengenomen in de nacht.
De soldaten gehoorzamen en sollen met de gevangene.
Het volk op het verkeerde been gezet door nepnieuws
eist zijn kruisiging.
Daarbij ondergaat Hij het ultieme risico:
Het kost Hem zijn leven.
Het Kwaad
Kan het evangelie niet wat lichtvoetiger?
Waarom moet Jezus sterven?
Omdat het kwaad er is!
Daar kom je achter als je Hem probeert te volgen.
Want als je Hem volgt, kom jij ook het kwaad tegen.
‘De meeste mensen deugen’,
maar – wees niet zo naïef
je moet ze niet in een groep
achter een verkeerde leider tegenkomen.
Het kwaad kom je tegen in wat anderen je aandoen,
in wat we samen als mensheid doen
met klimaatsverandering en hongersnood als gevolg.
Net als Hij loop je risico en word je misschien vervolgd
zoals zovelen in China en Noord-Korea etc.,
net zoals Hij moet je misschien vluchten,
vinden ze je bekrompen, vroom of fanatiek.
Als je Hem écht volgt,
als je God probeert lief te hebben boven alles
en je naaste als jezelf tot aan je vijanden toe.
Dan kom je het kwaad ook tegen in jezelf,
dat je niet kunt vergeven in eigen kracht,
dat ook jij niet aan het wij/zij denken ontsnapt,
het oordelen dat uitloopt op definitief véroordelen.
Het kwaad in jezelf, in de moeite die het je kost
om écht niets en niemand liever te hebben dan God.
Jezus en zijn corridor heb je nodig
Als je Jezus écht volgt,
dan krijg je Hem ook hoe langer hoe meer nódig.
6
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Niet alléén maar als voorbeeld.
Nee, je krijgt Hem nodig als het Lam van God,
dat de zonden van de wereld wegdraagt.
Je krijgt Hem nodig als Doper met de heilige Geest.
Want je blijft dan niet naïef over het kwaad.
Je krijgt hoe langer hoe meer door
dat je dat zonder Hem Zelf niet redt
dat je dan de hoop verliest op een echte verandering.
Je hebt écht zijn corridor nodig
om te ontsnappen aan de macht van het kwaad.
Op die corridor gaat Hij in de heilige Geest met je mee.
Je gaat bidden om Zijn vergevingskracht van Golgotha.
Je bent er niet meer alleen mee,
maar leert het om samen met Hem te bidden:
Vergeef het hem/haar/hen!
Je gaat bidden om zijn gehoorzaamheid van Gethsemane:
Niet mijn, maar Uw wil geschiede!
Je gaat bidden of Hij door zijn heilige Geest
ook in jou de hoop wil laten groeien.
Zo zijn we dan in deze corridor met Hem onderweg
naar het Beloofde Land.
Heer, Dank U wel voor de opening van die corridor,
uw exodus, uw weg die uitkomt op de Nieuwe Aarde.
Heer ga naast ons door het dal van diepe duisternis.
Heer, vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Kom met uw heilige Geest en laat het leven van Jezus
in ons woning maken.
Henk van Veen

Van de kerkenraad

Van de voorzitter
Zondag 20 maart hebben wij afscheid genomen van dominee Bram
Tack. De kerkenraad heeft zich ingespannen Bram een waardig afscheid
te geven. Na de dienst heb ik hem namens onze wijkgemeente Emmaüs
toegesproken. Daarin heb ik vanuit zeven invalshoeken stilgestaan bij
dit afscheid, die ik hieronder nog wil weergeven.
• ‘Je hebt je 40 jaar met ziel en
zaligheid ingezet voor Christus
Kerk in verschillende gemeenten.
Je eerste kerkelijke gemeente
was Dongen in 1982 waar je
als kandidaat uit Hendrik Ido
Ambacht werd bevestigd. Van
1987 tot 1989 was je vlootpredikant. Daarna volgde in
1989 Geldermalsen. Vervolgens
kreeg je in 1995 een beroep
van de Hervormde Gemeente in
Papendrecht en in 2004 bracht
de Hervormde Wijkgemeente III
uit Bodegraven een beroep op
je uit, waardoor je hier bij ons
kwam werken. In 2012 werd je
predikant van de nieuwe Protestantse wijkgemeente Emmaüs.
Een wijkgemeente waarin de
hervormden van wijkgemeente
III, de gereformeerden en de
lutheranen samen op pad
gingen.
• De tweede invalshoek is het vertrek als één van de predikanten
die zich met hart en ziel heeft
ingezet om de fusie tussen die
drie kerkgenootschappen voor
elkaar te krijgen. Kerkelijke fusies
zijn niet de gemakkelijkste, maar
ik geloof wel dat die fusie hier
in Bodegraven hogere stuurmanskunst vereiste. Niet alleen
van jou, maar ook van de gehele
enthousiaste groep die zich daar
toen mee bezig heeft gehouden.

• De derde invalshoek is je vertrek
als een predikant die Kerk en
Wereld bij elkaar wilde brengen.
Je bent maatschappelijk actief
geweest op allerlei fronten in
Bodegraven, van oecumene,
maatschappelijk werk en vooral
de moderne media, zoals de
lokale omroep BR6.
• De vierde invalshoek is je
vertrek als predikant van een
wijkgemeente die in de storm
heeft gestaan. Na een periode
van enthousiasme en opbouw
kwamen er jaren waarin de
samenwerking in het pastoraat
niet liep zoals gewenst. Daarom
werd van buiten kerkelijke hulp
ingeroepen om een oplossing te
zoeken. Door de uitkomst voelde
jij je beschadigd en ontstond
er verwijdering en verwarring
binnen onze wijkgemeente.
• De vijfde invalshoek betreft de
gevoelens van de kerkenraad
die naar eer en geweten een
weg moest zien te vinden tussen
externe adviezen, de positie
van de eigen predikanten en de
spanningen die in de gemeente
ontstonden.
• De zesde invalshoek is die van
de leden van onze wijkgemeente
Emmaüs. Voor velen was je de
altijd actieve en betrokken predikant die bij lief en leed present
was en velen steunde onder
blijde maar ook onder moeilijke

en droeve omstandigheden. Je
was ook de predikant die altijd
zijn visie op de geloofsbeleving
en uitingen sterk naar voren
bracht. Dat was voor gemeenteleden, leden die meer de nuance
zochten, soms lastig, wat pittige
discussies kon opleveren.
• De zevende invalshoek ben je
zelf, dat is je echtgenote, dat zijn
je kinderen en kleinkinderen.
Er zal door jullie vandaag een
baaierd van herinneringen zijn,
zoet en zuur, warm en koud,
bewogen en geraakt tot verbolgen en verdrietig. Maar het is je
afscheid, een afscheid waarvan
de kerkenraad wilde dat het
waardig moest zijn.’
Na een kort afscheidswoord van de
voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente
Bodegraven, Ronald Schilt, kreeg
Janny Hoogendoorn-Bette het
woord die namens de gemeenteleden die een bedrag hadden overgemaakt, aan Bram en zijn gezin een
mooi cadeau onder couvert mocht
aanbieden. Na afloop was er gelegenheid voor de gemeente om persoonlijk van Bram en zijn echtgenote
afscheid te nemen.
U wordt in dit nummer verder door
dominee Marten Knevel meegenomen in het proces Emmaus 2.0 en de
toerusting van de kerkenraad. Het
moderamen heeft besloten in mei
een gemeenteavond te organiseren. Als datum is daarvoor maandag
16 mei vastgelegd. Misschien handig
om deze datum vast in uw agenda te
zetten. Het is de bedoeling op deze
avond de gemeente bij te praten
over de financiële gang van zaken
van onze wijkgemeente, over de
resultaten van het proces Emmaüs
april 2022
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2.0 en het komende beroepingswerk. Wij zullen u verder via de zondagsbrief en de KerkApp over deze
gemeenteavond informeren.
Omdat er in de kerkenraad
diverse vacatures ontstaan door
het vertrek van kerkenraadsleden
wiens ambtsperiode voorbij is,
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worden er door de verschillende
taakgroepen nieuwe ambtsdragers en ondersteuners gezocht.
Ik wil als voorzitter een dringend
beroep doen op vooral de jongere
gemeenteleden zich bij een vraag
om aan te haken positief te reageren. Wij zijn als kerkenraadsleden van mening dat het goed

is als er een nieuwe generatie
ambtsdragers naar voren treedt.
Het is deze generatie die het kerkenwerk in de komende jaren zal
moeten gaan ondersteunen en
stimuleren.
Met hartelijke groet,
Koos Karssen

Begeleidingsteam

Enquête over de toekomst
van Emmaüs
Hoe ziet de Emmaüs-kerk er in de toekomst uit? Over die vraag gingen
gemeenteleden in januari en februari met elkaar in gesprek. Als begeleidingsteam van Emmaüs 2.0 hebben we de uitkomsten van die
gesprekken en de na afloop ingevulde enquêtes bekeken en geanalyseerd. Daaruit zijn een aantal voorstellen gekomen, die de Emmaüskerk moeten helpen de koers voor de toekomst te bepalen.

G

raag horen wij jullie mening
over deze voorstellen. Als
het goed is hebben jullie
allemaal per post een enquête met
een begeleidende brief ontvangen
en hebben jullie die inmiddels ingevuld en ingezonden. Wij vinden het
heel belangrijk dat zo veel mogelijk
gemeenteleden de enquête invullen
en insturen. Dus als je dat nog niet
gedaan hebt, dan kun je dat nog tot
uiterlijk 17 april doen.
Voor het invullen van deze enquête
zijn er 3 opties:
1. Je kunt de enquête digitaal
invullen. Je vindt de link naar
de enquête op de homepage
van de website van Emmaüs:
www.pge.nu of in de Emmaüs
App. Ook kun je het volgende
adres in je internetbrowser
invullen: https://forms.office.
com/r/4S1DZ9JQLa
2. Je kunt de papieren enquête
die met de brief is meegestuurd
invullen en inleveren bij een van
de inleverbussen in de Ontmoetingskerk. Er staat 1 bus bij
de ingang van de kerk en 1 in
’t Centrum.
3. Vul je liever de papieren
enquête in, maar ben je niet in
de gelegenheid om de enquête
zelf in te leveren in de kerk? In

dat geval kun je contact opnemen met Daan Zwaneveld via
06-51396992 om de ingevulde
enquête bij jou thuis op te laten
halen. (Je kunt Daan ook om een
extra papieren enquête vragen
als je die nodig hebt)
Beraad over Kerkdiensten
In KERKMAG van maart kondigden
wij een beraad over de kerkdiensten
in Emmaüs aan. De bedoeling is dat
een ‘Beraad-groep’ van 25 gemeenteleden de kerkenraad adviseert
over de volgende vraag: Hoe kunnen
wij kerkdiensten in Emmaüs zo
vormgeven dat zij recht doen aan de
veelkleurigheid van de gemeente en
dat zij toch verbindend werken in de
Emmaüs-kerk?
Inmiddels kunnen wij daarover wat
meer vertellen. Door loting zijn honderd gemeenteleden ‘getrokken’ van

verschillende leeftijdsgroepen en
verschillende geslachten. Zij hebben
een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over het beraad
en verzocht worden zich daarvoor
aan te melden. Uit alle aanmeldingen zullen wij nogmaals door loting
een groep van 25 gemeenteleden
selecteren waarin de verschillende
leeftijdsgroepen en geslachten goed
gerepresenteerd zijn. Daarnaast
‘trekken’ we representatieve groepen van verschillende kerkelijke achtergrond en van betrokken en niet zo
betrokken gemeenteleden.
In mei en juni zal deze ‘Beraad-groep’
drie of vier keer bij elkaar komen
voor instructie over de aanpak, voor
het verzamelen van alle informatie
die de groep wil hebben en voor het
beraad om adviezen aan de kerkenraad uit te brengen.
Wij zullen jullie zo volledig mogelijk op de hoogte houden van de
ontwikkelingen de komende maanden. Mochten jullie vragen hebben
over dit ‘Beraad over Kerkdiensten’, dan kun je die aan ds. Marten
Knevel stellen.
marten@knevelconnect.nl of
06-41860630.
Het begeleidingsteam
Emmaüs 2.0
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Van de pastores

Taakgroep eredienst

A

lweer een paar jaar geleden
zijn we in de Ontmoetingskerk begonnen met het
tonen van de liederen en de lezingen
op de beamer. De gedachte hierachter was om de saamhorigheid te vergroten, een betere zanghouding te
bewerkstelligen en de mogelijkheid
te vergemakkelijken om liederen in
de eredienst te gebruiken die niet

in het liedboek staan. Daarnaast
zou het afschaffen van de papieren
liturgieën een besparing van papier
opleveren. Vrij snel na de proeftijd
brak de corona crisis uit waardoor
het gebruik van de papieren liturgie
gehandhaafd bleef. De taakgroep
eredienst vindt dat inmiddels de
tijd is aangebroken om de papieren
liturgie grotendeels af te schaffen.

Pastoraat dichtbij
Wie-wat-waar
Het blijkt nog wel eens lastig te zijn
als je iemand van de kerk nodig hebt.
En toch vermelden we het elke KERKMAG. Dus als je ons kerkblad boven
op de kranten legt, is de informatie
altijd onder handbereik. Ook hieronder vindt u weer de verdeling voor
het pastoraat!
Dagbesteding voor senioren
Alweer heel wat jaren is er in Rijngaarde dagbesteding voor senioren en mensen met een beperking.
Sinds enige tijd is daar nu een
naam aan verbonden: De Romein.
Op alle werkdagen van 9.30 –
16.00 uur wordt er van alles georganiseerd. (Rijngaarde 1, 2411 EV
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Bodegraven. Telefoon: 0172-612413,
email: deromein@samwelzijn)
Mortuarium
Bij het overlijden van een geliefde
kan gebruik gemaakt worden van
het mortuarium van onze Ontmoetingskerk. U krijgt als familie een
sleutel waarmee u zelf kunt bepalen
wanneer u daar aanwezig wilt zijn.
Informatie hierover kunt u krijgen
van Marja Sandifort, onze beheerder.
Mutaties
De mutaties van onze wijkgemeente
worden al enige tijd niet meer gepubliceerd in KERKMAG. Dit is in verband
met de wet op de privacy. KERKMAG
ligt op plekken, waar iedereen het

Er zullen wel enkele exemplaren
beschikbaar blijven voor hen die
moeite hebben om de projectie te
lezen en voor de vaste groep die
de liturgie thuisbezorgd krijgt. De
begroeters zullen dus geen bladen
meer hoeven uit te delen en kunnen
zich geheel richten op het verwelkomen van de gemeenteleden in
de kerkzaal.
Namens de taakgroep eredienst,
Eric Bette

kan inzien. Toch is er behoefte aan
de informatie over de mutaties, met
name als het om verhuizingen gaat.
Daarom worden ze voortaan eenmaal per maand op de kerkapp en
op de zondagsbrief vermeld.
Zorg om de wereld
Nu de zorg om corona aan het afnemen is wordt onze aandacht dagelijks
gericht op wat er in Oekraïne gebeurt.
In het verleden is al eens ervaren wat
de kracht van gebed kan betekenen,
juist in situaties waar we ons machteloos voelen. Daarom werd onlangs
een oproep gedaan om wereldwijd
op een afgesproken tijdstip te bidden
voor de vrede. In Nederland zou dat
dan om 16.00 uur ‘s middags zijn. Zo
ontstaat een ring van gebeden.
Esther Dijkstra-Rensen

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
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In memoriam
Hendrik Jan Waterham
Op 7 maart overleed
Hendrik Jan Waterham.
Hij is 75 jaar geworden.
Jan kwam als kind vanuit
Drenthe naar het Westen
van ons land. Tijdens een
vakantie leerde hij Mia
kennen. Ze trouwden en
kregen een zoon, Hans en
een dochter, Marianne.
Voor zijn werk als marinier verbleven ze enige
tijd op Curaçao. Later stapte Jan over naar de politie,
waardoor het gezin in Bodegraven terecht kwam.
Met 60 jaar kon Jan met pensioen, de jaren op Curaçao
telden dubbel! Er was meer tijd voor andere dingen,
reizen en kleinkinderen. Hij was een ondernemende
opa, een man met droge humor en hij genoot volop van
het leven. Daar hoorde ook Pax et Bonum bij! Jan raakte
betrokken bij het Minderbroederskoor van het Archeon,
dat ook op andere plaatsen acte de présence gaf. En het

bleef niet bij zingen alleen. Hij kon goed vertellen over
allerlei geschiedkundige onderwerpen. Hij speelde geen
broeder, hij wás een broeder.
Vijf jaar geleden kreeg Jan een zwaar hartinfarct. Het
is een wonder dat hij daar goed doorheen kwam. Toch
betekende het aanpassen en zorgvuldig omgaan met
zijn energie. Dat beperkte hem in zijn mogelijkheden en
dat was niet altijd makkelijk. Afgelopen november bleek
daar ook nog een ernstige ziekte bij te komen, met heel
weinig levensverwachting. Dat was moeilijk te aanvaarden. De laatste weken verbleef hij in het hospice, hier
in Bodegraven.
In de Dienst van Woord en Gebed deelden we herinneringen, luisterden we naar het Rorate Coeli van het
koor en dachten na over woorden uit het verhaal van
God. We verbonden dat met het levensverhaal van Jan.
Woorden over geloof, hoop en liefde en over de zorgen
voor de dag van morgen. Vandaag is al moeilijk genoeg.
Maar liefde is een bron van kracht. Liefde die zich laat
zien in mensen die er voor je willen zijn, zoals God voor
mensen onnoembaar aanwezig is.
Esther Dijkstra-Rensen

Bidden en schrijven

Gebed voor Emmaüs

O

p dinsdag 26 april 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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In memoriam
Gerritje Goudkuil – van der Louw

Jannetje Duim – Snaauw

Op 20 maart overleed
Gerritje Goudkuil – van
der Louw op de leeftijd van 81 jaar. Gerrie
bracht haar jeugd door
op de boerderij bij
Alphen, als oudste in
een gezin van zeven kinderen. Al jong leerde zij
verantwoordelijkheid
te dragen. Ze trouwde
met Bram Goudkuil en
werd moeder van zes kinderen. Later kwamen daar de
kleinkinderen bij, en daarna een heel stel achterkleinkinderen. Ze was zorgzaam, hield van gezelligheid en
stond open voor goede gesprekken. Daarin speelde
het geloof een belangrijke rol.

Op woensdag 23 maart is
Jannetje Duim–Snaauw,
sinds 2 april 2008
weduwe van Bram Duim,
op 97-jarige leeftijd
over-leden. Op 29 oktober 1924 is zij geboren
in Ooltgenplaat op het
Zuid Hollandse eiland
Goeree-Overflakkee. Ze
is opge-groeid in een
eenvoudig arbeidersgezin met zes kinderen. Toen zij drie jaar oud was, is haar
moeder overleden. De kinderen zijn opgevoed door
een zus van haar vader. Jannetje heeft haar moeder
altijd gemist. Op haar vierentwintigste verjaardag
is ze getrouwd met Bram. Zoon Joop is geboren in
Sittard, dochter Hanny in Someren en dochter Elly
in Bo-degraven. Het gezin heeft aan de Bodelolaan
gewoond. Vader Bram was hier politieagent.

In 2010 overleed Bram, en dat bleek een groot gemis.
Toch was er ook de dankbaarheid voor al het goede
dat ze steeds weer ontving. Ze genoot van de aandacht van haar familie, ook toen haar gezondheid
steeds meer problemen gaf. De laatste maanden
groeide ze toe naar het einde van haar leven hier. Ze
verlangde naar een weerzien met Bram en wist zich
veilig in Jezus’ armen. Die woorden stonden dan ook
bovenaan de rouwkaart.
In de dankdienst voor haar leven deelden we herinneringen en luisterden we naar liederen en muziek.
We lazen van de goede herder, die zijn leven over
heeft voor de schapen. In het hospice had Gerrie een
lammetje gekoesterd in haar armen. Het beeld van de
herder, de foto van Gerrie met het lammetje, de veilige armen van Jezus: beelden vallen sa-men, mogen
troost geven bij het gemis in de familie.
Esther Dijkstra-Rensen

Het geloof heeft Jannetje al vroeg meegekregen van
haar opa. Hij had geleerd om zelf de bijbel te lezen, had
veel kennis en heeft dit ook met veel wijsheid uitgedragen. Kenmerkend voor het geloof van Jannetje was haar
eenvoud en stand-vastigheid. Haar hele leven heeft ze
vanuit de verwachting geleefd dat de Here Jezus haar
op een dag zou ophalen. Zo bewaarde ze veel kostbare gedichten in een schatkistje. De laatste veertien
jaar woonde ze in verpleeghuis “Hannie Dekhuijzen”
te Rotterdam.  Zelfs tijdens haar dementie leefde ze
vanuit de verwachting dat ze op een dag voor altijd
bij de Here Jezus zou zijn. De tekst uit Johannes 14: 3
stond daarom ook op de rouwkaart en centraal in de
dankdienst van haar leven. Dit vond plaats op dinsdag
29 maart in de aula van de Algemene begraafsplaats
Vredehof, waarna ze ook begraven werd. Bij het graf
zongen we het slaapgebedje wat Jannetje ook haar kinderen heeft leren zingen: “Ik ga sla-pen, ik ben moe”.
We wensen de familie sterkte toe bij het dragen van
dit verlies en dat ze ook mogen gaan in het spoor
van de kostbare woorden die in het schatkistje liggen
opgeborgen.
Arjo van der Steen
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Bidden en schrijven

Activist vervolgd voor
verzonnen aanklachten
aprilbrief 2022: Zimbabwe

D

e 28-jarige politiek activist Makomborero Haruzivishe uit Zimbabwe spreekt zich uit tegen
wanbestuur, corruptie en ontvoeringen door de
regerende partij. Dat is de autoriteiten een doorn in het
oog. Er lopen momenteel drie aanklachten tegen hem.
Hij zou onder meer een illegale demonstratie hebben
georganiseerd. Dit zijn valse beschuldigingen bedoeld
om hem de mond te snoeren.

na tien maanden gevangenschap vrij, maar de aanklachten zijn niet ingetrokken.
Schrijf alsjeblieft vóór 1 mei 2022 een brief naar de Zimbabwaanse autoriteiten. Roep hen op de aanklachten
tegen Haruzivishe onmiddellijk in te trekken.

Doelwit vanwege activisme
Op 17 februari 2021 reden mannen in burgerkleding
Haruzivishe klem en losten schoten. Mogelijk wilden
ze hem ontvoeren, maar hij schreeuwde om hulp. Ze
arresteerden Haruzivishe en brachten hem naar het
politiebureau. Hij kreeg een celstraf van 14 maanden
opgelegd. Volgens de autoriteiten had hij tijdens een
demonstratie tegen president Mnangagwa in 2020 op
een fluitje geblazen om zo demonstranten aan te zetten
tot acties tegen de politie. Hij kwam op 8 januari 2022,

Wilt u de brief per e-mail krijgen, stuur dan een mailtje
naar Truus Nell,  truusnell@ziggo.nl

Truus Nell, Michiel Karssen, Marian Domburg, Edith
Vermeij

Goed nieuws: In Tsjaad is aan 44 mensen amnestie verleend, onder wie mensenrechtenverdediger Baradine
Berdei Targuio. In mei 2021 schreven wij in Bodegraven voor hem.

Geloven in de frontlinie

I

n Nigeria worden meer christenen om hun geloof in
de Here Jezus vermoord dan in enig ander land. In
2021 vielen er circa 4.600 doden! Onze broers en
zussen die het jihadistisch geweld van dichtbij meemaakten en overleefden, zijn vaak zwaar getraumatiseerd.
Open Doors helpt ze herstellen en hun leven weer op
te pakken.
Charity wist dat het volgen van de Here Jezus een groot
risico is in het noorden van Nigeria. Haar angst werd
werkelijkheid toen strijders van Boko Haram op een dag
haar dorp naderden. Ze vluchtte samen met haar drie
kinderen richting de bergen, maar haar twee oudsten
raakte ze onderweg kwijt.
“Toen ik de volgende ochtend thuiskwam, zag ik mijn
kinderen niet. Ze waren spoorloos.” Dorpsbewoners

vertelden Charity dat enkele familieleden vermoord
waren. “Ik kon die dag niet eten of drinken.” Weken
gingen voorbij zonder nieuws. Tot ze op een ochtend
haar oudste zoon hoorde roepen. Haar kinderen waren
terug! Ze lachten, huilden en dankten God.
Tegelijkertijd was er verdriet om de familieleden die vermoord waren. Ze moesten bovendien leren omgaan met
de continue angst en onzekerheid: zou er opnieuw een
aanval komen?
Charity kreeg hulp van Open Doors. : “Het heeft ons
geholpen om ons leven weer op te bouwen.”
Bidt voor de Kerk in Nigeria en in het bijzonder voor Charity en haar kinderen.
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Taizé-leesrooster
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.
16 za Paulus (Rom 6:3-11)
Schreef: We zijn door
de doop in de dood van
Christus met hem begraven
om, zoals Hij door de macht
van de Vader uit de dood is
opgewekt, een nieuw leven
te leiden.
17 zo (Lc 24:1-8)
Twee mannen in stralende
gewaden verschenen aan
de vrouwen in het lege graf
van Jezus. Zij werden door
schrik bevangen en sloegen
de handen voor hun ogen.
De mannen zeiden tegen
hen: ‘Waarom zoekt u de
levende onder de doden?
18 ma (Joh 20:11-18)
De opgestane Jezus zei tot
Maria uit Magdala: Ga naar
mijn broeders en zusters en
zeg tegen hen dat ik opstijg
naar mijn Vader, die ook
jullie Vader is, naar mijn
God, die ook jullie God is.

tot zijn leerlingen: Er staat
geschreven dat de messias
zal lijden en dat hij op de
derde dag zal opstaan uit
de dood, en dat in zijn
naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot
inkeer te komen, opdat hun
zonden worden vergeven.
21 do (Mt 21:18-22)
Jezus zegt: Alles waarom
jullie in je gebeden vragen,
zullen jullie krijgen, als je
maar gelooft.
22 vr (Gal 6:7-10)
Laten we het goede doen,
zonder op te geven, want
als we niet verzwakken,
zullen we oogsten wanneer
de tijd daarvoor gekomen
is.

antwoordden degenen
die hen wilden verbieden
Jezus’ naam te gebruiken:
We moeten wel spreken
over wat we gezien en
gehoord hebben.
29 vr (Lc 6:27-35)
Jezus zegt: Heb je vijanden
lief, wees goed voor wie
jullie haten, zegen wie jullie
vervloeken, bid voor wie
jullie slecht behandelen.
30 za (Ps 31)
In uw hand, Heer, liggen
mijn lot en mijn leven,
bevrijd mij uit de greep van
mijn vijanden en vervolgers.
Laat het licht van uw gelaat
over mij schijnen, toon uw
trouw en red uw dienaar.

23 za (Heb 13:17-25)
Moge de God van de vrede,
die onze Heer Jezus, de
machtige herder van de
schapen, van de doden
heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat
u zijn wil kunt doen.

1 zo (Joh 21:15-19)
Voor de derde maal vroeg
Jezus aan Petrus: “Houd
je van me?” Petrus werd
verdrietig omdat hij voor de
derde keer vroeg of hij van
hem hield. Hij zei: “Heer, u
weet alles, u weet toch dat
ik van u houd.”

24 zo (Joh 20:19-31)
De opgestane Jezus blies
over zijn leerlingen heen
en zei: Ontvang de heilige
Geest. Als jullie iemands
zonden vergeven, dan zijn
ze vergeven.

2 ma (Joh 1:1-18)
Johannes schrijft over
Jezus: Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht
gekregen.

25 ma (Mc 16:15-20)
Jezus zond zijn leerlingen
uit en zei: Trek heel de
wereld rond en maak aan
ieder schepsel het goede
nieuws bekend.
26 di (Mt 9:9-13)
Jezus zag bij het tolhuis
een man zitten die Matteüs
heette, en hij zei tegen
hem: “Volg mij.” Hij stond
op en volgde hem.

19 di (1 Kor 15:12-28)
Paulus schreef: Christus
is uit de dood opgewekt.
Zoals wij door Adam allen
sterven, zo zullen wij
door Christus allen levend
worden gemaakt.

27 wo (Js 61:10-11)
Ik vind grote vreugde in
de Heer, mijn hele wezen
jubelt om mijn God. Hij
deed mij het kleed van de
bevrijding aan.

20 wo (Lc 24:35-48)
De opgestane Jezus zei

28 do (Hnd 4:1-22)
Petrus en Johannes
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3 di (2 Kor 1:3-7)
Paulus schreef: Geprezen
zij God die ons in al onze
ellende moed geeft, zodat
wij door de troost die
wijzelf van God ontvangen,
anderen in al hun ellende
moed kunnen geven.
4 wo (Js 55:6-11)
Zoek de Heer nu hij zich
laat vinden, roep hem
terwijl hij nabij is.
5 do (Js 64:3-8)
Heer, u bent onze vader,
wij zijn de klei, door u
gevormd, wij zijn het werk
van uw handen.
6 vr (Mt 11:28-30)
Jezus zegt: Kom naar mij,
jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan,

dan zal ik jullie rust geven.
7 za (Ps 146)
Gelukkig wie zijn hoop vestigt op de Heer, die hemel
en aarde heeft gemaakt, de
zee en alles wat daar leeft!
Hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de
verdrukten en brood geeft
aan de hongerigen. De Heer
bevrijdt de gevangenen.
8 zo (Joh 10:22-30)
Jezus zegt: Niemand kan
iets uit de hand van mijn
Vader roven, en de Vader
en ik zijn één.
9 ma (Js 2:1-5)
Uit de profeet Jesaja: Alle
volken zullen zeggen:
“Laten we optrekken naar
de berg van de Heer. Hij
zal ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden
bewandelen.”
10 di (Gal 4:1-7)
Paulus schreef: Omdat u
zijn kinderen bent, heeft
God ons de Geest van zijn
Zoon gegeven, die “Abba,
Vader” roept.
11 wo (Js 54:1-10)
De Heer zegt: Al zouden
de bergen wijken en de
heuvels wankelen, mijn
liefde zal nooit meer van
jou wijken.
12 do (1 Joh 4:12-21)
Johannes schreef: Wij
hebben lief omdat God ons
het eerst heeft liefgehad.
Iemand kan onmogelijk
God, die hij nooit gezien
heeft, liefhebben als hij de
ander, die hij wel ziet, niet
liefheeft.
13 vr (2 Pe 3:8-9,13-14)
Petrus schreef: De Heer is
niet traag met het nakomen
van zijn belofte, zoals
sommigen menen; hij heeft
alleen maar geduld met u,
omdat hij wil dat iedereen
tot inkeer komt.

Taakgroepen en Commissies
Collecten maart
27 februari
KiAWW
Kerk
Busjes
6 maart
KiAWW
Kerk
Busjes
9 maart
Diaconie
13 maart
Oekraïne
Kerk
Busjes
20 maart
KiAWW
Kerk
Busjes
Totaal

€
€
€

256,40
600,56
80,20

€
€
€

221,70
223,05
28,00

€

119,47

€
€
€

4.684,75
413,10
117,00

€
€
€
€

399,41
256,50
44,00
7.444,14

Verantwoording giften
Voor de kerk
via Alie Benedictus
via Johan Vlaardingerbroek
via Esther Dijkstra
Totaal

€ 54,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 104,00

Financiële thermometer
Vrijwillige bijdragen
Begroot 2022
(kerk, diaconie en kiaww)
Toegezegd
Ontvangen
Nog te ontvangen toezeggingen

t/m febr 2022
€
€
€
€

286.500
283.000
107.123
175.877

Collecten wijkgemeente
Begroot 2022
Ontvangen tot en met
Verschil

€ 25.000
€ 3.174
€ 21.826

Giften algemeen en acties
Begroot 2022
Ontvangen
Verschil

€
€
€

5.000
70
4.930
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De Wijkgemeente Emmaüs ziet plaatselijke publiciteit als belangrijk onderdeel van haar missionaire opdracht. De Taakgroep Presentatie verzorgt
inhoud en vorm hiervan met behulp van gedrukte
en moderne elektronische media. Onder de verantwoordelijkheid van de taakgroep vallen de
redacties van KERKMAG, de website, de Zondagsbrief en de kerkapp. De Taakgroep zelf vergadert
gewoonlijk 2 maal per jaar, de redacties hebben hun
eigen vergaderschema.
Taakgroep Pastoraat
Wil je je inzetten voor de ander? In de vorm van
gesprek (persoonlijk of in een groter verband),
omzien naar elkaar in ziekte of zorg? Wil je betrokken zijn op de Emmaüsgemeente waarvan je deel
uitmaakt? We komen als taakgroep pastoraat 5 x
per jaar bij elkaar en wellicht ben jij degene die de
taakgroep wil versterken.
Taakgroep Beheer & Financiën
De taakgroep vergadert 8 maal per jaar en is volgens
de taakomschrijving verantwoordelijk voor mensen,
gebouwen en geld. Concreet betekent dit:
• Zorg voor mensen:
- mensen die een arbeidscontract hebben (zoals
de predikant(en), de kerkelijk werkers, de
beheerder, een aantal organisten).
- Zorg voor (de veiligheid van) vrijwilligers.

16

KERKMAG Bodegraven

- Zorg voor de veiligheid van
gemeenteleden tijdens de kerkdiensten en andere kerkelijke
bijeenkomsten.
• Zorg voor gebouwen:
- het onderhoud van de gebouwen: het reguliere onderhoud is
opgenomen in een meerjaren-onderhoudsplan.
Daarnaast zijn er natuurlijk altijd zaken die niet
zijn voorzien en direct moeten worden opgelost.
• Zorg voor geld:
- de financiële administratie bijhouden; het
betalen van facturen, salarissen, traktementen
en de opbrengsten verwerken van de actie
Kerkbalans, giften en collectes, opbrengsten uit
de exploitatie van ’t Centrum, de Salvatorkerk
en de Lutherkerk en opbrengsten van de BOC
en rommelmarkt.
- verzorgen van de Aktie Kerkbalans waarbij aan
de leden van de gemeente een vaste vrijwillige
bijdrage wordt gevraagd.
- Ter verantwoording van de uitgaven wordt jaarlijks een begroting en een jaarrekening gemaakt.
• Zorg voor de registers van gemeenteleden
- De ledenadministratie wordt verzorgd door een
vrijwilliger.
• Vertegenwoordiging van de wijkgemeente in het
College van Kerkrentmeesters van de Protestantse
Gemeente Bodegraven.
Er zijn in de taakgroep 3 vacatures:
• een secretaris,
• een kerkrentmeester met aandachtsgebied personeel en vrijwilligers
• een kerkrentmeester voor het (bouwkundig)
beheer van Ontmoetingskerk, Centrum en
pastorie.
De taakgroep Diaconie is op zoek naar nieuwe
leden, dus:
Wil je meedenken over:
• collectedoelen voor zowel binnen- als buitenland
• organisatie Paasontbijt of lunch startzondag
• vormen van viering Heilig avondmaal
• opzetten acties voor bijvoorbeeld de voedselbank
en
• één of twee keer per maand dienst doen als
diaken tijdens een kerkdienst.
Meld je dan aan als diaconaal medewerker bij de taakgroep Diaconie. Vergaderen doe je 6 keer per jaar. Je
wordt dan lid van een team dat de diaconale taak in
de Gemeente Emmaüs enthousiast uitdraagt.
Heb je interesse en/of heb je vragen, neem dan contact op met de voorzitter van de taakgroep.

Rommelmarkt 2022
(Ontmoetingskerk)
In maart hebben we weer een inzameldag gehad en
wederom werden veel spullen gebracht. Omdat we ook
nog steeds de spullen van 2020 hebben staan, moeten
we de overige inzameldagen laten vervallen. Dus op
zaterdag 23 april en op zaterdag 21 mei is er geen inzameling. Wel kunt u op de avonden voorafgaand aan de
rommelmarkt nog spullen komen brengen. En dan gaan
we op zaterdag 11 juni 2022 alle spullen verkopen!

Dan nog even een herinnering aan de oproep in de
vorige KERKMAG:
Geef svp aan Adrie (fotogravin@hotmail.nl) of
(0172611934 of 0637346907) door of u ons kunt en
wilt helpen met de diverse klussen voor, tijdens en na
de rommelmarkt.
Vriendelijke groet,
De rommelmarktcommissie

Diaconie

De voedselbank

D

e voedselbank heeft zich in de afgelopen jaren
een plaats verworven in ons land, ook in het
Groene Hart en in onze gemeente. ”Voedselbanken zouden toch niet meer nodig zijn”, horen wij
vaak. Ook wij wensen als team, dat er in de toekomst
geen voedselbanken meer nodig zouden moeten zijn.
Wij gaan er toch vanuit, dat we te maken hebben met
een blijvend fenomeen nl. armoede en dus blijven we
ons inzetten voor de Voedselbank Gouda en Omstreken.
Cliënten komen via het Sociaal Team, vluchtelingenhulp,
Vota en andere instanties bij ons terecht, nadat een
financiële analyse is gemaakt van de betrokken cliënt.
Het aantal neemt iets af, maar de ervaring leert, dat dit
wisselt. Dit heeft ook te maken met de huidige economische situatie. Deze zal het komende jaar zeker niet
verbeteren door snel stijgende energieprijzen en toenemende inflatie. Wij vallen onder Voedselbank Gouda en
omstreken met de plaatsen Nieuwerbrug, Bodegraven,
Reeuwijk en Moordrecht. Gouda heeft 300 cliënten en
Bodegraven/Nieuwerbrug 35.

waren, werden wekelijks uit Gouda opgehaald door zeer
betrokken kerkleden en belangeloos elke week thuisgebracht. Het aantal cliënten bleef maar groeien en 7 jaar
geleden is de organisatie noodgedwongen aangepast.
De taak werd te zwaar. De diaconieën van de Bodegraafse kerken sloegen de handen in één. Er kwamen
meer vrijwilligers en het Rode Kruisgebouw werd het
afhaalpunt. Het gebouw werd belangeloos ter beschikking gesteld door het plaatselijke Rode kruis.
De voedselbank heeft een breed draagvlak in onze
gemeente. Dat blijkt door de sponsoring, inzamelingsacties van scholen, statiegeldacties bij supermarkten,
inzamelingen in kerken en het ter beschikking stellen
van levensmiddelen door bedrijven. Wekelijks komen de
producten voor onze voedselpakketten uit Gouda waar
aanvoer uit winkels productiebedrijven, groothandels
en kassen uit het hele land en onze regio samenkomen.

Het begon 14 jaar geleden. In de Maria Hemelvaartkerk
in Gouda werden de eerste pakketten klaargemaakt. De
tassen, die voor Bodegraven en Nieuwerbrug bestemd
april 2022
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Afgelopen jaar heeft een
boer, zijn boomgaard aan ons
ter beschikking gesteld om
appels, peren en pruimen te
plukken, zoveel wij wilden.
Wij moesten denken aan het
bijbelboek Ruth, waar Boaz de
arbeiders opdracht gaf koren te
laten liggen bij de oogst voor
Ruth. Deze actie gaf een extra
boost aan de motivatie van
onze vrijwilligers.

Wekelijks worden goederen ook uitgewisseld met
andere voedselbanken zoals die van Alkemade, Lek en
Ijssel, Alphen aan den Rijn en Delft. De uitgifte van de
voedseltas is elke donderdag.
In Bodegraven leggen wij een extra accent op de samenstelling van het pakket: gezond en evenwichtig. Wij
kopen extra groenten en fruit, eieren en kaas, soms een
pak koffie en betalen ook mee aan de vaste kosten, zoals
vervoer, energie etc. van onze voedselbank in Gouda.
Het Bodegraafse team bestaat uit ruim 30 vrijwilligers,
die over 8 groepen zijn verdeeld.
Onze cliënten zijn divers, vluchtelingen, asielzoekers,
gebroken gezinnen, die in financiële problemen zijn
geraakt, kortom zij, die tijdelijk extra steun kunnen
gebruiken. Wij, vrijwilligers, zijn geïnspireerd door de
gedachte om mensen te helpen, die door diverse oorzaken, vaak buiten hun schuld om, genoodzaakt zijn
aanspraak te maken op de vrijgevigheid van mensen en
voedselproducenten etc. Vergeet niet, dat bij de eerste
kennismaking men veel schroom heeft om gebruik te
maken van de voedselbank.
Wij accepteren de cliënten, zoals ze zijn en willen hen
niet het gevoel van afhankelijkheid, of een schuldgevoel
geven, maar het gebaar, dat ook zij toegang hebben tot
de noodzakelijke basisbehoeften in ons land.
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Het is niet altijd rozengeur en
maneschijn. De toenemende
bewustwording in ons land van
het probleem van voedselverspilling heeft ook invloed op het aanbod van voedsel.
Winkels gaan actief levensmiddelenpakketten goedkoop
aanbieden, waarvan de artikelen kort op de houdbaarheidsdatum zitten. De voedselbanken merken deze
bewustwording aan den lijve. Wij moeten ons meer en
meer inspannen om wekelijks een verantwoord voedselpakket samen te stellen. Het is daarom zo belangrijk om
regelmatig in kerken inzamelingsacties voor houdbare
levensmiddelen te houden. Maar ook collectes zijn nodig
om bijkomende kosten, zoals energie en vervoer te betalen en verse groenten en fruit in te kopen. Al deze acties
helpen om de voedselpakketten op niveau te houden.
De voedselbank voelt zich verantwoordelijk voor hen,
die een beroep moeten doen op de voedselbank. Die
hulp willen wij blijven bieden zolang dat nodig is. 10 jaar,
15 jaar? Wij weten het niet! Daarom hebben wij uw
financiële bijdrage steeds weer nodig!! Deze kunt u overmaken naar rekeningnr. NL07 RABO 0373709986 van
Diaconie PGB Emmaüs ovv donatie Voedselbank. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Op zondag 24 april kunt u in de Ontmoetingskerk houdbare levensmiddelen inleveren. Ook zo helpt u mee om
onze cliënten wekelijks een verantwoord samengesteld
voedselpakket te geven.
Namens het coördinatieteam Voedselbank depot
Bodegraven
Eduard de Lange

Collecten Diaconie en KIAWW
10 april Diaconie:

Paas Challenge 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 hun de vraag gesteld welke keuzes zij
zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de
PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

14 april Diaconie:

Gevangenzorg Geloof in herstel!
Ons leven is een kostbaar geschenk. Het verdient bescherming en respect. Criminaliteit heeft daar geen boodschap
aan. Dat is zonde, want er zijn alleen maar verliezers. En
zo worden mensen slachtoffer, voelt de samenleving zich
onveilig en laat de dader zijn familie achter met verdriet,
schaamte en grote zorgen. De rechter veroordeelt de dader
wel, maar dat is niet genoeg! Gerechtigheid vraagt óók om
barmhartigheid. Dat is wat God ons leert in de Bijbel en wat
Jezus bracht en deed. Daarom reiken we (ex-)gevangenen,
tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om samen
te werken aan herstel. Want wie redt het om in z’n eentje
zijn vastgelopen leven weer vlot te trekken? Gevangenenzorg Nederland, een stem uit de samenleving die vindt dat
niet criminaliteit, maar geloof in herstel het laatste woord
mag hebben. Dáár zetten wij ons voor in, uit liefde tot God
en de medemens.

deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terechtgekomen in dorpen
waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen.
Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan
voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen
de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een
mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s.

1 mei Appelproject:

Bureau Bousa kansen voor ieder kind
Er zijn te veel kinderen die thuis onvoldoende gezien
en gestimuleerd worden. In grote steden zijn er zóveel
inspirerende projecten om ze te helpen. Waarom niet
in onze eigen gemeente? Daarom hebben we een eigen
stichting opgericht. Wij zijn die éne betrokken volwassene die voor een kwetsbaar kind het verschil kan
maken. In kwetsbare of onrustige gezinssituaties bieden
onze vrijwilligers momenten van rust, liefdevolle aandacht en stimulans. Bousa betekent ‘kus’ in het Arabisch
en staat voor het gevoel van waaruit wij werken: liefde
voor kwetsbare kinderen.

17 april KIAWW Libanon:

Kansen voor jongeren in achterstandswijk 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 ontneemt de jongeren, die er wonen,
elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie
steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth
for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale
hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken.
Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen
er vaktraining volgen.

24 april KIAWW Nigeria:

Noodhulp en werken aan vrede
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen
en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een
april 2022
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2022: Stichting Bureau Bousa
Twee moeders die zich wilden inzetten voor kwetsbare kinderen in hun
eigen omgeving. Dat is de oorsprong van Bureau Bousa, een lokale stichting die zij samen in 2013 hebben opgericht. Wieneke en Touria zetten
zich in voor kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Kinderen van ouders die zijn gevlucht, die thuis een andere taal spreken, die
financiële zorgen hebben of die het moeilijk vinden hun kind te helpen
met school. De kinderen worden bij Bousa aangemeld door professionals uit het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg.
Bureau Bousa heeft drie projecten.
De VoorleesExpress voor kinderen
van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand. De OKÉ-klas voor leerlingen
van groep 6 t/m groep 8 die hulp
nodig hebben bij schoolwerk. En het
mentorproject voor brugklassers. In
de Zondagsbrieven van mei worden
de projecten nader beschreven.
Bureau Bousa gaat zich ook inzetten voor Oekraïense kinderen in de
opvang in Reeuwijk.
Bureau Bousa krijgt van de gemeente
subsidie om de drie medewerkers
te betalen. Die begeleiden samen
de ongeveer 60 vrijwilligers. Met
de opbrengst van ons Appelboomproject kunnen extra materialen
en activiteiten worden betaald die
vooral voor de kinderen hun horizon
verbreden en hun ervaring verrijken.
U kunt dan denken aan:
• Voorleesgezinnen die samen met
hun voorlezer een kindervoorstelling in het Evertshuis bezoeken.
Het bijbehorende prentenboek
krijgen ze dan cadeau.
• Leerlingen en begeleiders van
de OKÉ-klas die een educatieve excursie maken naar een
museum of een bedrijf.
• Een leerzame groepsactiviteit
zoals een kookworkshop, Lego
20
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robots programmeren of samen
een kunstwerk maken.
• Een (tweedehands) fiets voor
een mentorleerling die naar de
middelbare school gaat.
• Prentenboeken en knutselmateriaal, te gebruiken door voorlezers
bij hun bezoek aan de Oekraïense
kinderen die in Reeuwijk opgevangen worden.
Op 1 mei zal Wieneke Icke heel
kort een toelichting geven tijdens
de dienst. Na afloop is zij met haar
collega’s aanwezig om vragen te
beantwoorden. Op de website en de
facebookpagina van Bureau Bousa
kunt u meer lezen: www.bousa.nl

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.
13 en 14 april
18 april
20 en 21 april
27 en 28 april
2 mei
4 en 5 mei
11 en 12 mei

Nieuwe uitzending
Inleverdatum voor het programma
van 27 en 28 april
Herhaling
Nieuw programma
Inleverdatum voor het programma
van 11 en 12 mei
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.

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:
16 april PG Emmaüs, Ontmoetingskerk, ds. P. Zaadstra,
Kockengen, Paaswake 22.00 uur
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
24 april RK Willibrordus.
1 mei
Pinkstergemeente Morgenstond.
8 mei
PGB Hervormd Wijk-1, Bethlehemkerk,
kandidaat M. Bos, Lunteren.
15 mei
Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk.
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

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

april 2022
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BOC

BOC – nieuws

Z

aterdag 23 maart waren de
blauwe papiercontainers
vol van 4 weken papier
sparen. Maar ook doordat containers niet waren klaargezet vanwege
de storm Eunice op 19 februari.
Gelukkig waren de laatste lopers om
14.30 uur weer terug.
Komende ophaal zaterdag 23 april
halen we voor 5 weken oud papier
en karton op. Cyclus stuurt een extra
perswagen om de grotere hoeveelheid papier vlot weg te werken. De
Hervormde Wijkgemeente levert
dan 3 ploegen, de Gereformeerde
Gemeente levert 3 ploegen en wij
de laatste 2 ploegen.
U weet dat onze lijst met vrijwilligers
aan slijtage onderhevig is. Daarom

PCOB busreis

D

e PCOB BodegravenReeuwijk organiseert op
dinsdag 17 mei weer haar
jaarlijkse busreis. We vertrekken om
8.15 uur vanaf Rijngaarde en om
8.30 uur vanaf de achterzijde van
het gemeentehuis.
Om 10.00 uur komen we aan in Broek
op Langedijk waar we het museum
BroekerVeiling gaan bezoeken, de
oudste doorvaar-groenteveiling ter
wereld. Na ontvangst beginnen we
het bezoek aan het museum met
koffie of thee met lekkers. Met een
gids maken we een rondleiding door
het museum.
22
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een dringende oproep om u aan te
melden om mee te helpen.
Het doel van dit jaar wordt een bijdrage voor een nieuw ventilatiesysteem van het Centrum.
De BOC dagen voor de komende
maanden dit jaar zijn:
21 mei
18 juni
23 juli
20 aug
17 sep
15 oktober
19 nov
17 dec
Heeft U nog suggesties of wilt u ook
eens een keer meewerken?

Vervolgens maken we een rondvaart door het rijk der 1000 eilanden en voelt u zich de tuinder die
met zijn groente op weg is naar de
veiling. U hoort, ziet en voelt hoe
het er een eeuw geleden aan toe
ging. Na de rondvaart genieten we
van een Langedijker Lunch. Deze
lunch wordt aan tafel uitgeserveerd
en bestaat uit huisgemaakte seizoen
soep, een broodje kroket, een plakje
westfriese krentemik en een groentenwrap. Met daarbij koffie, thee of
jus de orange.
Na de lunch komt het hoogtepunt van de dag! U neemt plaats
op de plek van de handelaar in de
authentieke veilingbanken. U voelt
de spanning als de veilingmeester de groenten aanprijst en u de

Bel Jan of Marianne Schipperus
611952 of 06 48445711.
Het BOC-team

veilingklok stopt en de prijs bepaalt.
Op eigen gelegenheid kunnen we
het museum nog bekijken waarna
we om 15.30 uur weer in de bus
stappen voor de terugreis.
Omstreeks 17.00 uur zijn we weer
terug in Bodegraven. De kosten
van deze geheel verzorgde reis zijn
€ 55,00 p.p. Wilt u mee of meer informatie, bel of mail met Henk Pauw
Tel. 0172-616138
hjpauw@xs4all.nl

Puzzel
Horizontaal:
1. Christelijk feest
5. Hieraan stierf Jezus
10. Tegen
12. Soort dolfijn
13. Friese voornaam
14. Hemellichaam
15. In opdracht van
16. Voornaam
18. Grootmoeder van Jezus
19. Rangtelwoord
23. Erg mooi
25. Ontzettend blij
26. Slang

27. Muzikaal toneelstuk
30. Beklemd
31. Stoomschip
34. Familielid
36. Niet droog
37. Voetbalclub
39. Hierin lag Jezus
41. Aantal dagen in graf
42. Plaats in Duitsland
43. Kun je drinken

Verticaal:
1. Van de paus
2. Is de kerk voor belasting
3. Lag voor het graf
4. Paassymbool
6. Rechterlijke Organisatie
7. Lichaamsvocht
8. Kerkelijke omroep
9. Perzische veiligheidsdienst
11. Land in Azië
17. Chemische verbinding
18. Merk sportschoenen
20. Vastpakken
21. Vervelend

22. Onderzoeksinstituut
24. Zoon van Noach
28. Kleinzoon van Noach
(Gen.10:22)
29. Vorst in Venetië
30. Melkproduct
32. Vrouw van Abraham
33. Hierin werd Jezus
gewikkeld
35. Engelse mevrouw
38. Duitse industrienorm
40. Symbool IJzer
41. Titel

Antwoorden puzzel KERMAG maart:
Horizontaal: 1. Heten, 5. Largo, 10. Aero, 12. Leek, 13. Ali, 14. Eli, 15. Gek, 16. Stap, 18. Reli, 19. Sermoen, 23. Kapen, 25. Druif, 26. Paars,
27. Naast, 30. Ogen, 31. Em, 34. Ook, 36. Lijm, 37. Oma, 39. Geel, 41. Haan, 42. Error, 43. Robot
Verticaal: 1. Haast, 2. Eelt, 3. Trias, 4. Eo, 6. Al, 7. Regen, 8. Geel, 9. Okkie, 11. Klomp, 17. Peking, 18. Renate, 20. Rafael, 21. Oeps, 22. Fra,
24. Ore, 28. Anijs, 29. Doge, 30. Oker, 32. Moab, 33. Kant, 35. Oer, 38. Mao, 40. Lo, 41. Ho
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Pastoraat dichtbij

Pastoraat Dichtbij –
Buitenkerk en de Meije
Johan Vlaardingerbroek heeft veel ervaring met pastoraat. Als
23-jarige deed hij voor het eerst mee. Hij verhuisde een aantal keren
van woonplaats, maar ook van kerk. Hij voelt zich overal thuis. Nu is
hij alweer heel wat jaar actief in onze Wijkgemeente. Na een periode
als wijkouderling in Oost is hij verdergegaan als pastoraal medewerker
voor Buitenkerk en de Meije. Hij woont zelf in de Meije en daardoor
zijn contacten soms heel vanzelfsprekend.

D

at thuisgevoel heeft hij
ook bij de bezoeken die
hij aflegt. Het gaat niet
altijd vanzelf, maar uiteindelijk gaat
het altijd goed. Hoe kan dat, vroeg
ik hem. Johan antwoordde dat hij
er elke keer weer blanco en biddend ingaat.
Er zijn wel vragen over het pastorale bezoek: hoe belangrijk is het
nog? Is het nog van deze tijd? Heel
wat mensen zitten niet op bezoek
te wachten. Soms uit desinteresse,
maar ook omdat agenda’s (te) goed
gevuld zijn. Pastoraat lijkt soms
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pas nodig als er iets gebeurt, een
kruispunt in het leven, door ziekte,
problemen, een overlijden. Maar
vinden mensen dan wel de weg naar
iemand van het pastoraat?
Waarom zijn én blijven mensen lid
van de kerk? Hoe belangrijk is het
om bij die gemeenschap te horen?
Dat vraagt inzet van beide kanten:
als gemeentelid die een bezoek
aflegt én als gemeentelid die bezoek
ontvangt. De kerk is te vergelijken
met een sportvereniging. Lid zijn is
niet vrijblijvend. Er is oefening en

training voor nodig. Samen bouw
je aan de teamgeest. De kerk is een
gemeenschap van mensen die het
leven met elkaar willen delen, vanuit
het geloof dat God ons daarin een
opdracht heeft gegeven.
Daar moet je voor willen trainen.
Geloven kan best in je eentje, maar
het geeft zoveel meer om het samen
te doen. En dat kan: op zondag in
de kerk, en door de week op andere
momenten en plaatsen. Kerk zijn
doe je samen!
Esther Dijkstra-Rensen

Kinderpagina
Hoi allemaal,
Voor onderstaande zondagen, wanneer er geen kindernevendienst of
Kinderkerk 2.0 is, zal er voor jullie een Bijbelverhaal met leuke vragen
en verwerking op de website worden gezet.
zondag 17 april: 1e Paasdag, kindernevendienst groep 1 t/m 4.
zondag 24 april: het gaat over God
die Abram roept om op reis te gaan

van de stad Charan naar het land
Kanaän. God belooft Abram dat
hij veel nakomelingen zal krijgen
(Genesis 12:1-9 en Genesis 15:1-6).

zondag 1 mei: Abraham en Sara
hebben, ondanks Gods belofte, nog
geen zoon. Daarom slaapt Abraham
met Hager, de slavin van zijn vrouw.
Die krijgt dan een zoon: Ismaël
(Genesis 16:1-16).
zondag 8 mei: doopdienst en kindernevendienst groep 1 t/m 4.
Hartelijke groeten, mensen
van de Kinderkerk 2.0 en de
kindernevendienst

april 2022
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Jongerenpagina

Van Jeugdzolder naar de Meije Polder
Geniet, stap op de fiets richting het Meije gebied
Zij aan zij, gaan wij als Emmaüsgemeente richting de Hollandse Boerderij
Lieve kinderen, beste jongeren en beste gemeenteleden,
Op zondag 24 april organiseren
wij vanuit de Taakgroep Jongeren
een activiteit voor jong en oud.
We hebben een fiets-speurtocht
uitgezet richting Meije. De tocht
start na de ochtenddienst en eindigt bij de Hollandse Boerderij in
de Meije. Daar verzorgen wij een
lunch, kunnen er spelletjes gespeeld
worden en is er tijd voor ontmoeting
en gesprek.
Meer informatie volgt op de zondagsbrief en de Emmaüs-app.
Taakgroep Jongeren

X-ploredienst

O

p zondag 24 april sluiten
we in de Ontmoetingskerk
om 9.30 uur het catecheseseizoen met een X-ploredienst af.
Het seizoen 2021-2022 was door de
corona-maatregelen een rommelig jaar. Toch zijn er in de groepen
veel verschillende ontmoetingen
geweest. Op deze zondag na Pasen
staat het verhaal van Jezus en Petrus
centraal. Petrus had Jezus drie
keer verloochend, maar dit keer
vraagt Jezus drie keer aan Petrus:
“Heb je mij lief?”. De Emmaüsband
26
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verleent aan deze dienst de muzikale bijdrage. En na de dienst kan
iedereen gezellig meedoen aan de
Meije-fietsspeurtocht.
Arjo van der Steen
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Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten
vrijdag 15 april
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 17 april
Dorpskerk
Bethlehemkerk
maandag 18 april
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 24 april
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 1 mei
Dorpskerk
Brugkerk
Bethlehemkerk
zondag 8 mei
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 15 mei
Dorpskerk
Bethlehemkerk

Goede Vrijdag
9.30 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, bediening Heilig Avondmaal
19.30 ds. A. Baas, Bodegraven, bediening Heilig Avondmaal
19.30 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, bediening Heilig Avondmaal
9.30
18.30
9.30
18.30

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
9.30 ds. C.H. Buitink, Klaaswaal
9.30 ds. A. Baas, Bodegraven

wijk 1
wijk 2

ds. A. van Vuuren, Capelle a/d IJssel
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
kand. G. Guijt, Katwijk aan Zee
ds. J. Domburg, Aalst

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven
ds. G.M. van Meijeren, Zeist
Kom over de Brugdienst
ds. A. Baas, Bodegraven

wijk 2
wijk 1

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
kand. M. Bos, Lunteren
ds. L. Schaafsma, Nunspeet

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, Heilige Doop
ds. A. Baas, Bodegraven
ds. A. Baas, Bodegraven, Heilige Doop
ds. F. van den Bosch, Huizen

wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1

Voorganger
ds. A.J.R. Treur
dhr. M. Commelin
dhr. B. Mes
dhr. G.J. Versloot
ds. A. Admiraal

Avondmaalsviering 14.30 uur
15 april
ds. A. Admiraal
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wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

Weeksluitingen Vijverhof
Datum
16 april
23 april
30 april
7 mei
14 mei

wijk 1
wijk 2
wijk 1

KERKMAG Bodegraven

Koor / Begeleiding
dhr. M. Spits
Sanne de Mooij
dhr. W. Kusee
dhr. J. Slappendel
ds. H. van Veen

wijk 2

Local Care verkoopt kaarsen
Voor het betalen van de kosten van
een volgend transport naar Rivne,
Oekraïne verkoopt Local Care setjes
van gele en blauwe kaarsen die zij
geschonken heeft gekregen van
Bolsius. De gehele opbrengst is dus
voor noodhulp aan Oekraïne. Houd
de website, de Emmaüs-app en de
zondagsbrief in de gaten voor de
exacte informatie.

www.feestvandegeest-groenehart.nl
fvdggroenehart@outlook.com

Gastvrouwen en gastheren gezocht
Na twee keer uitstel vanwege corona doet Emmaüs opnieuw mee met het Feest van de Geest. Ook dit jaar
met twee kerken: de Ontmoetingskerk en de Lutherkerk. Het belooft weer een mooi evenement te worden,
met 15 kerken in de regio, waaronder ook de Willibrorduskerk aan de Overtocht.
Voor de expositiemomenten in onze twee kerken zijn wij op zoek naar gemeenteleden die de bezoekers
tijdens de openingstijden gastvrij ontvangen, vragen beantwoorden, een kopje koffie inschenken, enzovoort.
Bent u bereid om ook één of enkele malen gastvrouw of gastheer te zijn?
De expositiedagen zijn dit jaar: donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag), zondag 29 mei, zondag 5 juni (1e Pinksterdag), maandag 6 juni (2e Pinksterdag). De expositie-uren op deze dagen zijn van 13.00 tot 17.00 uur.
Ons streven is om de middagen op te splitsen in twee delen van twee uur en om steeds koppels aan deze
momenten toe te wijzen.
Doet u ook mee? Dat zouden we zeer op prijs stellen. U kunt zich aanmelden (bij voorkeur per mail) bij
ondergetekenden. Als u een voorkeur heeft voor een kerkgebouw of voor een bepaalde dag of tijd, kunt u
dit aangeven.
Namens de voorbereidingscommissie alvast hartelijk bedankt.
Christien en Hans Slappendel, coördinatoren Lutherkerk en Ontmoetingskerk.
Email: j.slappendel@ziggo.nl
telefoon: 0172-614794, 06 55776730
april 2022
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Kerkdiensten Emmaüs
donderdag 14 april Witte Donderdag
19.30
Ontmoetingskerk

Arjo van der Steen

vrijdag 15 april
19.30

Goede Vrijdag
Ontmoetingskerk           ds. K.W. de Jong, Woerden

zaterdag 16 april
22.00

Stille Zaterdag/Paaswake
Ontmoetingskerk
ds. P. Zaadstra, Kockengen

zondag 17 april
09.30
18.30

1e Paasdag (zingen vóór de dienst)
Ontmoetingskerk
Arjo van der Steen
Lutherkerk
ds.C.H. Wesdorp, Zoetermeer

zondag 24 april
09.30
18.30

Ontmoetingskerk
Lutherkerk

Arjo van der Steen
ds.J.H. Adriaanse, Beerzerveld

zondag 1 mei
09.30

Ontmoetingskerk

18.30

Lutherkerk

ds. David Schiethart, Den Haag,
(waarnemend predikant)
Songs of Praise

zondag 8 mei
09.30
18.30

Ontmoetingskerk
Lutherkerk

Arjo van der Steen
ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt

zondag 15 mei
09.30
09.30
18.30

Ontmoetingskerk
Jeugdzolder
Lutherkerk

ds. Marten Knevel (interim predikant)
Tienerdienst groep 8 en 1 + 2 V.O.
ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet

Heilig Avondmaal

m.m.v. Promising Voices

Xploredienst m.m.v. Emmaüsband

o.l.v. Wim Kusee en Sjaak Warnaar

doopdienst

Vier Pasen met jong en oud
Ook met Pasen kunnen we, na drie jaar, weer zonder beperkingen naar
de kerk. En dat gaan we vieren ook. Eindelijk kunnen we de bekende
paasliederen weer massaal uitzingen. Jaap van Leeuwen zit achter
het orgel. En Promising Voices zal hier o.l.v. Leon van Veen ook een
extra enthousiasmerende inpuls aan geven. Arjo van der Steen is de
voorganger.
Samen gaan we vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hij leeft!
Het wordt een dienst voor jong en oud. Voor de kinderen van groep
1 t/m 4 is er kindernevendienst. We beginnen 1e Paasdag 17 april om
9.20 uur met het zingen voor de dienst. Vier het feest met ons mee:
“De Heer is waarlijk opgestaan!”.
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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

april 2022
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