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Van de redactie

Emmaüs in beweging

D

it is het thema van deze KERKMAG-aflevering. Tijdens de gemeenteavond van 16 mei j.l. kon dat
wat anders verwoord worden, namelijk: “Spijkers met
koppen”. Na een lange tijd van onzekerheid over de vraag
waar we naar toe gaan, werd er een flinke stap gezet. Er
werd getoond hoe we er momenteel financieel voorstaan
en ook hoe dat de komende jaren zal zijn. Er is sprake van
een teruggang onder andere door de vergrijzing van de
gemeente (met de daaruit voortvloeiende sterfgevallen)
waardoor de opbrengst van Kerkbalans een teruglopende
tendens vertoont. Met de extra kosten van het afgelopen
jaar voor interim-krachten is de uitkomst negatief. Dit
mag niet tot algehele somberheid leiden, want gelukkig
beschikt Emmaüs nog over een reserve.
Belangrijk is natuurlijk hoe we met datgene wat beschikbaar is het kerkenwerk zullen gaan betalen. Anders gezegd:
wat kunnen we ons permitteren. Het is duidelijk dat hier
fundamenteel over wordt nagedacht zodat we de toekomst weer met goede moed tegemoet kunnen gaan. Volgende week 14 juni gaan we verder. Zorg dat u erbij bent!
De toekomst met hoop en vertrouwen tegemoet gaan,
sloot prachtig aan bij de preek van de zondag ervóór
van ds. Martin Knevel, zijn laatste preek als interim predikant. Aan de hand van een schilderij van Janet Brooks
Gerloff en Ada Schreurs liet hij zien hoe de Emmaüsgangers met gebogen hoofd een sombere toekomst tegemoet gingen, maar door een “vage” figuur onderwezen
werden, wat zichtbaar is op het schilderij met een lichte
vlek als een “lamp voor hun voet”. Door het onderwijs
vanaf Mozes tot de profeten en het breken van het brood
door Jezus wenden zij zich af van de somberheid van
Emmaüs en gaan op weg naar Jeruzalem, de stad van
de vrede, het Nieuwe Jeruzalem.
In de vorige aflevering van KERKMAG deed collega Erik
de Gier een oproep voor diverse vacatures binnen onze
gemeente (waaronder de redactie van KERKMAG). Ook
de kerkenraad herinnert ons steeds hieraan. We worden
uit den treure geconfronteerd met personeelstekort in
ons gezegende en comfortabele land. Soms gebeuren
daar ongelukken bij, zoals een afgesloten tunnel in een
van onze verkeersaders. Dat zal binnen Emmaüs niet
gebeuren, toch?
Peter de Lange
juni 2022

3

Opinie

Ecclesia semper reformanda est
“De Protestantse Kerk in Nederland is de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de
Evangelisch-Lutherse Kerk ....”

Z

o verwoordt onze kerkorde
het. Daarmee plaatst de kerk
zich in de traditie van de Reformatie die begon met de 95 stellingen
van Maarten Luther, gespijkerd
op de deur van de slotkerk in Wittenberg. In Nederland noemden
de kerken zich sindsdien naar de
Reformatie, ‘Hervormd’. Er had een
verandering plaatsgevonden in de
kerk. Luther en Calvijn hadden die
verandering graag in de Katholieke
kerk gezien, maar dat bleek te hoog
gegrepen. De nieuwe kerk met de
nieuwe naam suggereerde dat zij
in kerkvorm en in belijden dichter
bij de bedoeling van het evangelie
stond dan de rooms katholieke kerk
van dat moment. Het was een ten
goede veranderde kerk zo vond
men. Later werd dat keer op keer
in twijfel getrokken en ontstonden
er nieuwe ‘reformatorische’ kerken
met dezelfde pretentie. Soms
waren ze vernieuwend, meestal
juist behoudend. In alle gevallen dacht men de ‘betere’ zo niet
‘ware’ kerk te zijn.
Dat idee kwam al snel onder kritiek te staan. Een van die critici
was Jodokus van Lodenstein die
in de zeventiende eeuw stelde
dat de kerk zich niet ‘Hervormd’
of ‘Gereformeerd’ zou moeten
noemen, maar ‘hervormend’ of
‘reformerend’ omdat herstel en
vernieuwing nooit zouden moeten
ophouden in de kerk. De kerk is per
definitie een gemeenschap die zich
voortdurend wil laten hervormen
4
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door te luisteren het evangelie
vanuit een steeds veranderende
tijd en omgeving. Het zal telkens
tot een nieuw verstaan leiden en,
zoals Lukas het in handelingen
zegt, tot “dromen en visioenen”
van Gods Koninkrijk en dus ook
van de kerk. Karl Barth, de grootste
theoloog van de twintigste eeuw
spreekt daarom, in navolging van
Augustinus, van “Ecclesia semper
reformanda est”, vrij vertaald: “de
kerk is altijd in verandering en dat
hoort ook zo.”
Dit inzicht komt natuurlijk niet uit
de lucht vallen. Het sluit aan bij het
verzet van Jezus tegen de geestelijke leiders van zijn tijd, die hun heil
zochten in een vast omschreven
gedrag en waarheden afgeleid van
het eerste testament en vooral de
tien geboden. Jezus zet daar tegenover het gebod van liefde tot en
met je vijanden toe en de oproep
om te blijven zoeken naar Gods
Koninkrijk. Hij belooft dat het een
gezegende zoektocht zal zijn, maar
niet dat het ooit voor eens en altijd
gevonden zal worden. De praktijk
in de kerkgeschiedenis heeft dit
bevestigd. In alle tijden en op alle
plaatsen heeft het luisteren naar
het evangelie telkens weer geleid
tot opnieuw verstaan van het evangelie en tot nieuwe vormen van
kerk zijn. Dat kan én moet ook niet
anders. Het behoort tot de ruimte
van het evangelie dat wij ons in het
verstaan niet behoeven te laten
beperken door wat anderen vóór

ons hebben verstaan en bedacht,
maar dat wij mogen blijven zoeken
en ontdekken. Nieuwe inzichten
mogen opdoen en nieuwe vormen
leren waarderen. Passend bij de
nieuwe tijd. Ook dat is heel de
geschiedenis door gebeurd. In het
nieuwe testament wordt dit als het
werk van de heilige Geest geduid,
dat ons verstaan van het evangelie
aanvult en verrijkt.
Ik kom te vaak tegen in de kerk dat
mensen houvast zoeken in vaste
waarheden of in vaste vormen.
Zogenaamde
‘protestantse’,
‘lutherse’, ‘reformatorische’, ‘evangelische’, ‘charismatische’ of ‘vrijzinnige’ waarheden worden heilig
en onaantastbaar verklaard. Telkens als wij dat doen, stellen wij
menselijke grenzen aan de inspiratie door de Geest van Christus. Het
evangelie dringt ons om in nieuwe
tijden en nieuwe omstandigheden
opnieuw naar het evangelie te
luisteren en te zoeken naar Gods
Koninkrijk. Het dringt ons om te
vertrouwen op de belofte dat dit
een gezegende onderneming is. Wij
zijn het afgelopen jaar op ontdekkingsreis geweest, naar Emmaüs
2.0. Dat heeft geleid tot een visie
voor Emmaüs in de komende jaren.
Maar het is geen eindpunt. Wat we
gevonden hebben, is niet de ware
of de beste kerk. Het is een stap
in de grotere ontdekkingstocht,
die nooit ophoudt. Emmaüs zal op
ontdekkingsreis moeten blijven.
drs. ing. M. Knevel
interim predikant
+31-6-41860630
marten@knevelconnect.nl

PKN
Het logo van de Protestantse Kerk prijkt op
veel websites en uitgaven van plaatselijke
protestantse gemeenten

Maar wat stelt dat logo
eigenlijk voor?
Eindelijk als één kerk verder! Op 1 mei 2004 fuseerden de Nederlandse
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland. Dat werd
groots gevierd, onder andere met een betekenisvol logo, passend bij
het nieuwe kerkgenootschap.
Drie-enig God
Je hebt ‘m vast wel eens voorbij
zien komen, het ronde logo met
stralenkrans en kruis in warme
tinten, met in het midden een
witte duif. Wat symboliseren deze
verschillende onderdelen, en hoe
staan ze in verhouding tot elkaar?
De vorm van het logo is een cirkel.
Die staat voor God als de Oneindige. Het kruis dat in het midden
duidelijk zichtbaar is, staat voor
Christus en de duif voor de Heilige Geest. Op die manier bepaalt
het logo de kijker bij de drie-enige
God, de basis van waaruit de Protestantse Kerk wil handelen en zijn.
Rondje
Voor de cirkel als vorm is gekozen
vanwege de rijke symboliek van
deze vorm. De lijn van een cirkel
stopt immers niet, maar blijft
eeuwig doorgaan. Zo is het met
God: Hij is de Eeuwige, het begin
en het einde. Zoals in Openbaring
22:13 staat:
‘Ik ben de alfa en de omega, de
eerste en de laatste, het begin en
het einde.’

Daarnaast staat het ronde symbool
voor eenheid in de kerken. Een
volkomen vorm, waarin iedereen
gelijk is.
Grieks kruis
Vier opvallende, lichte stralen
vanuit het midden vormen samen
een simpel kruis als symbool voor
Jezus’ kruisdood. Het is niet precies de kruisvorm die we in veel
kerken zien, want in het kruis in het
logo zijn alle armen even lang. Het
is een zogenaamd Grieks kruis, dit
komt voort uit de beeldtaal in de
Orthodoxe Kerk. Het verwijst naar

Jezus, naar Zijn lijden en sterven,
maar juist ook naar Zijn opstanding.
Kruis met acht armen
Als je goed kijkt, zie je dat er naast
de goed zichtbare kruisvorm nog
een extra kruisvorm schuin doorheen is geplaatst, gevormd door
stralen. Een soort ‘X’. Het staat
voor de eerste letter van Christus’ naam, de Griekse chi, die je
schrijft als een X. Maar er zit nog
meer symboliek in de combinatie
van de X en het Griekse kruis: de
acht armen staan voor de ‘achtste
dag’ van de schepping. Dit is de
dag van het nieuwe begin dat de
mens zo nodig heeft, de dag van
de opstanding.
Witte duif
Centraal, in het midden van het
logo, staat een witte duif, een
ander bekend symbool binnen het
christendom. De duif staat voor
vrede, maar ook voor de Heilige
Geest. In de Bijbel komt de duif
zowel in het Oude als het Nieuwe
Testament voor. In Genesis lezen
we bijvoorbeeld over een duif die
hoop en leven brengt na de zondvloed door met een olijftakje terug
te keren naar Noach. In het boek
Marcus staat juist beschreven hoe
de Heilige Geest als een witte duif
neerdaalde op Jezus, toen hij werd
gedoopt in de Jordaan.

juni 2022
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Meditatie

Emmaüs in beweging

A

l sinds jaar en dag is er dat programma ‘Nederland in beweging’. Bedoeld om de dag goed te
beginnen en de spieren op te warmen. We weten hoe
belangrijk het is om in beweging te komen. En het is
soms moeilijk als je te lang gezeten hebt. In de coronatijd werden we beperkt in ons doen en laten. En
opeens gingen veel meer mensen wandelen en fietsen.
Het was druk in onze eigen omgeving en ook in de
natuurgebieden.
Komt Emmaüs ook in beweging? Of zijn we dat al lang?
In 2012 begonnen we samen een reis als Emmaüsgangers. De route hadden we uitgestippeld met een
beleidsplan en goede voornemens. Maar de reis blijkt
niet eenvoudig te zijn. We aarzelen over hoe we verder
moeten. We hebben moeite met sommige reisgenoten. De één loopt te snel, de ander te langzaam. Hoe
houden we al die mensen bij elkaar? Kijken we te veel
naar elkaar? Oordelen we te veel? Raken we uit het
oog waar het eigenlijk om gaat?
Dan moet je dus terug naar de bron. Voor mij is dat
altijd weer dat boek waar we elke zondag uit lezen. (En
hopelijk door de week ook!) Het is een boek over en
voor mensen onderweg. Het begint met een enkeling,
Noach in de ark, Abraham, Jacob met zijn familie. Later
gaat het om een heel volk op weg naar het beloofde
land door de woestijn. En het gaat maar door. Er
wordt wat afgereisd in de Bijbel. En steeds weer lezen
we over problemen onderweg, over mensen die het
samen niet kunnen vinden. Richters, koningen en profeten: ze proberen leiding en richting aan te geven. En
de mensen maar mopperen en morren: tegen Mozes,
tegen Elia. En waarschijnlijk ook tegen elkaar: waren
we maar…… hadden we maar …..
Het zou voor ons veel eenvoudiger moeten zijn. Zij,
die mensen in de Bijbel, moesten het doen met de
woorden die gesproken werden. Wij hebben dat hele
boek, dat ons bemoedigt. We hebben onze traditie,
met de feesten, het jaar rond. Steeds weer worden we
bepaald bij de weg die we mogen gaan. Van Kerst naar
Pasen naar Pinksteren. De menswording van God, het
6
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lijden en sterven van Jezus Christus, de uitstorting van
de Heilige Geest. God laat ons niet alleen.
En toch leven we in een donkere tijd: wereldwijd en
dichtbij. Met de mensen om ons heen en ook met onszelf. Durven we het aan? Ieder van ons persoonlijk?
Wil je mee op weg, durf je weer de weg naar voren te
gaan? Op weg naar het beloofde land? Van het duister
naar het licht, in vuur en vlam.
Het doet mij denken aan een lied dat ik lang geleden
in een jongerenkoor zong.
Een volk op weg in het donker
aanschouwde een machtig licht
in nacht en donker wanhopig
is licht voor hen opgegaan
Het is gebaseerd op de eerste woorden van Jesaja 9,
een tekst die vaak gelezen wordt in de adventstijd.
Lopen we ook in het donker? Zien we het licht nog
steeds niet? In de Bijbel komen steeds weer mensen
in beweging. Jezus trekt door het land, en geeft zijn
leerlingen de opdracht de wereld in de gaan. En uit
de kerkgeschiedenis kennen we het vervolg. Door de
wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort.
Breekt uw tenten op en reis naar het land dat ik u wijs.
(Wat ben ik blij met alle liederen die ik leerde.)
Dat andere lied gaat verder:
Eens regeert Hij in vrede, ononderbroken.
De dromen van Israël, in Hem wordt alles waar.
Wat zijn de dromen van Emmaüs? Wat zijn de dromen
van u? Vanuit het donker naar het licht! Als je niet in
beweging komt blijft het donker, word je wanhopig.
Doe mee, kom in beweging!
Esther Dijkstra - Rensen

Geloof op maandag

Samen bewegen verbindt
In het najaar van 2021 zijn we vanuit Emmaüs met een groepje fietsers naar de Franse Alpen geweest. De fietsreis was een initiatief van
Stichting Chadash. Tijdens deze week hebben we fietsend een aantal
bergen beklommen.

dan aan bij de 30+ groep van de Hervormde Gemeente Bodegraven. Dat
zal de onderlinge verbondenheid
met andere fietsende christenen uit
Bodegraven ook zeker versterken.
Arjo van der Steen

W

e hebben als groep heel veel
plezier met elkaar beleefd.
Het doel was om op je eigen tempo
de top van de bergen te bereiken.
Tijdens de avonden gingen we met
elkaar in gesprek vanuit een Bijbels
thema. Het is bijzonder om in zo’n
week te merken dat de lichamelijke
inspanning en de geestelijke toerusting elkaar versterken. Je bouwt
een mooie band op met elkaar. Op
27 augustus a.s. vertrekken we weer
naar Frankrijk. Onze groep sluit zich

Het bewegen van een
kerkelijk werker/voorganger
Het afgelopen jaar heb ik veel kerkdiensten geleid. Ik zou kunnen
zeggen dat de voorbereiding en de uitvoering hiervan om geestelijke
inspanning vragen. Naast het gebed en het bestuderen van een bijbelgedeelte is het ook steeds de uitdaging om een boodschap te ontdekken voor de gemeente. Een preek is ook niet in één dag klaar.

Wekelijks maak ik een rondje van
50 km door het Groene Hart en op
een andere dag probeer ik een grotere afstand te fietsen met soms uitschieters tot boven de 200 km. Het is
mijn ervaring dat ik door te bewegen
op de fiets ook in beweging blijf voor
mijn werk.
Arjo van der Steen

D

e voorbereiding leg ik ook
regelmatig aan de kant. Voor
mij werkt het dan goed om even een
rondje te gaan fietsen. Het is mijn
ervaring dat de lichamelijke inspanning eraan bijdraagt, dat ik geestelijk weer fris ben om later in de
week weer aan de preek te werken.
Het is mijn streven om twee keer
in de week een rondje te fietsen.
juni 2022
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Van de kerkenraad

Van de voorzitter….
De komende maand is voor onze wijkgemeente erg belangrijk. Het is
de bedoeling dat de wijkkerkenraad het nieuwe beleidsplan zal vaststellen. Het oude plan is van 2016 en is verlopen.

W

ij hebben er hard aan gewerkt
het nieuwe plan voor de periode 2022-2026 aan de gemeente
te kunnen voorstellen. Op dinsdag
14 juni zal er een gemeenteavond
worden gehouden om dit plan te
bespreken. Het is feitelijk de opmaat
voor het proces om een nieuwe
predikant te kunnen gaan beroepen. Wij zullen ons best doen het

conceptbeleidsplan tijdig aan u te
kunnen voorleggen.
Ik kijk met veel genoegen terug
op de laatstgehouden gemeenteavond. Op 16 mei waren er ruim
50 gemeenteleden aanwezig om
drie zaken te bespreken: de financiën over 2021, welke ruimte er is
om een predikant te kunnen benoemen en hoe kunnen we, na corona,

de draad in onze wijkgemeente weer
oppakken. Ik heb mogen vaststellen
dat er steun is om de formatie van
het pastorale team vast te stellen
op 2.0 fte. Wij gaan als kerkenraad
hiermee aan de slag.
Op zondag 26 juni zullen wij afscheid
gaan nemen van een aantal kerkenraadsleden wiens ambtstermijn
is verlopen. Ook zullen wij op die
zondag afscheid nemen van onze
interim predikant ds. Marten Knevel.
We gaan zo stap voor stap verder.
Met hartelijke groet,
Koos Karssen

Lied: Jezus roept hier mensen samen
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het Heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus´ glorie
is op aarde neergedaald.

Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.
- Lied 975
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Verslag bezoek Belzig

Bodegraven - Bad Belzig
1989 - 2022: een contact om
dankbaar voor te zijn
Het afgelopen Hemelvaartweekend waren er zes gasten uit onze partnergemeente Bad Belzig te gast. Het laatste bezoek aan Bad Belzig was
eind augustus 2019. Door de corona tijd hebben we elkaar daarna niet
meer kunnen bezoeken. We hadden elkaar dus al bijna 3 jaar niet meer
ontmoet en lang was ook dit bezoek onzeker.

O

nze beide gemeenten zijn al
sinds 1989 met elkaar verbonden. De muur was net gevallen en
een kleine groep gemeenteleden
vanuit Bodegraven ging naar Belzig
om daar kennis te maken en af te
tasten of onze gemeenten voor
een partnerschap bij elkaar zouden
passen. En het klikte.
1990 vond in het Hemelvaartweekend de eerste echte gemeente uitwisseling plaats in Bad Belzig. We
leerden de gemeente, de stad en de
omgeving kennen. Naast alle gezelligheid was er ook een inhoudelijk
deel tijdens dit bezoek, dat de Belzigers de “Bibelarbeit” noemen.

Zo is het altijd gebleven, bijna
ieder jaar een uitwisseling, het ene
jaar in Belzig en het andere jaar in
Bodegraven en daarbij altijd een
inhoudelijk thema. Een hoogtepunt
was het Lutherjaar in 2017. Daar
mochten wij als Bodegravers deel
hebben aan de nationale afsluiting
van de Lutherjaar. We waren daarvoor in Berlijn en ook waren we met
100.000 mensen bij de kerkdienst op
de oever van de Elbe in de Lutherstad Wittenberg; een kerkdienst die
live op de televisie was.
Enige tijd geleden kwam van beide
kanten de twijfel of we het contact
nog wel in stand zouden kunnen

houden op een manier zoals we dat
al sinds 1989 doen. Vaak hebben we
geprobeerd nieuwe mensen voor
het contact enthousiast te maken
maar dat is aan beide kanten niet
of nauwelijks gelukt. Een deel van
ons neemt al deel vanaf 1989 en wij
worden ouder…
Er is een hechte band ontstaan. Nu
echter hebben we moeten besluiten dat de officiële band tussen de
gemeente van Bad Belzig en onze
gemeente Emmaüs verandert in een
informele band tussen mensen die
zich met elkaar verbonden voelen.
Dit alles betekent niet dat we
elkaar als gemeente niet meer op
de hoogte houden van het wel en
wee in onze beide gemeenten. U
zal zeker nog wel horen via ons over
de gemeente van de Marienkirche
uit Bad Belzig want, al is het op een
andere manier, we blijven verbonden met elkaar. Dat kan ook niet
anders na een zo lange tijd.
We hebben dit weekend naast uitstapjes, een gespreksochtend over
het boek Ruth, ook herinneringen
opgehaald aan de lange tijd die we
als gemeenten intensief met elkaar
verbonden waren. We hebben
jarenlang lief en leed gedeeld,
hebben voor elkaar open gestaan
en hebben veel van elkaar geleerd.
We hebben zondag tijdens de kerkdienst als slotlied “Komm Herr,
segne uns” gezongen. Dat lied
hebben we voor het eerst in Belzig
gezongen. Het stond aan het begin
van het contact en we mochten er
ook mee afsluiten. Dat lied (lied
418 Liedboek) verbindt ons.
Vriendschappen zijn ontstaan,
geloof werd gedeeld en dat is van
blijvende waarde.
Gerda Verweij
juni 2022
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In memoriam
Leendert Burger

L

een Burger werd geboren op 4 maart 1927 te Reeuwijk op de boerderij Twaalfmorgen 1. Hij groeide op tussen zijn
broers en zussen, genoot van alle dieren en hielp mee op de boerderij. Opgeschrikt werden ze tijdens de Tweede
Wereldoorlog door een verzetsdaad aan het nabijgelegen spoor. Waarna als vergelding de boerderij aan de Twaalfmorgen in brand gestoken werd. Het gezin heeft toen tijdelijk in Haastrecht gewoond om vervolgens terug te keren naar de
boerderij. Leen leed destijds aan een ernstige nierziekte, waar hij na een jaar van herstelde.
Hij wilde verder leren en ging Bouwkunde studeren in Rotterdam. Overdag studeerde hij, ‘s avonds werkte hij op de
boerderij en ‘s nachts leerde hij. Samen met zijn latere vrouw, Jo van Dijk verhuisden ze naar Buren in Gelderland, waar ze
trouwden op 8 september 1954. Daar werkte Leen voor de gemeente en ging hij bij de vrijwillige brandweer. Cursussen
volgend klom hij op tot commandant.
In Buren werden de eerste drie kinderen geboren. Later verhuisde het gezin naar Bodegraven waar Leen als bouwkundig
tekenaar ging werken en er nog twee kinderen werden geboren. Ook in Bodegraven is hij bij de vrijwillige brandweer
gegaan. Hij zorgde voor het gezin, werkte en deed vrijwilligerswerk.
Hij ging in 1989 met pensioen, maar veel mensen wisten hem nog te vinden voor een bouwkundig advies. Zijn tuin was
een passie. Elke week maaien en kantjes knippen en natuurlijk voor iedereen een vriendelijk woord of praatje. Hij was
een zorgzaam man en deed veel met en voor zijn vrouw, tot het laatst toe. Ze deelden ruim 67 jaar lief en leed.
Op 19 april is hij overleden op een prachtige leeftijd van 95 jaar. Wij namen afscheid van hem in een volle aula van
begraafplaats Reeuwijk-Tempel, Daarbij lazen wij psalm 121. Wij gedenken hem met eerbied en genegenheid.
ds. David Schiethart

Geerlof Jacobus den Neijsel

O

p 4 mei is Geerlof Jacobus den Neijsel overleden. Hij is 93 jaar oud geworden. Gees was een echte
Bodegraver en groeide op met een vader die beurtschipper was. Later werd dat Transportbedrijf
Den Neijsel, waarin Gees samenwerkte met zijn broer Hen. Hen reed in Nederland en Gees deed de
ritten naar het buitenland.
In de kerk viel zijn oog op Jeanne de Koning. Zij trouwden in 1954 en werden de trotse ouders van
hun dochter Ada. De eerste tijd woonden ze op de Le Coultrestraat. Toen de gezondheid van Jeanne
afnam, verhuisden ze naar de Dronensingel. Daar werden ze samen oud. De laatste jaren waren moeilijk. Jeanne kon niet meer thuisblijven en Gees bezocht haar trouw in het Oude Land, maar thuis was het zo stil. Na haar
overlijden was het nog moeilijker. Gees reed dagelijks naar zijn vaste contacten en dronk zijn koffie bij de mannen in de
garage. Op 4 mei werd hij niet meer wakker. Wat een zegen om zo heen te mogen gaan!
Gees was een rechtlijnig mens. Hij liet zich niet ompraten en hield niet van veranderingen. Lopend Avondmaal in de kerk,
een nieuw liedboek: hij moest er niets van hebben. Geloven deed hij zoals hij het geleerd had. Maar het was wel moeilijk
om alles wat er in de wereld gebeurde, te rijmen met die psalmregel: De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
In de afscheidsdienst deelden we herinneringen en dachten na over woorden uit psalm 90, over het leven van de mens.
Bij het verlaten van de aula klonk het Spijkerlied: O God die droeg ons voorgeslacht. Het is gebaseerd op diezelfde psalm,
en werd bij diverse uitvaarten in de familie gezongen. Hoe moeilijk het leven ook kan zijn, het is te doen als je blijft geloven
dat God, met ons meegaat in tegenspoed en kruis. Hij is onze gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis.
Esther Dijkstra-Rensen
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Gebed voor Emmaüs
Op woensdag 29 juni 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

Even weg in de Meije

Wat een ervaring om met een groot deel van de kerkenraad samen te
komen in de Meije. Wat wonen we toch in een mooie omgeving! In
onze gesprekken ging het over onze roeping: die gaat de hele gemeente
aan. En de vraag is of we ons daarvan bewust zijn.

W

e hebben allemaal de
opdracht onze mogelijkheden/talenten te gebruiken. Voor
mij blijft belangrijk dat we er voor
elkaar zijn, over en weer. Hoe is dat

voor u? Wat is de kerk voor u, en wat
bent u voor de kerk? Als kerkenraad
hebben we daarbij een ondersteunende rol. Samen zijn we kerk.

Diaconale vakantieweek op
Hydepark
Op het prachtige landgoed Hydepark verbleven we met 45 gasten
en ruim 20 vrijwilligers een week
lang in het Rooseveltpaviljoen. De
rode draad was het boek “Niemand
is zoals jij” van Max Lucado. Het
thema is dat we zo makkelijk oordelen over elkaar. Onze Schepper
kijkt anders naar ons: Hij houdt van
ons omdat wij van Hem zijn. In deze
KERKMAG vindt u een foto van de
Bodegravers die meegingen. Thies
Vermeij ontbreekt: hij moest in de
loop van de week naar huis om zich
voor te bereiden op zijn examen.
Succes, Thies!
juni 2022
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Van de pastores
Feest van de Geest:
In vuur en vlam
Het is weer voorbij! De kunstwerken
zijn bekeken, in verwondering en
soms ook in verbazing. We hoeven
niet allemaal hetzelfde mooi te
vinden. Ook daarin zijn we verschillend. Het belangrijkste is dat we

bij elkaar over de muren kunnen
kijken, door op bezoek te gaan in
andere kerken.

ik over ons eigen mortuarium. Daar
hoorde een foto bij, en die vindt u in
deze KERKMAG.

Familiekamer van de
Ontmoetingskerk
Bent u inmiddels al even wezen
kijken? In het aprilnummer vertelde

Esther Dijkstra

Taakgroep Pastoraat

I

n onze laatste bijeenkomst voor de zomervakantie hakken we de knoop door: het pastoraat verandert niet, wel de organisatie. We willen graag
bij mensen op bezoek, maar niet alles is haalbaar.
Met ingang van het nieuwe seizoen verdelen we
de adressen op een evenredige manier over de
leden van de taakgroep. In de praktijk betekent het
dat onze pastorale zorg vooral zal gaan naar hen

Pastoraat Oost
ds. David Schiethart
06-5358 7129
12

Pastoraat West
Esther Dijkstra
0348-501 859
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voor wie bezoek van betekenis is. De secties blijven bestaan. We streven ernaar dat u zoveel mogelijk de pastoraal medewerker of de wijkouderling
houdt waarmee u vertrouwd bent. We zijn met veel
mensen in onze gemeente, en vinden het onderlinge
contact belangrijk. Daarom vindt u steeds weer onze
gegevens onderaan deze pagina.

Pastoraat Jongeren
Arjo van der Steen
06- 5555 3373

Coördinator Pastoraat
Janneke Benedictus
06-5029 4017

Vorming en Toerusting (V&T) 2.0
De commissie bestaat, oorspronkelijk vanuit de Gereformeerde Kerk,
al heel lang. Zij stelt zich ten doel de kennis en bewustwording van
geloven te verbreden en te verdiepen, persoonlijk, kerkelijk en gericht
op het publieke samenleven.

I

n onze kerkelijke organisatie valt
V&T onder de taakgroep Bouwen
en Ontmoeten (B&O). De taakgroep
bestaat verder uit het platform
Mutare en de werkgroep Belzig.
In het verleden vielen ook enkele
gespreksgroepen onder de taakgroep, maar deze bestaan niet meer
of ‘draaien’ volledig zelfstandig.
Elk jaar organiseert de commissie
V&T een aantal activiteiten, onder
de noemer van een jaarthema.
Vanuit het verleden gezien neemt
het aantal belangstellenden voor
de activiteiten stap-voor-stap af,
los van de beperkingen tijdens

de coronaperiode. Je zou kunnen
zeggen dat de commissie aanbod
gestuurd werkt, zonder de wensen
en behoeften vanuit de gemeente
te kennen. Hoe dan ook, het aantal
bezoekers bij een activiteit is
erg klein.
Als commissie reflecteerden wij op
onze doelen, op onze taak en op
onze positie. We spraken er over
met de kerkenraad. Ook de stevige
bestaansvraag kwam op tafel. Mede
in het licht van de actuele situatie
binnen Emmaüs leidde dit tot de
volgende veranderingen:

• De commissie Vorming en
Toerusting wordt de taakgroep
Bouwen en Ontmoeten. Naast
de bestaande doelen, samen
te vatten als inhoud en verdieping, verbreedt de taakgroep
zijn doelen met ontmoeting en
verbinding. Dit streven past zeker
ook bij de actuele situatie binnen
Emmaüs.
• De personele bezetting van
de taakgroep wordt in principe
gevormd door de bestaande
commissieleden van V&T, met
aanvulling van de nieuw te
beroepen predikant. De kerkenraad bepaalt in hoeverre
een taakouderling (volgens het
gekozen organisatiemodel van
Emmaüs) wordt toegevoegd.
Platform Mutare en werkgroep

juni 2022
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Vorming en Toerusting (V&T) 2.0
Belzig blijven ressorteren onder
de taakgroep. Zij functioneren
zelfstandig. Jaarlijks vindt overleg
plaats om af te stemmen, om uit
te wisselen en om de begroting voor het nieuwe jaar te
bespreken.
• Met ingang van het komende
seizoen brengen wij geen programmaboekje meer uit, zoals
we dat jaarlijks verspreidden
met het septembernummer van
KERKMAG. Dit heeft meerdere
redenen. Het houdt ons en
iedereen flexibel in de planning
en ook kunnen activiteiten op
kortere termijn worden gepland.
Er komen immers ook nieuwe

activiteiten bij, gericht op ontmoeting en verbinding. En we
groeien uit het papieren tijdperk.
Aankondigen kan ook heel goed
via de app, op de website of via
de zondagsbrief. Meer uitgebreid
kan dit ook nog in KERKMAG. In
het septembernummer plaatsen
we een agendapagina met de
activiteiten die op dat moment
bekend zijn. Ten slotte besparen
we ook een flink bedrag aan
drukkosten.
• Met het bredere perspectief
voor de activiteiten verandert
ook de werkwijze. De taakgroep
organiseert slechts een klein
aantal activiteiten zelf. Voor het

merendeel van de activiteiten
zoeken we in samenspraak naar
de wensen en behoeften binnen
Emmaüs en naar de suggesties
om als Emmaüsgemeente naar
buiten te treden. Per activiteit
zorgt een projectgroepje voor
de organisatie en uitvoering. Als
taakgroep kunnen we ondersteunen en coördineren. Na
afloop houdt het projectgroepje
weer op te bestaan. Zo pakken
we zaken samen op, delen we
breder de betrokkenheid en blijft
de vrijwillige inzet beperkt en
tijdelijk.
Wij zoeken dus de samenspraak.

Welke activiteiten zou jij, zouden jullie
graag volgend seizoen ontplooid willen
zien binnen Emmaüs?
Welke activiteiten leveren naar
jouw/jullie idee een bijdrage aan
de opbouw van onze gemeente?
Heb je zelf een concreet idee
voor een activiteit waaraan je
zou willen meewerken?
En dat alles rondom het nieuwe jaarthema 2022-2023 ‘Kom uit je bubbel 2.0’.

Laat het ons weten!

Herma Minnaard, minnaard.herma@gmail.com /06-31685123
Noor van der Ploeg, ploeg.radier@ziggo.nl /0172-611768
Corné van Klink, cvklink@gmail.com /06-46430941
Daan Zwaneveld, d.zwaneveld@ziggo.nl /06-51396992
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Ontmoetingskerk

Rommelmarkt
zaterdag 11 juni 2022
Na 2 jaar is het weer zover: de rommelmarkt in de Ontmoetingskerk.
Hoeveel mensen zullen er komen? Dat is spannend na 2 jaar stilte.
Bovendien plaatsen we geen reclameborden want dat is te duur! Dus
doen we een beroep op jullie.

V

oordat op zaterdag 11 juni
de deuren om 8.30 uur open
kunnen, moet er veel geregeld
worden door de commissie en de
medewerkers. Via de mail hebben
we al heel wat aanmeldingen ontvangen voor hulp tijdens de rommelmarkt. Mocht je niet benaderd
zijn of als ‘nieuwe’ medewerker mee
willen doen, bel of mail dan even
met Adrie (611934; fotogravin@
casema.nl).
Dit vragen we met klem, want we
komen nog heel wat handen tekort!
In de week voorafgaand aan de
rommelmarkt kunt u nog spullen
inleveren. Dit kan van dinsdag 7 t/m
donderdag 9 juni van 19.00 tot

1J
Z AT E R DAG 1

20.00 uur. Denk dan ook nog aan
het brengen van eigentijdse kleding.
Zaterdag 11 juni verkopen we de
prachtige (tweedehands) goederen
en draaien we aan het Rad met aan
het einde van elk blok een prachtige hoofdprijs. Kom daarom naar
’t Centrum, waar je op het ‘terras’
kunt genieten van koffie en thee met
gebak of een drankje. Uiteraard verkopen we ook weer heerlijk versgebakken oliebollen.
We hopen jullie allemaal te ontmoeten op zaterdag 11 juni van
8.30 tot 13.00 uur!

• een taart, cake of boterkoek
willen bakken (graag contact
opnemen met Jeannette Kemp);
• op vrijdag 10 juni, vanaf
09.00 uur kunnen helpen
met het vervoer van de spullen en het indelen van de
rommelmarkt;
• op zaterdag tijdens de rommelmarkt de goederen willen
verkopen;
• na de rommelmarkt willen
helpen met opruimen.
De goede doelen voor dit jaar:
• De kerk - voor een activiteit met
de jongeren in onze gemeente;
• Local Care - voor de Zorgboerderij Dim imeni Dirk Jana, nabij
Rivne (Oekraïne);
En mogelijk een nog nader te bepalen actueel doel.
Vriendelijke groet,
De rommelmarktcommissie
Adrie, Ellen, Jeannette, Rob en
Frank

Hulp is er nooit genoeg. We zoeken
nog naar medewerkers die:

U N I 2022

juni 2022
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Taizé-leesrooster
8 wo (Gal 5:16-26)
Paulus schreef: Wanneer de
Geest ons leven leidt, laten
we dan ook de richting
volgen die de Geest ons
wijst.
9 do (1 Kor 1:26-31)
Paulus schreef: Geen mens
kan zich tegenover God op
iets beroemen. Door hem
bent u één met Christus
Jezus, die dankzij God onze
wijsheid is geworden. Door
Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door
hem worden wij verlost.
10 vr (Js 53:1-12)
Na het lijden dat de dienaar
van de Heer moest doorstaan, zag hij het licht en
werd met kennis verzadigd.
Mijn rechtvaardige dienaar
verschaft velen recht. Hij
neemt hun wandaden op
zich.
11 za (Ef 1:1-14)
In Christus bent u, door
uw geloof, gemerkt met
het stempel van de heilige
Geest die ons beloofd is als
voorschot op onze erfenis,
opdat allen die hij zich
heeft verworven, verlost
zullen worden, tot eer van
Gods grootheid.
12 zo (Joh 16:12-15)
Jezus zegt: De Geest van de
waarheid zal jullie, wanneer
hij komt, de weg wijzen
naar de volle waarheid. Hij
zal niet namens zichzelf
spreken, maar hij zal zeggen
wat hij hoort.
13 ma (Js 49:8-15)
De Heer zegt over zijn volk:
Ze zullen dorst noch hongerlijden, de zinderende
hitte zal hen niet kwellen en
de zon zal hen niet steken,
want hij die zich over hen
ontfermt, zal hen leiden
en hen naar waterbronnen
voeren.
14 di (Ps 16)
Heer, u wijst mij de weg
naar het leven: overvloedige vreugde in uw
nabijheid.

16

8 juni tot 30 juni

15 wo (Rom 5:1-11)
God bewijst ons zijn liefde
doordat Christus voor ons
gestorven is toen wij nog
zondaars waren. Des te
zekerder is het dat wij, nu
we met hem zijn verzoend
door de dood van zijn Zoon,
worden gered door diens
leven.

22 wo (Ps 46)

16 do (Mc 14:12-26)
Terwijl Jezus en zijn leerlingen het Pesach maal aten,
nam Jezus een brood, sprak
het zegengebed uit, brak
het brood, deelde het uit
en zei: Neem hiervan, dit is
mijn lichaam.

23 do (Film 1-25)

17 vr (2 Kor 5:1-7)
Paulus schreef: Wij weten
dat wanneer onze aardse
tent, het lichaam waarin wij
wonen, wordt afgebroken,
we van God een woning
krijgen: een eeuwige
woning in de hemel.
18 za (Mt 10:1-16)
Jezus zegt: Bedenk wel,
ik zend jullie als schapen
onder de wolven. Wees dus
scherpzinnig als een slang,
maar behoud de onschuld
van een duif.
19 zo (Lc 9:11-17)
Jezus nam de vijf broden
en de twee vissen, keek
omhoog naar de hemel en
sprak er het zegengebed
over uit. Daarna brak hij het
brood en gaf het met de
vissen aan zijn leerlingen
om aan de menigte uit te
delen. De mensen aten en
allen werden verzadigd.
20 ma (Js 65:17-18)
De Heer zegt: Zie, ik schep
een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde. Er zal alleen
maar blijdschap zijn om
wat ik schep. Ik schenk mijn
volk vreugde.
21 di (Joh 6:51-58)

Jezus zei: De levende
Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de
Vader; zo zal wie mij eet,
leven door mij.
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De Heer zegt: “Staak
de strijd, en erken dat
ik God ben, verheven
boven de volken, verheven boven de aarde.”
De Heer van de hemelse
machten is met ons,
onze burcht is de God
van Jakob.
Paulus schreef: Ik bid dat
het geloof u een dieper
inzicht geeft in al het
goede dat ons nader tot
Christus brengt.
24 vr (Hnd 13:22-26)

Voor de komst van Jezus
had Johannes het hele
volk opgeroepen om zich
te laten dopen en een
nieuw leven te beginnen.
25 za (Lc 1:67-79)

Bij de geboorte van
zijn zoon, Johannes de
Doper, zei Zacharias:
Geprezen zij de Heer, die
geeft dat wij hem zonder
angst kunnen dienen.
26 zo (Lc 9:57-62)

Iemand zei tegen Jezus:
“Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.” Jezus
zei tegen hem: “De
vossen hebben holen
en de vogels hebben
nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd
nergens te ruste leggen.”
27 ma (Lc 12:22-31)

Jezus zegt: Zoek het
koninkrijk van God, en
de andere dingen zullen
je erbij gegeven worden.
28 di (Js 49:13-26)

Juich, hemel! Jubel,
aarde! De Heer heeft
zijn volk getroost, hij
heeft zich over de armen
ontfermd.
29 wo (Mt 16:13-20)

Jezus vroeg zijn leerlingen: “Wie zeggen
de mensen dat de
Mensenzoon is?” Ze
antwoordden: “Sommigen zeggen Johannes

de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia
of een van de andere
profeten.” Toen vroeg
hij hen: “En wie ben ik
volgens jullie?” “U bent
de Messias, de Zoon
van de levende God,”
antwoordde Petrus.
30 do (Joh 12:47-50)

Jezus zegt: Ik ben niet
gekomen om over de
wereld te oordelen,
maar om de wereld te
redden.

Beheer en financiën

Verantwoording giften
Collecteopbrengsten mei

24 april
Kiaww
Kerk
Busjes
Voedselbank
1 mei
Appelboom
Kerk
8 mei
Appelboom
Kerk
Busjes
15 mei
Appelboom
Kerk
Busjes
totaal

Verantwoording giften

€
€
€
€

327,95
341,65
240,35
271,50

€
€

625,85
237,10

€
€
€

540,65
319,70
107,00

€
484,45
€
232,96
€
64,50
€ 3.793,66

kerk en Diaconie
via Suzan Hille

€

20,00

Financiële thermometer

Vrijwillige bijdragen t/m apr 2022
Begroot 2022
(kerk, diaconie en kiaww)
Toegezegd
Ontvangen
Nog te ontvangen toezeggingen

€
€
€
€

286.500
283.000
166.951
116.049

Collecten wijkgemeente
Begroot 2022
Ontvangen tot en met april
Verschil

€
€
€

25.000
7.476
17.524

Giften algemeen en acties
Begroot 2022
Ontvangen
Verschil

€
€
€

5.000
140
4.860
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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 )
• (kabel: Ziggo digitaal 920 of 1920 via TV, 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.

8 en 9 juni
13 juni
15 en 16 juni
22 en 23 juni
27 juni
29 en 30 juni
6 en 7 juli

Nieuw programma
Inleverdatum voor het programma
van 22 en 23 juni
Herhaling
Nieuw programma
Inleverdatum voor het programma
van 6 en 7 juli
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.
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:
12 juni Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk.
19 juni RK Willibrordus (09.00u), Pastoor Van Klaveren;
Sacramentsdag en 1e communie-viering
26 juni Pinkstergemeente Morgenstond.
3 juli
PGB Emmaüs, Ontmoetingskerk.
10 juli
PGB Hervormd Wijk-2, Dorpskerk, ds. A. Baas.
Andere religieuze programma’s bij BR6
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

Radio

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: 920 of 1920 (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

Bidden en schrijven

Advocaten krijgen levenslang
voor deelname protest
Junibrief 2022: Qatar
Op 10 mei zijn broers en advocaten
Hazza en Rashed al-Marri veroordeeld tot een levenslange celstraf.
Hazza werd gearresteerd omdat hij
meedeed aan een protest tegen een
nieuwe discriminerende verkiezingswet in Qatar die de Al Murra-stam
uitsluit. Rashed werd gearresteerd
toen hij zijn broer wilde vertegenwoordigen. De broers weigerden
een verklaring te ondertekenen
waarin ze beloven te stoppen met
het bekritiseren van de nieuwe wet.
Al langer gediscrimineerd
De Al Murra-stam is een van de
grootste stammen in het oosten van

Saudi-Arabië en Qatar en hebben
een lange tijd te maken met ernstige discriminatie. Zo hebben ze
geen toegang tot onderwijs, werk
en gezondheidzorg.
Schrijf alsjeblieft vóór 1 juli
2022 naar de minister van Justitie in
Qatar. Roep hem op om Hazza bin
Ali Abu Shurayda en Rashed bin Ali
Abu Shurayda al-Marri onmiddellijk
vrij te laten.
Truus Nell, Michiel Karssen,
Marian Domburg, Edith Vermeij

Hartekreet van Afrikaanse
christenen
Nigeriaanse christenen vragen ons – de wereldwijde kerk – hen te
helpen bij het herstel en de wederopbouw van hun kerken. Die kerken
zijn, na gewelddadige aanvallen van jihadisten, vaak volledig verwoest.
In Nigeria en omliggende landen
zijn onze broers en zussen continu

op hun hoede. Christelijke dorpen
worden regelmatig aangevallen
door jihadistische groeperingen
zoals Boko Haram. Christenen
worden op brute wijze vermoord
(4600 doden in 2021!), verkracht
of gemarteld. Hun kerken en huizen
worden verwoest. Pastor Andrew uit
Nigeria vertelt: “Wat ik zag, was voor
mij genoeg om te geloven dat we

Wilt U de brief per e-mail krijgen,
stuur dan een mailtje naar Truus
Nell, truusnell@ziggo.nl
Goed Nieuws: In Egypte is activist
Ibrahim Ezz el-Din vrijgelaten. Hij
zat 34 maanden in willekeurige
detentie vanwege zijn vreedzame
mensenrechten werk. Ook in Bodegraven schreven we voor hem.

nooit meer samen zouden komen
in de kerk. We hadden echt alles
verloren.”
Met 24.000 euro kan Open Doors
helpen bij de wederopbouw van
acht kerken in Nigeria en omliggende landen.
Bid voor volharding van Pastor
Andres, dat zijn hoop op de wederopbouw van de kerken in Nigeria
weer werkelijkheid zal worden.
Bidt voor veiligheid voor de Christenen in Nigeria dat zij de terreur door
jihadistische groeperingen kunnen
doorstaan zodat zij hun geloof in
veiligheid mogen belijden.
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Diaconie

12 juni Pauluskerk

3 juli KIAWW India
Onderwijs geeft kansarme
kinderen een toekomst

De Pauluskerk biedt een vangnet voor de meest
kwetsbare mensen in de stad. Wij ‘helpen waar
geen andere helper is’ en zijn daarmee voor veel
mensen een noodverband. Zo nodig verwijzen we
door naar hulp- en zorgorganisaties en andere
instellingen in Rotterdam of elders.

26 juni Bakkerij
Leiden Diaconie

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden
aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek
waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren,
vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier
de Armenbakkerij waar brood gebakken werd
voor de armen.
Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij
een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente
Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de
kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij
en ver weg, voor korte of langere duur.

20

KERKMAG Bodegraven

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat India
Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst In India worden
duizenden kasteloze
Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten.
Schooluitval is bij hen erg
hoog hierdoor. Samen
met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk
in Actie via deze kinderen
het onderdrukkende kastensysteem doorbreken.
De organisatie biedt de
kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding,
muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De
organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen,
om zo samen met kinderen en ouders de armoede
te doorbreken

Verslag World Servants

Het dak zit erop!
World Servants reis naar Malawi
In 2020 werd kort voor ons vertrek de reis naar Malawi wegens de
coronapandemie afgelast. Pas 2 jaar later, in februari werd er voorzichtig gesproken dat ons project dit keer zou kunnen doorgaan. En
inderdaad enkele weken later kregen we groen licht.

Toch bleef alles tot de laatste dag
spannend. Het duurde lang voordat
alle visums er waren en kort voor
vertrek moest er nog een PCR test
gedaan worden. In de laatste week
kregen we van enkelen bericht dat
de reis voor hen niet kon doorgaan.
Een van hen was Paul de Lange uit
Bodegraven, Paul was ziek en zou
niet op tijd herstellen om mee te
kunnen en de ander was de initiatiefnemer van het project, Marcel.
Marcel testte positief op corona. We
zouden dus met een kleine ploeg
vertrekken want door het uitstel
waren er ook nog eens deelnemers
afgehaakt in de afgelopen 2 jaar.
Na een lange reis kwamen we
maandagochtend dan eindelijk aan

in Makhuwira. Zingend en dansend
werden we door de dorpsbewoners
onthaald. Een voorzichtige kennismaking volgde met de kinderen. Zij
hadden nog nooit blanke mensen
gezien. Na de lunch konden we
onze slaapplaatsen in orde maken,
het waterfilter in elkaar zetten en
kort uitrusten van de reis. Later in de
middag werden wij voorgesteld aan
de voor ons belangrijke mensen en
dorpelingen. Hierbij moet je denken
aan de Chief, de hoofdonderwijzer
en bijvoorbeeld een bewoner met
een functie in de regering.
Op dinsdag werd er gestart met
de bouw. Samen met de dorpsbewoners werd er een hele ceremonie van gemaakt. Met enkele

toespraken, gebeden, het zingen
van de volksliederen van beide
landen. En natuurlijk het leggen van
de 1e steen. Ook werd er deze dag
al begonnen met het “kinderwerk”.
We vertellen iets over Nederland,
zingen wat (Bijbelse)kinderliedjes
en doen wat knutselwerk en een
spel. De kinderen vinden deze aandacht schitterend. Zo mochten ze
een kleurplaat inkleuren maar ze
hadden nog nooit(!) kleurpotloden
gezien. Hier kregen ze dan ook geen
genoeg van. Er werd ons verteld dat
de WS deelnemers vaak als katalysator werken voor de dorpelingen en
dat is ook hier te merken. Er komen
mensen meehelpen die normaal
gesproken zich niet of nauwelijks in
het dorp laten zien. Iedereen helpt
dus mee. En daardoor gaat de bouw
razendsnel. Een goede week later
op woensdag wordt al het begin
gemaakt met het dak. En donderdag als we de oplevering hebben, is
inderdaad het hele dak erop!
De tussenliggende dagen hebben
we veel meegemaakt. Tijdens de
voorbereiding werd ons verteld dat
ivm corona er waarschijnlijk geen
of zeer beperkt uitstapjes gemaakt
konden worden. Maar ook in Makhuwira ging het goed qua corona:
er konden meerdere uitstapjes
plaatsvinden. Twee groepen zijn op
huisbezoek geweest. Tijdens deze
bezoeken maak je kennis met het
zware dagelijks leven in Malawi.
Veel mensen hebben een maand
inkomen van ongeveer €25,-. Ook
mochten we een bezoek brengen
aan een (kraam)kliniek, een secundary school en een boer heeft verteld over de gewassen die hij teelt.
En wat hiervoor nodig is om nog een
redelijke oogst te krijgen. Bij voorkeur kunstmest en gecultiveerde
juni 2022
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Verslag World Servants
zaden. Maar die zijn duur en voor
veel mensen niet haalbaar.
Het bezoek in de kraamkliniek
maakte veel indruk. Een verloskundige heeft ons verteld over haar
werk daar. Het bezoek begon met
gebed. Hierna overhandigden we
haar de spullen die vanuit Nederland
meekwamen. Een geschenk van God
noemde ze het. We hadden veel bij
ons wat daar nagenoeg op was. En
waar geen geld voor is om nieuw aan
te schaffen. Ook had een van onze
groepsleden met haar collega’s geld
ingezameld voor de kliniek. Hier was
direct een doel voor. Een goed plafond en goede lampen in de verloskamer. En dit was geen overbodige
luxe. Het plafond was in zeer slechte
staat. De helft van de platen was niet
meer aanwezig en in het overige
gedeelte was zeer slecht door lek
kages. Ook de verlichting was nihil.
Ze vertelde dat er vaak met de lampjes van de telefoons gewerkt moet
worden. Bijvoorbeeld als de stroom
uitvalt. En er is geen apparatuur om
de spullen, na gebruik, te steriliseren. Wel wordt het goed schoon
gemaakt. Als er al geld binnenkomt,
wordt dit direct aan patiëntenzorg
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en/of medicijnen uitgegeven. De
coördinator van de CCAP (de partnerorganisatie van WS) vertelde
dat ons bezoek een enorme boost
geeft aan het personeel van de kliniek. Ze voelen zich gezien en ook
al vinden wij onze gift maar klein,
voor hen is ‘t superbelangrijk. De
kraamvrouwen worden overigens
met 8 maanden zwangerschap verwacht zich te melden en blijven tot
de bevalling op het terrein van de
kliniek. Bij mogelijke complicaties
worden ze bij voorbaat al naar het

ziekenhuis in de grote stad gebracht.
Dit ligt 3 uur rijden verderop. Dus
wanneer je op de ambulance moet
wachten, ben je 6 uur later pas echt
in het ziekenhuis!
Ook maakten we een paar leuke
wandelingen onder begeleiding van
enkele leraren en leraressen. Bijvoorbeeld naar de rivier een klein
half uur verderop. Het was einde
van de regentijd en de zandwegen
waren er zeer slecht aan toe. Met
lopen moesten we al uitkijken waar
we liepen. Laat staan wanneer je
met de auto of motor rijdt. Makhuwira ligt in een mooi bergachtig
gebied. Op dit moment is het er
nog heel groen en was ieder uitzicht
mooi. Soms met de bergtoppen in
de wolken en een uurtje later weer
helemaal helder zicht. We hebben
veel gezongen en gedanst met de
bewoners. Bijvoorbeeld tijdens het
stenen doorgeven. Maar ook tijdens
de oecumenische kerkdienst op
zondag. Samen met de dorpsbewoners hadden we tijdens een avond
bij een kampvuur een Malawiaans
en een Nederlands lied ingestudeerd. Een verrassing kwam tijdens

Verslag World Servants
de kerkdienst: een van de leraressen had met haar klasje ‘Read your
Bible pray every day’ ingestudeerd
(dit was een van de liedjes van het
kinderwerk) en zij zongen dit tijdens
de dienst.
De dag van de oplevering, donderdag, werd begonnen met een kinderfeest. Leuk dat we die dag, 5 mei,
ouderwetse Hollandse kinderspelletjes deden: zaklopen, spijkerpoepen
en eierlopen en nog veel meer. In
sommige spellen waren ze super
goed, van andere spellen snapten
ze helemaal niets. Maar we hebben
met elkaar heel veel plezier gehad en
daar gaat het om. ’s Middags was de
oplevering en opening van de door
ons gebouwde klaslokalen. Met een
traditionele dansgroep (gekleed
in dierenhuiden) werden alle toespraken begeleid. Ook wij werden
uitgenodigd om mee te doen en
dat deden we dan ook graag. Toen
wij ons de volgende ochtend klaarmaakten voor vertrek kwam er
een schoolklas ons toezingen. Het
was een afscheidslied met al onze
namen erin verwerkt. Dit was zo lief
om te zien en te horen. En zoals we
anderhalve week eerder werden
binnengehaald, werd er nu afscheid
van ons genomen. Zingend, dansend en achter de bus aanrennend

om ook de laatste glimp nog op te
kunnen vangen van die groep blanken die nu weer weggingen.
De laatste avond sliepen we in een
conferentiecentrum van de CCAP
zodat we de andere ochtend op tijd
bij het vliegveld konden zijn. Wegens
een storing in het computersysteem
moesten alle passagiers handmatig
ingecheckt worden. Wat vertraging
opleverde, maar we hadden gelukkig voldoende tijd voor de volgende
aansluiting. Eenmaal aangekomen
in Brussel bleek dat er 2 tassen niet

uitgeladen waren. Al gauw was duidelijk waar ze heen gegaan waren
en werd er geregeld dat ze thuisbezorgd zouden worden. Na weer een
lange reis waren we zondag weer
gezond en wel thuis.
Wij hebben een geweldig mooie reis
mogen maken. Veel nieuwe indrukken opgedaan. We willen dan ook
alle sponsors heel erg bedanken dat
zij hebben geholpen om deze reis
mogelijk te maken.
Geke, Sylvia en Marjan
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Puzzel
Horizontaal:
1. Richt je tot God
5. Plotselinge beweging
10. Uitstraling van een
persoon
12. Hierdoor ga je naar
binnen
13. Anti Revolutionaire
Organisatie
14. Ervoor
15. Liability driven
investments
16. Hiermee ga je naar God
18. Deel van het lichaam

19. Politieagent
23. Elektronische brief
25. Muziekinstrument
26. Lastdieren
27. Politie in DDR
30. Punt
31. Georganiseerd overleg
34. Landelijke kerk
36. Claim
37. Pluspunt
39. Hooghartig persoon
41. Niet na
42. Fout (eng)
43. Driekantige hoed

Verticaal:
1. Voortbewegend
2. Muntsoort
3. Eet je bij Heilig
Avondmaal
4. En andere
6. Compact Disk
7. Helper van een dief
8. Kapitein
9. Gespreksgroep in de kerk
11. Stadion in Amsterdam
17. Kerkelijke bijeenkomst
18. Partnergemeente
Emmaüs

20. Heftig gevoel
21. Studentenjaarfeest
22. Deel van de mond
24. Scriba van Emmaüs
28. Vrouwelijk dier
29. …. de bruggen
30. Haar onder de neus
32. Grootmoeder
33. Geloofsgemeenschap
35. Koninklijke Nederlandse
Roeibond
38. Oude landmaat
40. Bouwen en Ontmoeten
41. Vorming en Toerusting

Antwoorden puzzel KERMAG mei:
Horizontaal: 1. Tenor, 5. Toets, 10. Area, 12. Omri, 13. Lig, 14. Mat, 15. Pijp, 16. Ikea, 18. Lepe, 19. Vleugel, 23. Bidon, 25. Harig, 26. Uzelf, 27.
Neude, 30. Zoet, 31. NP, 34. Asa, 36. Lam, 37. Igv, 39. Wind, 41. Aser, 42. Orgel, 43. Piano
Vertikaal: 1. Talie, 2. Erik, 3. Negev, 4. Oa, 6. Oo, 7. Empel, 8. Trijp, 9. Sipel, 11. Talud, 17. Albino, 18. Lenzen, 20. Eigeel, 21. Goud, 22. Bas, 24.
Alt, 28. Utah, 29. Sawo, 30. Zang, 32. Pisa, 33. Avro, 35. Sir, 38. Gen, 40. De, 41. Ai

24

KERKMAG Bodegraven

Jongerenpagina

Terugblik Fiets- speurtocht
richting de Meije
Vanuit de Taakgroep Jongeren hebben wij op zondag 24 april een fiets
tocht georganiseerd waar iedereen vanuit de Emmaüsgemeente aan
deel kon nemen. In totaal hebben 18 groepen deelgenomen aan de
fietstocht. Een mooi resultaat. We hebben het erg getroffen qua weer,
het was heerlijk fietsweer.

D

it weekend was de Hollandse
boerderij afgehuurd door de
kerkenraad voor een toerusting op
vrijdag en zaterdag. Voor de zondag
had de locatie nog geen bestemming. Wij hebben als Taakgroep jongeren een fietstocht georganiseerd
met als afsluiting een lunch op de
Hollandse Boerderij.
Na de ochtenddienst kon je vanuit
de Ontmoetingskerk of bij de Crolusbrug starten. De fietstocht ging via
de Buitenkerk, Kerkweg en vervolgens door de Meije, met als finishpunt de Hollandse Boerderij.

Op de route waren diverse knuffels verstopt die allemaal een letter
hadden. Deze letters moest je noteren en hier een woord van maken.
Iedereen had deze opdracht goed.
Het antwoord was: FIETS
Langs de route waren diverse vragen
bedacht door leden van Emmaüs die
aan de Buitenkerk of Meije wonen.
Enkele gemeenteleden waren aanwezig bij hun woning voor een korte
begroeting / kennismaking.

De prijswinnaars van de
fiets-speurtocht naar de Meije zijn:
Kaartjes voor Trinity Wereldwijs:
Erik de Gier en Alie Benedictus
Streekproductenpakket:
Merel Meijer, Alie Maarleveld & Ria
van de Lagemaat
Streekproductenpakket:
Arie en Carla van Oosterom en
Anneke Busscher
Snoeppot: Familie de Mooij
Hieronder de deelnemers, de bijbehorende vragen en antwoorden:
Familie De Bruin
Vraag 1: Hoeveel liter melk heb je
nodig voor een kilo kaas?
Antwoord: C: 10 liter
Dhr. P.H. Werther & Dhr. W.
van Houten
Vraag 2: Hoe heet het huis op de
Buitenkerk 55
Antwoord: B: Weideblick
Familie De Graaf – Kaasboerderij
Vraag 3: Hoeveel weegt de kaas die
op de tafel ligt
Antwoord: 12.845 KG
Familie Voshart
Vraag 4: Hoeveel KG oud ijzer is er in
2021 ingezameld?
Antwoord: 35.916 KG
Joost en Elsbeth de Jong
Vraag 5: Wat is het nummer van dit
fietsknooppunt?

Antwoord: C: 89
Theo en Annie Schiere
Vraag 6: Hoeveel rode Pompebléden (hartvormige bladen) heeft de
Friese vlag?
Antwoord: A: 7
Lucie de Bruin – van der Kooij
In vroegere jaren werden hier dieren
die ziek waren neergezet, om ze
af te zonderen van de rest van de
kudde/ dieren.
Vraag 7: Hoe werd dit bosje vroeger genoemd?
Antwoord: B: Pestbosje
Dit bosje is aangeplant om boeren/
bewoners te voorzien van hout, het
hout werd gekapt en o.a. gebruikt
voor het warmwaterfornuis.
Vraag 8: Hoe werd dit bosje vroeger genoemd?
Antwoord: A: Geriefbosje
Familie van der Wel – de Feijter
Vanuit de lucht (op google maps)
zie je dat er om het achtererf een
soort slotgracht loopt. Volgens de
overlevering bevond zich hier een
voorname nederzetting.
Vraag 9: Hoe heet dit type burcht dat
hier lang geleden stond?
Antwoord: B: Motteburcht
Vraag 10: Hoeveel lammetjes lopen
er in de boomgaard?
Antwoord: 11 lammetjes
Familie de Jong
Vraag 11: Hoe heet de soort boom
die voor het woonhuis staat?
Antwoord: Lindeboom
Mevr. A. Bos – Graveland &
Familie Bos
Vraag 12: Op welke huisnummers
wonen Aartje Bos – Graveland en
Familie Bos
Antwoord: A: 23 en 25
Familie Verra
Vraag 13: Hoeveel snoepjes zitten er
in de pot die in de voortuin staat?
juni 2022
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Jongerenpagina
Antwoord: 124 snoepjes
Vraag 14: Hoe heet het riviertje dat
tussen ons en Fam. Van Vliet ligt?
Antwoord: C: Meije
Familie van Vliet
Vraag 15: In welke plaats wonen wij?
Antwoord: C: Nieuwkoop
Kees Bos
Vraag 16: Circa hoeveel kilometers worden er afgelegd door de
werkbijen, om een pot honing van
450 gram te doen vullen
Antwoord: C: 75.000 km
J.J. Verbree

Voorheen woonde op Meije
50 (oude nummering) Jan en Klazien
Verbree en daarvoor Opa Verbree.
Vraag 17: Wat waren Jan en Klazien
Verbree van elkaar?
Antwoord: B: Broer en zus
Fam. Kemp
Vraag 18: Wat lag er vroeger opgeslagen in onze schuur
Antwoord: A: Kaas
Hollandse Boerderij
De Meijenaren die lid zijn van onze
gemeente Emmaüs en wonend na
de Hollandse Boerderij (zie lijstje
hieronder) en enkele leden van

Open monumentendag
17 september
Als Emmaüsgemeente beschikken wij over prachtige kerkgebouwen,
waar we best trots op zijn. Als taakgroep Beheer en Financiën hebben
we besloten, dat we dit graag tonen aan andere belangstellenden. Dat
is mogelijk op de zogenaamde “open monumentendag”, dat is dit jaar
zaterdag 17 september. Op die dag zijn vele monumenten in Nederland
geopend en zijn ze te bezoeken. We willen graag daaraan meedoen
en hebben ons voorgenomen de Ontmoetingskerk open te stellen.
In tegenstelling tot andere plaatsen in Nederland zijn in Bodegraven
alleen op de zaterdag de monumenten geopend.
Voor deze openstelling zoeken we
mensen, die als gastheer / gastvrouw in de kerk aanwezig willen
zijn. Je taak zal zijn om bezoekers te
begeleiden en om vragen te beantwoorden. Je hoeft niet alles van
de geschiedenis van de kerk af te
weten; er zullen diverse papieren
aanwezig zijn met informatie over
het gebouw. Gewoon aanwezig zijn
en een praatje maken met bezoekers, dat is waar het om gaat.
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Taakgroep jongeren verwelkomden alle deelnemers voor een lekkere Lunch.
Mevr. H. Mosterd, Fam. De Jong
– Bulk, Heleen Domburg & Johan
Vlaardingenbroek, Fam. Verbree &
Fam. de Bruin
Wij, van de Taakgroep jongeren,
vonden het superleuk en gezellig
dat jullie hebben deelgenomen aan
deze activiteit. Wij vonden het gezellig en geslaagd!
Taakgroep Jongeren – Emmaüs
Gemeente Bodegraven

Als je wilt meewerken om ons
mooie gebouw aan anderen te
tonen, geef je dan op aan ondergetekende. Geef ook even aan welke
tijd je voorkeur heeft. Je hoeft niet
de hele dag aanwezig te zijn; als we
met meerdere mensen zijn kan de
tijd van je aanwezigheid onderling
worden verdeeld.
Wim Kusee, e-mail: wim@kusee.nl,
tel. 0172-618168

Pastoraat dichtbij

West 4
In West4 is Bas Batelaan wijkouderling. Deze sectie wordt gevormd
door de straten tussen het spoor en de Vrije Nesse. Het is een gemêleerde wijk. Er wonen mensen van allerlei leeftijden en Bas vindt
dat we ons voor onze bezoeken niet te veel moeten focussen op de
ouderen. Hij heeft zelf herinneringen aan vroeger, toen huisbezoeken
werden afgelegd door twee ouderlingen. Van huis uit heeft hij het
kerkzijn meegekregen. Dat betekent ook dat je actief bent en verantwoordelijkheid draagt. Dat geldt voor alle gemeenteleden, ieder naar
vermogen.
In gesprekken met gemeenteleden
gaat het om de ontmoeting. Een
gesprek hoeft niet noodzakelijk over
geloof te gaan. Wat speelt er in het
leven van de mensen die bezocht
worden? Als bezoeker probeert Bas
daarin te volgen en ruimte te geven
voor wat op dat moment belangrijk
is. Toch is er altijd het besef dat er
iets extra’s is, een gedeeld geloof,

hoe dat dan ook verwoord of ingevuld wordt.
Pastoraat is veel breder dan alleen
de bezoeken. Het gebeurt ook in
de ontmoeting na de kerkdienst,
of gewoon op straat. Voor Bas is
betrokkenheid het kernwoord. Als je
echt betrokken bent op elkaar, dan
spelen de verschillende manieren
van geloofsbeleving en de woorden

die je daarvoor gebruikt, geen rol.
Dan is er verbondenheid, omdat
we leven vanuit dezelfde bron. Dan
kunnen we elkaar liefde, zorg, aandacht en hulp geven.
Esther Dijkstra

juni 2022

27

Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten
zondag 12 juni
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 19 juni
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 26 juni
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 3 juli
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 10 juli
Dorpskerk
Bethlehemkerk

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A.D.J. Wessels, Woudenberg
prop. W. Braaksma, Bodegraven
ds. J. Niesing, Kesteren
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven

wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1

9.30
18.30
9.30
18.30

prop. A.N.J. Scheer, Huizen
ds. C.W. Saly, Amsterdam
ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug
ds. G.H. Vlijm, Wezep

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven, voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. C. van den Berg, Gouda
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, voorbereiding Heilig Avondmaal
ds. A. Baas, Bodegraven

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven, bediening Heilig Avondmaal
ds. A. Baas, Bodegraven, voortz. en nabetr. Heilig Avondmaal
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, bediening Heilig Avondmaal
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, voortz. en nabetr. Heilig Avondmaal

wijk 2
wijk 2
wijk 1
wijk 1

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven, Heilige Doop
ds. E. van der Poel, Meerkerk
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, Heilige Doop
ds. G.H. Vlijm, Wezep

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

Weeksluitingen Vijverhof
Datum
11 juni
18 juni
25 juni
2 juli
9 juli

Voorganger
dhr. G. Nap
mw. G. Postma
mw. C.de Goede
ds. A. Baas
dhr. J. Smit

Koor/ Begeleiding
“Kurverkoor”Waarder
dhr. J. Slappendel en Suzan Hille
dhr. P.van Lunteren
dhr. R. Lok
dhr. J. Kroon

Avondmaalsviering 14.30 uur zondag
3 juli
ds. A.J.R. Treur (wijk 1)
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Kinderfeest
In de zomervakantie wordt
vanuit
de
Protestantse
Gemeente Bodegraven op
het Raadhuisplein het kinderfeest georganiseerd. De data
zijn 13, 14 en 15 juli.
Het is een groot feest waar we
kinderen van 4 t/m 10 jaar de boodschap van Gods liefde
willen vertellen en laten zien door verhalen, liedjes, knutselen, sport en spel. We hebben een ochtend- en een
middagprogramma, met dezelfde inhoud. We zijn nog
op zoek naar medewerkers met verschillende talenten.
Denk aan een groepje kinderen begeleiden, opbouwen,
logistiek medewerker, catering, pannenkoeken bakken,
avond- of nachtwaker, fotograaf. U en jij kunt zich aanmelden via de website www.kinderfeestbodegraven.nl.
Helpen kan ook door een kind uit te nodigen voor dit

feest. Welk kind uit uw buurt of familie hoort deze boodschap niet (zo vaak)? Wij zien uit naar de komst van deze
kinderen. Vanaf 1 juni kunnen kinderen zich aanmelden
via bovenstaande website.
Bedankt voor het regelen en groetjes,
Hadassa Lok – Bouwman
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Kerkdiensten Emmaüs
zondag 12 juni
Ontmoetingskerk

9.30

Arjo van der Steen

Overstap/gezinsdienst
m.m.v. Emmaüsband
o.l.v. Wim Kusee en Jan Slappendel

Lutherkerk

18.30

Songs of Praise

donderdag 16 juni
Lutherkerk

13.30

Arjo van der Steen

zondag 19 juni
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

9.30
18.30

ds. J.W. Schellingerhout, H.I. Ambacht
Heilig Avondmaal
ds. Perla Akerboom – Roelofs, Nijmegen Heilig Avondmaal met
gezongen liturgie

zondag 26 juni
Ontmoetingskerk

9.30

Trouwdienst
Robert Jansen & Danique
van Leeuwen
m.m.v. Emmaüsband

Ontmoetingskerk
Lutherkerk

12.00
18.30

ds. David Schiethart, Den Haag
(waarnemend predikant)
Reint van Asselt, Bodegraven
ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt

zondag 3 juli
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

9.30
18.30

ds. R. van Schouwen, Honselersdijk
Songs of Praise

zondag 10 juli
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

9.30
18.30

Arjo van der Steen
ds. G. Landman, De Bilt

Doopdienst

zondag 17 juli
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

9.30
18.30

ds. David Schiethart, Den Haag
ds. S. Janse, Ameide

Gezongen liturgie
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Bevestigingsdienst
SHH-dienst m.m.v. Emmaüsband

o.l.v. Eric Bette en Sanne de Mooij

•
•

airconditioning
lucht- waterbehandeling

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