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Van de redactie

Alle tijd

O

ns leven is tijdgebonden. God bepaalt ons leven
van onze geboorte tot aan onze dood. Wij krijgen
tijd en mogen daar zelf invulling aan geven. Tijdens de
schepping kwam er orde in de wereld met ’s nachts tijd
voor rust en overdag de nieuwe (werk)dag vol verantwoordelijkheden. In onze vrije tijd, vakantie, zijn we los
van onze dagelijkse taken. Tijd voor onszelf.
In deze KERKMAG, middenin de zomer, draait het dus om
onze tijd. Wat doen we ermee? Onder andere verhalen
van mensen in de verschillende fases van hun leven. Druk
met weer een nieuwe gemeente om mee te bouwen,
mee te leven of richting pensioen waarin tijd vrijkomt
voor een extra vrijwilligerstaak. Ook vrijwilligerstaken
zijn niet vrijblijvend. En wij, Emmaüsgangers, hebben
na een lange tijd van serieus nadenken over stoppen óf
samen verder gaan, veelbelovende conclusies getrokken
en zetten samen stappen vooruit.
God geeft ons levenstijd. Hij neemt ook alle tijd voor ons,
al beseffen wij ons dat niet. Neem de tijd om daarover
na te denken. Dat hoeft geen uren per dag te kosten.
Een kort gebed is al genoeg. We zijn op weg naar Hem.
Straks, daar, is er geen tijd meer. Namens de redactie
wens ik iedereen een mooie zomer toe.
Jacqueline van Spengen

ALLES HEEFT ZIJN TIJD

Aanleveren kopij
De deadline voor het aanleveren van kopij voor het
september nummer van KERKMAG is 19 aug. 2022
Gebruik het juiste e-mailadres: KERKMAG@pge.nu

PREDIKER 3:1-15
juli/augustus 2022
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Opinie

Alle tijd
Tijd is onze vriend en vijand. Tijd geeft structuur aan ons leven. Er is
een tijd om te slapen en een tijd om op te staan. Er is een tijd om te
werken en er is een tijd om te rusten. Er is een tijd voor gezelligheid,
maar ook een tijd van onrust en stress.

B

ij het woord ‘tijd’ denken we
aan het tijdstip voor onze
afspraken, bedtijd, werktijd, schooltijd, enzovoort. In het woord ‘tijd’
ligt vaak een stressfactor. 24/7. De
deadline is op een bepaalde tijd
gesteld. Sommige mensen overzien
de tijd niet. Er zijn cursussen voor
timemanagement: “Hoe kan ik zo
goed mogelijk omgaan met mijn
tijd? Wat heeft prioriteit, wat vind
ik nu echt belangrijk in het leven,
waar investeer ik tijd in, wat is
noodzakelijk?”.
Met de zomervakantie in het vooruitzicht hoor je het veel mensen
zeggen: “Dan heb ik even alle tijd”.
Dan hoef ik even niets, dan kan ik
mijn planning even loslaten, dan
is het even ‘komt zoals het komt’.
Sommige mensen blijven in de
vakantieperiode lekker thuis. Anderen nemen de rust op de camping
of boeken een leuk vakantiehuisje.
De vakantietijd is een ideale tijd om
even te ontstressen. Een periode
waarin je even ‘alle tijd’ hebt. Er zijn
mensen die dit kunnen. Maar dat
geldt niet voor iedereen. Ook het
op vakantie gaan kost tijd. De reis
moet gepland worden en er moeten
keuzes gemaakt worden wat je in
een bepaalde tijd wilt en kunt doen.
Heb je dan wel echt ‘alle tijd’?
Wij mensen kunnen niet zonder tijd.
Het is nu eenmaal een feit dat de
4
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zon in de ochtend opkomt en in de
avond ondergaat. Wij kunnen niet
zonder slaap. Het is nu eenmaal een
bepaalde ordening die God in de
schepping heeft gelegd. Het aparte
is wel dat er bij God zelf geen tijd is.
In 2 Petrus 3:8 staat bijvoorbeeld dat
duizend jaren bij God als één dag zijn
en één dag als duizend jaren. Maar
wij mensen kunnen niet onder deze
ordening uit. Wij hebben dus niet
‘alle tijd’. Want om gezond en fit te
blijven, moeten we slapen.
Tijdens een begrafenis wordt er
teruggekeken op iemands leven.
Woorden van herinnering worden
meestal uitgesproken op basis van
een tijdslijn. Tijdens een begrafenis worden we misschien wel het
meeste stil gezet. Het overlijden
van iemand bepaalt ons bij de vraag:
“Hoe ga ik om met de korte tijd?ˮ
Het leven is als een zucht. Voor je
het weet, is het weer voorbij.
Het Bijbelboek Prediker spreekt
ook over tijd. Lees het in hoofdstuk
3: 1-4 Voor alles wat gebeurt, is er
een uur, een tijd voor alles wat er
is onder de hemel. Er is een tijd om
geboren te worden en een tijd om
te sterven, een tijd om te planten,
en een tijd om te rooien. Er is een
tijd om te huilen en een tijd om te
lachen, een tijd om te rouwen en
een tijd om te dansen, enzovoort”.

Laatst was ik bij een begrafenis waar
de tekst ‘mijn tijden zijn in Uw hand’
uit psalm 31: 16 centraal stond. Tijdens de dankdienst vooraf aan de
begrafenis zei de voorganger dat
het in de context van dit vers ook
goed is om ook het vers daarvoor te
lezen. In vers 15 staat namelijk ‘maar
ik vertrouw op U Here, Ik zeg: U bent
mijn God’. Dit was het getuigenis van
de overledene. Zij kon berusten in
het feit dat ook haar stervenstijd in
Gods hand is.
In de woorden van psalm 31 klinkt
iets van een basisvertrouwen. Het
geeft bij mij ook een soort innerlijke zekerheid dat ik al mijn tijden
niet zelf in de hand hoef te houden.
Ja, ik moet plannen, ik moet mijn
agenda goed beheren. Er wordt van
mij verwacht dat ik mijn afspraken
nakom. Maar al deze dingen mag ik
toch leren vanuit het basisvertrouwen dat ik de tijden niet zelf in mijn
hand hoef te houden. In het toevertrouwen van ‘mijn tijd in Gods hand’
ontstaan vaak ook weer van die verrassende momenten. Spontane ontmoetingen en gesprekken. En soms
zijn er van die momenten alsof het
lijkt of de tijd even stil staat. Mijn
tijden zijn in de hand van de God
die geen tijd kent. Alleen in Hem
is er ‘alle tijd’. Alle tijden zijn in Zijn
handen, zelfs de eindtijd en de tijd
dat de hemel en aarde weer nieuw
zullen worden. Zullen wij dan echt
‘alle tijd’ hebben als er geen zon en
maan meer zijn?
Arjo van der Steen

Opinie
Wie heeft de tijd
bepaald?
Er is niet een mens die de tijd heeft
bepaald. In de loop van de jaren is
het meten van tijd steeds verder
ontwikkeld. Vroeger werd de stand
van de sterrenhemel gebruikt als
uitgangspunt voor de tijd. Overdag
werden er zonnewijzers gebruikt
en ‘s nachts bijvoorbeeld een
zandloper.

Greenwich
Rond 1700 kwamen er nauwkeurige
uurwerken. Maar het was nog steeds
een zooitje. Elk land, regio en zelfs
soms plaats had z’n eigen tijd. Engeland vond dat dat anders moest. Men
voerde in 1880 een standaardtijd in.
Dit wordt de Greenwich Mean Time
genoemd, misschien heb je daar wel
eens van gehoord. De Greenwichtijd
is ingevoerd afgeleid van de zon en
het ronddraaien van de aarde. Aan
het einde van de vorige eeuw werd
het steeds belangrijker dat er een
gemeenschappelijke tijd kwam. Dit
heeft geleid tot de Universal Time.
Ze hebben hiervoor de Greenwich Time gekozen. De Greenwich
Time werd dus de Universal Time
(wereldtijd).

Atoomklok
In 1955 is er een atoomklok uitgevonden. Deze klok houdt de tijd
precies bij. De beste atoomklokken
hebben slechts een afwijking van
1 seconde in 300.000 jaar!
juli/augustus 2022
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Meditatie

Alle tijd
Sinds Albert Einstein weten we dat tijd relatief is.
Nu ga ik niet in op de natuurkundige betekenis hiervan. Dat is mijn vak niet. Ik wil iets zeggen over de
tijd die we beleven. Over ervaren en gevoelde tijd.
Over wat ik noem ‘beleefde tijd’. En dan ook over
‘beleefde leeftijd’. Immers, tijd en leeftijd hebben
alles met elkaar te maken.

E

erst maar eens de ervaring die we hebben in de
wacht aan de telefoon of wachten op het perron.
Vijf minuten wachten aan de telefoon of die eindeloze
minuten totdat de trein komt, het lijkt soms een eeuwigheid. Maar als we druk bezig zijn, in ‘flow’, dan vergeten we de tijd en lijkt de tijd om te vliegen. Ja, ook in
onze beleving is de tijd relatief. Vijf minuten in de wacht
is totaal iets anders dan vijf minuten onderweg, ook al
duren ze beiden 5 x 60 seconden.
Ook onze leeftijd heeft iets relatiefs. Veel mensen ervaren een andere leeftijd dan ze feitelijk zijn. Ergens in ons
bewustzijn valt onze leeftijd niet samen met hoe wij onszelf ervaren. En misschien is dat maar goed ook.
Als we over tijd spreken dan gaat het ook over verleden en toekomende tijd. Ook daarin voltrekt zich iets
wonderlijks. Vloeit het verleden in ons brein samen tot
een compact geheel, de toekomst is meer open. Heftige gebeurtenissen worden in ons geheugen gegrift. De
rest verdampt. Soms kijken mensen met verdriet, soms
met vreugde, terug op de verleden tijd. Soms gaat dat
gepaard met nostalgie. Hoewel, ‘nostalgie is ook niet
meer wat het geweest is’. Kortom, hoe beleven wij de
verleden tijd?
Gaat het over de toekomende tijd, dan kijken we daar
met vertrouwen of met zorg naar. Zeker in onze cultuur
is er een sterke neiging om de toekomst te willen beheersen en vast te leggen. Zekerheid creëren, maar of dat
altijd heilzaam is, is de vraag.
Ooit had ik een boekje over tijd. Op de cover stond een
grappige foto, een klok met wijzers van slap rubber. De
klok tikte gewoon, maar de wijzers gaven niet de tijd aan.
Mooi beeld van hoe de tijd niet altijd ‘op tijd’ is. En weten
6
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we eigenlijk wel wat dat is, tijd? We hebben er iedere dag
ruim voldoende van, of juist een chronisch tekort aan.
“Ik heb geen tijd’ is een veel gehoorde opmerking. Maar
kan dat eigenlijk wel, tijd hebben of geen tijd hebben.
Tijd is toch geen bezit? Kun je tijd ‘hebben’?
Tot slot leg ik een paar vragen aan u voor. Bij wijze van
denkoefening. Het gaat hierom: Gaat de tijd vooruit of
gaat zij misschien achterwaarts? Beweegt de tijd? Of
staat de tijd stil en bewegen wij door de tijd heen? En stel
nu eens dat de tijd achterwaarts beweegt. Gaan we dan
misschien terug in de tijd, of is de tijd eerder zoiets als
een kledingstuk, dat we langzaam over onszelf aantrekken? Of is de tijd zoals een tunnel, waar we doorheen
rijden? Gaan wij door de tijd heen of voltrekt de tijd zich
aan ons? En kun je ouder worden als de tijd stil staat? En
kan de tijd, naarmate zij verstrijkt, zich aan de een anders
voltrekken dan aan de ander? Dat de tijd van de ene niet
hetzelfde is als de tijd van de ander?
Het zijn zo wat gedachten over de tijd. Om de tijd
door te komen, de tijd te doden, of juist om de tijd te
vullen. Ik wens u in ieder geval een goede en gezegende
zomertijd toe.
ds. David Schiethart

Geloof op maandag

Alle tijd
Onlangs vroeg de redactie van KERKMAG mij om een bijdrage te schrijven voor deze rubriek, met als thema ALLE TIJD. Daar moest ik over
nadenken. Wat kan ik hiermee en waar wil ik het dan over hebben.
In gedachten zet je die twee woorden centraal, waarna je er rondjes
omheen draait om het van verschillende kanten te kunnen bekijken en
over na te kunnen denken.
Ik ga een poging wagen. Alle tijd:
dat roept een positief gevoel op.
Met dit vakantienummer in handen
is dat toch het eerste waar je aan
denkt: alle tijd als je op vakantie los
kunt zijn van de dagelijkse beslommeringen, werk, verplichtingen en
vergaderingen. Als je alle tijd hebt
voor elkaar, om met je kinderen
te spelen, voor de omgeving, een
mooie wandeling of fietstocht, dat
boek dat je al heel lang wilde lezen
maar geen tijd voor had. Kortom,
een heerlijke tijd waarin de dagen
eerst heel lang duren maar naar het
eind van de vakantie toch weer te
snel gaan.
Positief klinkt het ook als iemand
alle tijd voor je heeft. Om naar je te
luisteren, om je te helpen als je dat
nodig hebt. ‘Vertel het maar, ik heb
alle tijd voor je’. Met alle haast en
individualiteit van tegenwoordig is
dat best een oase van rust die je op
dat moment nodig hebt, waarin je je
gehoord en gezien voelt. Weldadig.
Maar alle tijd kan ook een ergernis
zijn, als een weggebruiker bijvoorbeeld alle tijd neemt of te langzaam
rijdt, terwijl jij haast hebt en er niet
langs kunt. Het valt dan niet mee om
geduldig te zijn. Of als je in een vergadering zit en de ander neemt alle
tijd voor zijn of haar verhaal, terwijl
de klok doortikt.

Zelf heb ik niet zo vaak het gevoel
dat ik alle tijd heb. Ik raak nogal
eens opgejaagd door alle dingen die
gedaan moeten worden. Zeker na
een vakantie vraagt het werk voor
baas en kerk weer een paar avonden bijwerken. Juist al die details
die in de gaten gehouden moeten
worden. Vaak ook omdat er een
deadline achter zit, ben je vrije of
vakantietijd alweer snel vergeten. En
dat is best jammer, maar lijkt haast
onvermijdelijk.

Dan is het
tijd voor
ontmoeting
Tijd, alle tijd moet je daarom ook
vaak máken. Beter plannen, tijd
voor jezelf, tijd voor de ander. In
de kerk hebben we vaak de neiging tot praktisch bezig zijn, terwijl
inhoudelijk met geloof bezig zijn zo
belangrijk is. Alle tijd nemen voor
gebed, bezinning, zoeken naar de
weg die we als Emmaüsgemeente
willen gaan. Ik denk wel eens dat
we zo druk zijn met z’n allen dat we

nauwelijks tijd hebben om aan God
of gebed te denken. Terwijl we op
het moment waarin wij tijd hebben
of nemen voor geloofsaandacht of
gebed voor Hem, er wel automatisch vanuit gaan dat God alle tijd
voor ons heeft.
En het mooie is: dat is ook zo! God is
er en zal er altijd zijn. Hij staat voor
ons open als wij ons naar Hem toekeren. Elke keer weer, onvoorwaardelijk. Hij heeft alle tijd voor ons,
altijd weer. Dat is toch wel geweldig
en het brengt ons de rust die we op
dat moment zo hard nodig hebben.
Praten met God in de stilte van de
binnenkamer, het heeft iets oneindig rustigs in zichzelf.
Tijd nemen, mediteren, aandacht
opbrengen, stilte betrachten,
het vraagt oefening. Maar als die
tijd genomen wordt, die oefening gedaan wordt, voel je dat er
iets gebeurt.
Dan is het tijd voor ontmoeting.
Alie Benedictus
juli/augustus 2022
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Van de kerkenraad

Van de voorzitter
Op de gemeenteavond op 14 juni is het beleidsplan voor de jaren
2022-2026 besproken. De kerkenraad presenteerde deze avond, bij
monde van onze interim predikant Marten Knevel, dit plan dat de
naam “Veelkleurig in de naam van Christus“ heeft gekregen.

In een goed gevulde zaal werd met
veel aandacht en interesse naar zijn
voordracht geluisterd. Omdat het
plan ruim vooraf was gepubliceerd
konden de aanwezige leden hun
vragen en opmerkingen gericht stellen en laten horen. Zo ontstond er
een levendige en betrokken discussie. Aan het einde van deze avond
heb ik met blijdschap kunnen constateren dat dit plan recht doet aan
de wensen en opvattingen die er
breed binnen onze wijkgemeente
leven. De zorgvuldige voorbereiding via het team Emmaüs 2.0, de
gehouden enquêtes en de verschillende discussieavonden hebben
duidelijk hun nut opgeleverd om de
gemeente goed te betrekken bij dit
nieuwe beleidsplan.
Nu de gemeente is gehoord, kan de
kerkenraad, na een aantal correcties
8
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en bijstellingen vanwege deze discussie, in september dit plan vaststellen. Dat levert twee belangrijke
zekerheden op: we weten als wijkgemeente Emmaüs hoe wij in de
komende vier jaar ‘in de naam van
Christus ‘in onze wijkgemeente ons
kerkelijk werk willen beleven en
uitdragen. Hoe we met de veelkleurigheid willen omgaan en hoe wij
ons richting de wereld om ons heen
willen opstellen. Daarnaast geeft dit
nieuwe plan ook een goede inkijk in
het reilen en zeilen van onze wijkgemeente. Dat is erg belangrijk nu het
beroepingswerk een aanvang mag
gaan nemen.
Ik heb aan het einde namens de
kerkenraad uitgesproken dat wij
ons gaan inspannen na de zomer
de eerste stappen te zetten met het
beroepingswerk. De kerkenraad zal

hier eind juni een uitspraak over
doen. Ik hoop jullie in het komende
nummer van KERKMAG hierover
goed te informeren. Dat geldt ook
voor de invulling van de vacature
die eind december ontstaat doordat
Esther Dijkstra dan met pensioen
gaat. We zullen Esther heel erg gaan
missen maar we moeten er natuurlijk voor zorgen dat haar werk goed
wordt voortgezet.
Als je dit leest, is dominee Marten
Knevel inmiddels vertrokken. Ik
wil over zijn werk en zijn inzet ook
graag in de volgende KERKMAG
uitgebreid aandacht schenken. In
dezelfde dienst was er ook afscheid
van een aantal leden van de kerkenraad en van leden van een aantal
taakgroepen. Ik mocht hen hartelijk danken voor hun inzet. Gelukkig
hebben een aantal leden te kennen
gegeven hun werk te willen voortzetten. Er is gelukkig ook een nieuw
lid bevestigd. Ik wil na de zomer nog
eens wat dieper met jullie nadenken over hoe wij het werk in onze
wijkgemeente in de komende jaren
willen aanpakken, nu er steeds
minder leden te vinden zijn, die tijd
en energie willen vrij maken voor
het kerkelijke werk.
Tenslotte wil ik onze waarnemend
predikant David Schiethart van
harte gelukwensen met het beroep
dat hij kreeg als studentenpastor in
de PKN te Delft. Zijn werkzaamheden in Delft starten in september.
Hij heeft vanwege dit beroep zijn
dienstverband in Den Haag beëindigd. Voor ons betekent dit geen
verandering in zijn werkzaamheden
in Bodegraven.
Met hartelijke groet,
Koos Karssen

Ontdekkingsreis

Ontdekkingsreis Emmaus 2.0
Na ruim anderhalf jaar is er een einde gekomen aan mijn betrokkenheid als interim predikant bij de protestantse gemeente Emmaüs in
Bodegraven. Ik wil het niet hebben over alles wat zich in die periode
heeft afgespeeld. Het was zeker niet altijd gemakkelijk. Voor u niet en
voor mij niet. Maar temidden van alle ontwikkelingen en emoties ben
ik enorm bemoedigd door de wil in de gemeente om de toekomst positief met elkaar in te gaan. Tijdens de ontdekkingsreis naar Emmaüs
2.0 is er echt een nieuw perspectief ontstaan voor het veelkleurig
gemeente zijn in verbondenheid. Dat geeft hoop voor de toekomst.
Persoonlijk heb ik genoten van de
ontmoetingen en de samenwerking
met heel verschillende mensen. Ik
heb ervaren hoe wij allen een verlangen delen naar samen gemeente

zijn op een manier die ons inspireert
en helpt om hoopvol en met vertrouwen onze plek in het leven in
te nemen.

Ik wil u en jullie allen bedanken voor
de tijd, de energie, het vertrouwen
dat aan mij, maar vooral aan de
gemeente is gegeven. Voor mij is
deze ontdekkingsreis naar Emmaüs
2.0 ten einde. Voor Emmaüs niet.
Zoals ik al schreef in de vorige
KERKMAG, het is een zoektocht die
wij blijven gaan en die ten diepste
een zoektocht is naar het leven in
Gods Koninkrijk. Ik vertrouw erop
dat Gods zegen op die voortgaande
ontdekkingsreis niet zal ontbreken
en ik hoop daarvan op afstand iets
mee te krijgen. En af en toe weer
even in uw midden te mogen zijn.
Marten Knevel, interim predikant
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Van de pastores
Pinksteren – Feest van de Geest
In de meimaand heeft Taakgroep
Pastoraat de pinkstergroet rondgebracht bij een deel van onze
gemeente. Ouderen zijn gewend
om iets van de kerk te ontvangen. Maar dit keer kozen we voor
een andere leeftijdscategorie. Dat
leidde tot diverse reacties, van positief tot verbaasd. Daarin merk je
hoe betrokken mensen zijn, en ook
hoe groot de afstand tot de kerk kan
zijn. Hoe komt het dat je lid bent?
Is het nog iets van lang geleden,
je bent ooit gedoopt, maar verder
doe je er eigenlijk niets mee? En
dan staat er opeens iemand van de
kerk op de stoep. Het geeft opnieuw
het belang aan van pastoraat. Maar

Pastoraat Oost
ds. David Schiethart
06-5358 7129
10

dat kan alleen als het geen eenrichtingverkeer is. Leest u ook over de
grote verandering in het pastoraat?
(zie de rubriek “Pastoraat dichtbij”)
Contact na verhuizing
Eens in de maand krijgt de Taakgroep Pastoraat de mutaties door:
veranderingen in het ledenbestand van onze wijkgemeente. Bij
nieuwkomers gaan we graag langs
om kennis te maken en mensen te
informeren over de gang van zaken
in onze kerk. Daarbij wordt altijd
een recente KERKMAG overhandigd en een brochure over de Protestantse Gemeente Bodegraven.
Een afspraak maken valt niet mee:
mensen met hun volle agenda’s zijn

Pastoraat West
Esther Dijkstra
0348-501 859

KERKMAG Bodegraven

Pastoraat Jongeren
Arjo van der Steen
06- 5555 3373

vaak niet thuis en een telefoonnummer is lang niet altijd te achterhalen.
De informatie wordt dan maar in de
brievenbus gedaan. We hopen dat
er dan toch een keer contact tot
stand kan komen.
Een zomerkaart
Bij de zondagsbrief van 26 juni
vond u de lijst met adressen van
gemeenteleden die in een zorginstelling wonen, of ergens begeleid
wonen. We vermelden deze namen
en gegevens niet meer in KERKMAG
vanwege de wet op de privacy.
Esther Dijkstra-Rensen

Coördinator Pastoraat
Janneke Benedictus
06-5029 4017

In memoriam
Nelie Koning

N

elie werd geboren in een ‘bloemenfamilie’, een
gezin met drie dochters en één zoon. De ouders
hadden een bloemenkwekerij net over het spoor, tegenover het station, nu de Dronenwijk. Toen de kwekerij in
1964 moest wijken voor huizenbouw, werd het perceel
Spoorlaan 1 gekocht, waar haar ouders gingen wonen.
Nelie ging naar de hbs, in haar tijd niet zo gebruikelijk
en ging begin jaren ’70 een universitaire studie andragologie volgen, die ze echter opgaf om voor haar ouders
te zorgen. Zij kwam ook aan de Spoorlaan wonen, later
samen met haar zus An.
Jarenlang heeft ze de Gereformeerde Kerk gediend. Zij
was begin jaren ’70 de eerste vrouwelijke scriba van de
Kerkenraad Algemene Zaken. Jan Slappendel vertelde
over haar: “als ’s avonds laat de brievenbus klepperde,
kon je er zeker van zijn dat er iets van Nelie op de mat
lag”. Daarnaast deed ze tal van andere zaken. Zo was
zij lang correspondent voor Effatha, was betrokken bij
het dovenpastoraat, correspondent voor het Ned. Bijbelgenootschap, regelde lang de preekvoorziening, zat
in verschillende beroepingscommissies en verzorgde

Klazina Adriaanse – Vleugel

O

p 23 mei is Klazina Adriaanse – Vleugel overleden.
Zij woonde de laatste twee jaar in de Hanepraij in
Gouda. Zij heeft de leeftijd van 89 jaar bereikt. Sientje
bracht haar jeugd door in Zeeland en ontmoette daar
Wim Adriaanse. Na een tip van zwager Arie de Jong
kwamen ze in Bodegraven wonen, waar Wim uiteindelijk hoofd gemeentewerken werd. Sientje heeft haar
leven lang te maken gehad met gezondheidsproblemen.
Gelukkig was Wim er altijd om voor haar te zorgen.
Geloven was belangrijk, maar hoe je dat invult was een
zoektocht. Sientje volgde cursussen en las boeken en
voerde graag gesprekken met mensen die haar probeerden te volgen in haar gedachtenspoor. Dat was niet
altijd eenvoudig, en dat leidde wel eens tot frustraties
aan beide kanten. Ook was er de vraag in hoeverre je
het aan jezelf te danken hebt, en of je wel goed genoeg
je best doet. Depressieve periodes eisten ook hun tol.
Bij het ouder worden werd ze milder, en kon zich soms
overgeven aan een God Die met milde ogen naar de
mensen kijkt.

zo’n 25 jaar samen met zus An de
‘bloemen in de kerk’. Van de bloemen
maakte zij veel werk. Elke week ging
ze naar het tuincentrum om de juiste
bloemen uit te zoeken om er een fraai
bloemstuk van te maken. Voor al haar
vrijwilligerswerk in de kerk kreeg ze
een koninklijke onderscheiding.
Nelie was een wijze vrouw die tactvol wist om te gaan
met de meer behoudende en de meer progressieve
krachten binnen de gemeente. Daardoor voelde ieder
zich gehoord en gerespecteerd. Ze trad nooit op de
voorgrond, maar als ze haar mening gaf, was het verstandig om goed naar haar te luisteren. Ook ging ze op
zondag altijd op een andere plek in de kerk zitten. Zo zat
ze steeds naast weer andere mensen, waardoor ze veel
verschillende mensen leerde kennen.
De laatste jaren leidde ze met zus An een steeds meer
teruggetrokken leven en kreeg men niet meer zo makkelijk contact. Op 10 mei jl. overleed zij op 93-jarige leeftijd.
Zij is in stilte gecremeerd.
ds. David Schiethart

Eind 2017 verhuisden Wim en Sientje
naar Nieuw Rijngaarde, in de hoop
daar een rustige oude dag door te
brengen. Maar vlak daarna ging het
opeens niet goed met Wim, en een
periode van grote zorg om hem brak
aan. Wim overleed twee jaar later,
een groot gemis. Sientje verhuisde het jaar daarop naar
de Hanepraij in Gouda. Het leven had niet veel zin meer,
en dat was moeilijk voor haarzelf en voor haar geliefden.
Ze wist dat er bij God een plekje was voor haar, maar ‘nu
nog niet’, zoals ze dat zelf zei.
In de herdenkingsdienst lazen we psalm 23, over de
herder die met zijn stok en staf ons leidt door het leven,
naar een toekomst waar wij geen weet van hebben. Voor
hen die achterblijven zijn er de herinneringen aan een
moeder en oma met wie liefde gedeeld werd.
Esther Dijkstra-Rensen
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In memoriam
Henny Truus Dijk – Troost

O

p 24 mei overleed Henny Truus Dijk – Troost. Kort
daarvoor vierde zij haar 80ste verjaardag.
Henny werd geboren in Zuidland, een dorp op
Voorne-Putten en had een onbezorgde jeugd. Ze volgde
een opleiding tot kleuterleidster en op de bruiloft van
haar zus leerde ze Hans kennen. In 1969 trouwden ze en
verhuisde Henny naar het hoge noorden. Door het werk
van Hans kwamen ze in Bodegraven terecht. Ze werden
de trotse ouders van vier zonen. Het was een sportief
gezin en Henny zorgde op de achtergrond voor alles wat
daarbij nodig was.
Henny was zorgzaam, attent en altijd beschikbaar voor
haar kinderen en later ook voor de kleinkinderen. Ze was
actief in de kinderkerk en was ook een periode pastoraal medewerker. Nadat de kinderen het huis uit waren,
was er tijd voor hobby’s, zoals het schilderen. Er waren
geen zorgen en samen met Hans genoot ze van alles wat
mogelijk was. Aan het Raadhuisplein hoopten ze samen
oud te worden.
Afgelopen maart bleek ze ernstig ziek te zijn en dat behandelingen geen herstel konden bieden. Zelf verwachtte

Johanna Berendina de Jong –
van de Kaa

O

p 30 mei overleed Johanna Berendina de Jong –
van de Kaa. Jo is 88 jaar oud geworden. Zij werd
geboren in Ede en kwam door haar huwelijk naar Gouda.
Ze werd de moeder van drie kinderen en had de laatste jaren een sterke band met de jongste dochter. Ze
paste heel graag op de kleinkinderen en zorgde vaak
voor het eten.
In 2004 overleed haar man en in Gouda had ze moeite
met het alleen zijn. Daarom verhuisde ze naar Bodegraven, om dichter bij Jolanda en haar gezin te zijn. Via
de Franciscushof kwam ze in de Oranjehof. Elke zaterdag ging ze naar de weeksluiting in Vijverhof. Ze deed
mee aan activiteiten voor ouderen en genoot weer van
het leven.
In 2020 nam haar gezichtsvermogen af en daarom keerde
ze terug naar Gouda, naar de Irishof, waar ze ingesteld
zijn op mensen met een visuele beperking. Ook daar
deed ze mee en kon genieten van de kleine dingen. Eind
12
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ze niet lang meer te leven
en samen met Hans dacht
ze na over de invulling van
een rouwdienst. Ze kozen
liederen uit en voor de
schriftlezing moest de
trouwtekst
gebruikt
worden: Mijn tijden zijn in
Uw hand. En verder keek
Henny uit naar haar verjaardag. Ze was dankbaar voor al het goede, en accepteerde wat haar overkwam.
In de dankdienst voor haar leven luisterden we naar
muziek van Ronald, Marc en Paulien. Wessel, de oudste
kleinzoon, en Dick en Erik vertelden over haar leven.
En we zongen liederen over de trouw van God. Naast
de trouwtekst lazen we over de vruchten van de Geest.
Daarin herkenden we Henny, haar grote liefde voor de
kinderen, en haar geloof dat God er is, voor haar, voor
Hans, voor hun gezin. Onze tijden zijn in Gods hand.
Esther Dijkstra-Rensen

mei ging haar gezondheid opeens achteruit
en herstel bleek niet
meer mogelijk.
In kleine kring namen
we afscheid van haar.
We zongen de liederen
die voor haar belangrijk
waren en luisterden
naar muziek. En we
lazen de psalm van de
herder, die altijd met
je meegaat. Die herder
heeft haar nu thuis
gebracht, veilig in Jezus’
armen. Voor Jolanda en de verdere familie blijven de
herinneringen aan een gelovige moeder, die weet had
van verdriet en zorgen, maar ook dankbaar was voor al
het goede dat ze mocht ontvangen.
Esther Dijkstra – Rensen

Beheer en financiën / Diaconie
Collecteopbrengsten juni
22 mei
Appelboom
Kerk
Busjes
29 mei
Diaconie
Kerk
Busjes
5 juni
Kiaww
Kerk
Busjes
12 juni
Appelboom
Kerk
Busjes
totaal

Koffieochtenden in 't Centrum
€
€
€

688,70
494,93
125,05

De koffieochtenden zijn gepland iedere laatste dinsdagochtend van de maand, ook in de vakanties. De koffieochtenden zijn van 09.30 – 11.30 uur.

€
€
€

416,80
282,45
51,50

Wij hopen u weer te ontmoeten op 26 juli en 30 augustus.

€
€
€

398,20
340,75
58,50

€
0,00
€
0,00
€
0,00
€ 2.856,88

Verantwoording giften juni
Voor kerk en Diaconie
Via Annie Schiere

€

20,00

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

€
€
€
€

286.500
283.000
178.249
104.751

Collecten wijkgemeente
Begroot 2022
Ontvangen tot en met mei
Verschil

€
€
€

25.000
8.543
16.457

Giften algemeen en acties
Begroot 2022
Ontvangen
Verschil

€
€
€

5.000
225
4.775

Financiële thermometer

10 juli Diaconie

De Kinderwinkel is een project van de protestantse wijkgemeente van de Marcuskerk en van Stek – voor stad
en kerk. In 1995 richtte de Marcuskerk de Kinderwinkel
op. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang
van zaken wordt door Stek behartigd en onze MR denkt
actief mee over alles wat er speelt. De Kinderwinkel wil
dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk, Den Haag. Het is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende
afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen
elkaar kunnen ontmoeten.
juli/augustus 2022
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Diaconie
Zondag 31 juli

KIAWW Pakistan: Opstaan voor een menswaardig bestaan
In Pakistan wordt het krijgen van een kindje met een
verstandelijke beperking door veel mensen gezien als
een schande of misschien zelfs wel een straf van God.
Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden.
Zij houden hun kinderen vaak verborgen. NOAD werkt
in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor kinderen met een verstandelijke beperking. NOAD richt
zich juist erop deze kinderen te laten meedoen in de
gemeenschap. Ouders leren dat door liefde, zorg en
aandacht hun kinderen groeien in hun ontwikkeling.
Ze krijgen een volwaardige plek in het gezin. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt.

Zondag 7 augustus

Diaconie Hezenberg

Wij geloven dat een mens behalve een hoofd, hart
en lichaam ook een ziel heeft. Wij zien ieder mens
als waardevol schepsel en geloven dat iedereen
zich door God geliefd mag weten. Hezenberg dient
als een tijdelijke leefgemeenschap waar we onze
gasten de rust en ruimte bieden om na te denken
over zijn of haar plaats in dit leven. We proberen
een oordeel over de ander te vermijden, omdat
wij vinden dat een oordeel vaak leidt tot verdeeldheid. Waar verdriet, schuld en schaamte vaak de
boventoon voeren, willen wij daar troost bieden.
Elke vraag kan én mag gesteld worden. We doen
ons werk in hoopvol vertrouwen en het geloof dat
er verandering mogelijk is.
14
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Zondag 21 augustus

Diaconie Bartiméus
Wij willen ervoor zorgen dat alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland het
leven kunnen leiden dat bij hen
past. Dat is onze missie. We zijn er
voor alle mensen met een visuele
beperking, van alle leeftijden en in
alle levensfases.

Zondag 4 september

KIAWW Myanmar:
Een volwaardige plek voor mensen met een beperking
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene
gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak
tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met
extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze
gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt
mensen met een handicap ook bij het vinden van werk.
Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen
voorlichting en training over hoe zij mensen met een
beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen
diaconaal kunnen ondersteunen.

Appelboomproject / Bidden

Lieve mensen,
Wij hadden als Bureau Bousa de eer om dit jaar het collectedoel van
het Appelboomproject te zijn.
Namens onze stichting mocht Wieneke op 1 mei een toelichting geven
in de kerk. Daar werd zij al warm
welkom geheten door de lieve
mensen die daar waren. Inmiddels
is het 16 juni en kunnen we met
een groot gevoel van dankbaarheid
vaststellen dat jullie als gemeente
ongelofelijk gul zijn geweest! Het
collectebedrag is door de oudijzergroep aangevuld met € 1.000,00,
wat een geweldig gebaar. Zo is er
een bedrag van € 3.500,00 aan ons
geschonken. We wisten niet wat
we hoorden.
Op vrijdag 10 juni kwamen de
organisatoren van het Appelboomproject op bezoek bij de OKÉ-klas
om ons de symbolische cheque
te overhandigen. Ze konden even
meekijken in de klas en hoorden van
Touria, Agnes en Najlae hoe we de
kinderen helpen. Daar spraken we
ook nog even over de ideeën die
we hebben voor de besteding van

het geld: museumbezoeken inclusief
het vervoer er naar toe, boeken en
spelmateriaal, extra trainingen voor
vrijwilligers, lesmaterialen zowel
fysiek als online, knutselmaterialen,
een gebruikte fiets of laptop voor
wie dat nodig heeft, activiteiten voor
mentorkoppels, kortom: we hebben
ideeën genoeg!

Gebed voor Emmaüs
Op woensdag 27 juli en 31 augustus
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 willen alle gulle gevers heel erg
bedanken voor hun bijdrage. We
voelen ons gezegend dat er door
zoveel mensen die wij niet kennen
een liefdevol gebaar is gemaakt. Wij
kunnen dat weer doorgeven aan de
kinderen die ons zijn toevertrouwd.
Zo staan we samen rondom kinderen en gezinnen die een steuntje
nodig hebben.
Een warme groet van Wieneke,
Touria, Agnes en Najlae,
van Bureau Bousa.

we ontvangen. We bidden ook voor
allen die in onze gemeente leiding
geven, 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

juli/augustus 2022

15

Bidden en schrijven

Anticorruptie-activist vast
voor laster
voor ‘laster’ en het ‘beledigen van
parlementsleden’. Randriamanana
had op sociale media een bericht
geplaatst dat lokale autoriteiten
fondsen hadden verduisterd die
bedoeld waren voor de slachtoffers
van twee verwoestende orkanen.

julibrief 2022: Madagaskar
Mensenrechtenactivist en leraar
Jeannot Randriamanana kreeg op
17 maart 2022 een celstraf van
2 jaar. Hij is onterecht aangeklaagd

Vast voor onderzoeken
verduistering
Randriamanana werkt voor een
onafhankelijke lokale mensenrechtenorganisatie. Hij houdt zich vooral
bezig met het recht op informatie en
goed bestuur.

De kracht van het gebed
Youssef Jacob, een bekeerde moslim die zelf vervolging meemaakte,
vertelt hier over de kracht van het gebed.
Toen Youssef werd gevraagd wat
hij vond van de organisatie van een
Zondag voor de Vervolgde Kerk
(12 juni j.l.), reageerde hij als volgt:
“Ik geloof dat gebed de sleutel is.
Het is onze strategie in Algerije. Het
is de manier waarop we kunnen
plannen en onszelf verdedigen. Een
broeder zei dat gebed net zo belangrijk is als zuurstof. Zonder kunnen we
niet ver komen.”
Youssef vervolgt: “Ik wil jullie aanmoedigen om te bidden. Soms
zien we gelijk verschil, soms duurt
het een tijd. Maar ik ben verwonderd over de kracht van standvastig
16
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bidden. Als we kijken naar de tijd
waarin de zendelingen naar Algerije
kwamen bijvoorbeeld, in 1881. Ze
baden dagelijks, wel honderd jaar
achtereen. Maar uiteindelijk leren
we in gebed ook op God te wachten. God bewerkte in 1981 een
opwekking van de Algerijnse kerk.
Sindsdien hebben we ongelooflijke
groei gezien. We hebben tienduizenden moslims tot geloof zien komen.
Ongelooflijke verhalen van genezing. Van God die Zich openbaart.
God die mensen aanraakt, zelfs in
de moskee. Door dromen, door visioenen. Op vele manieren.

Schrijf alsjeblieft vóór 1 augustus
2022 een brief naar de autoriteiten
in Madagaskar. Roep hen op Jeannot Randriamanana onmiddellijk
vrij te laten.
Truus Nell, Michiel Karssen,
Marian Domburg, Edith Vermeij
Wilt u de brief per e-mail krijgen,
stuur dan een mailtje naar Truus
Nell,  truusnell@ziggo.nl
Goed Nieuws: Na bijna tweeënhalf
jaar in de gevangenis is in Egypte
de journalist Mohamed Salah vrijgelaten. Hij bedankt iedereen die
actievoerde. In juni 2021 schreven
we in Bodegraven voor hem.

Ik heb me verbaasd over een zuster.
Ze was analfabeet en was nooit
naar school geweest. Toen onze
broeders haar bezochten en met
haar het evangelie deelden, gingen
veel mensen voor haar bidden. Op
een nacht had ze een visioen. Ze
zag Jezus ’s nachts in een droom.
Jezus daagde haar uit: ga en pak
een Bijbel en begin te lezen. Ze
weigerde. Maar na een derde keer
hetzelfde visioen te hebben gehad,
pakte ze een Bijbel in het Arabisch.
Ze kon het vlekkeloos lezen. Hoe was
dit mogelijk? Iemand die analfabeet
is, wordt wakker en begint te lezen.
Door gebed.”

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 kerk
radio 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 tevoren een kaartje in de brievenbus.
* Het adres en de verjaardagsdatum noemen we niet meer
in de uitzending ivm de regels van de privacywet.
6 en 7 juli
11 juli
13 en 14 juli
20 en 21 juli
25 juli
27 en 28 juli
3 en 4 augustus
8 augustus
10 en 11 augustus
17 en 18 augustus
22 augustus
24 en 25 augustus
31 augustus en
1 september
5 september
7 en 8 september

Nieuw programma
Inleverdatum voor het programma
van 20 en 21 juli
Herhaling
Nieuw programma
Inleverdatum voor het programma
van 3 en 4 augustus
Herhaling
Nieuw programma
Inleverdatum voor het programma
van 17 en 18 augustus
Herhaling
Nieuw programma
inleveren voor 31 augustus en
1 september
Herhaling
Nieuw programma
Inleverdatum voor het programma
van 14 en 15 september
Herhaling

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

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:
10 juli PGB Hervormd Wijk-2, Dorpskerk, ds. A. Baas.
17 juli Gereformeerd Vrijgemaakt, Ichthuskerk, ds.
J.A. Francke.
24 juli PGB Hervormd Wijk-1, Bethlehemkerk Nieuwerbrug,
Proponent A.N.J. Scheer, Huizen.
31 juli RK Willibrordus (09.00u), Pastor Lijesen, Woorden Communieviering.
7 aug PGB Emmaüs, Ontmoetingskerk, ds. A. Verburg, Oegstgeest.
14 aug Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk.
21 aug PGB Hervormd Wijk-2, Dorpskerk, ds. A. Baas.
28 aug RK Willibrordus (09.00u)
4 sep PGB Emmaüs, Ontmoetingskerk, Arjo van der Steen.
11 sep Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk.
N.B: deze planning is onder voorbehoud. Het rooster is nog
niet definitief vastgesteld!
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
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Taizé-leesrooster
6 wo (Mc 5:1-20)
Jezus zei tot de door
hem genezen man: Ga
naar huis, naar uw eigen
mensen, en vertel hun
wat de Heer allemaal
voor u heeft gedaan en
hoe hij zich over u heeft
ontfermd.
7 do (Js 62:1-5)
Uit de profeet Jesaja:
Omwille van mijn volk
ben ik niet stil, totdat het
licht van haar gerechtigheid daagt.
8 vr (W 11:21-26)
Omdat u alles kunt,
Heer, ontfermt u zich
over iedereen; u ziet
voorbij aan de zonden
van mensen, opdat zij
naar u terugkeren.
9 za (Openb 3:20-22)
De opgestane Christus
zegt: Ik sta voor de deur
en klop aan. Als iemand
mijn stem hoort en de
deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen
samen eten, ik met hem
en hij met mij.
10 zo (Lc 10:25-37)
Heb de Heer, uw God,
lief met heel uw hart en
met heel uw ziel en met
heel uw kracht en met
heel uw verstand, en uw
naaste als uzelf.

18

11 ma (Heb 11:8-16)
Door zijn geloof ging
Abraham, toen God hem
riep, op weg naar een
plaats die hij in bezit
zou krijgen, en hij ging
op weg zonder te weten
waarheen.
12 di (Ps 5)
God, tot u richt ik mijn
bede. In de morgen
hoort u mijn stem, in de
morgen wend ik mij tot u
en wacht.
13 wo (Mt 7:21-27)
Jezus zegt: Niet iedereen die “Heer, Heer”
tegen mij zegt, zal het
koninkrijk van de hemel
binnengaan, alleen wie
handelt naar de wil van
mijn Vader.
14 do (Jr 22:1-3)
Dit zegt de Heer: Handhaaf recht en gerechtigheid, red wie beroofd
werd uit de handen van
zijn onderdrukker.
15 vr (Lc 23:33-46)
Aan het kruis zei Jezus:
“Vader, in uw handen leg
ik mijn geest.” Toen hij
dat gezegd had, blies hij
de laatste adem uit.
16 za (1 Kor 13:1-13)
Paulus schreef: Al doorgrondde ik alle geheimen,
al bezat ik alle kennis
en had ik het geloof dat
bergen kan verplaatsen
– had ik de liefde niet, ik
zou niets zijn.
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8 juli tot 9 september

17 zo (Lc 10:38-42)
Jezus zei tegen Marta:
Marta, Marta, je bent zo
bezorgd en je maakt je
veel te druk. Er is maar
één ding noodzakelijk.
18 ma (Joh 14:27-31)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Maak je niet
ongerust en verlies de
moed niet. Jullie hebben
toch gehoord dat ik zei
dat ik wegga en bij jullie
terug zal komen? Als je
me liefhad zou je blij zijn
dat ik naar mijn Vader
ga, want de Vader is
meer dan ik.
19 di (1 Kor 1:4-9)
God, door wie u geroepen bent om één te
zijn met zijn Zoon Jezus
Christus, is trouw.
20 wo (Gal 3:19-29)
Paulus schreef: U hebt u
met Christus omkleed.
Er zijn geen Joden of
Grieken meer, slaven of
vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één
in Christus Jezus.
21 do (Dt 30:15-20)
Mozes zei tot het volk:
Kies voor het leven, door
de Heer, uw God, lief te
hebben, naar hem te
luisteren en hem toegedaan te blijven. Want dat
is uw leven.

22 vr (Ef 3:14-19)
Moge Christus door uw
geloof gaan wonen in uw
hart, zodat u geworteld
en gegrondvest blijft
in de liefde. Dan zult u
de liefde van Christus
kennen die alle kennis te
boven gaat.
23 za (Mt 5:13-16)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie zijn het licht
in de wereld. Een stad
die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen
blijven.
24 zo (Lc 11:9-13)
Jezus zegt: Als jullie,
met jullie gebreken, je
kinderen al goede gaven
schenken, hoeveel te
meer zal de Vader in de
hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie
hem erom vragen.
25 ma (Jak 4:6-12)
Jakobus schreef:
Onderwerp u aan God,
en verzet u tegen de
verleider, dan zal die van
u wegvluchten. Nader
tot God, dan zal hij tot u
naderen.
26 di (Js 57:14-19)
Uit het boek Jesaja:
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
– zegt de Heer –, ik zal
genezing brengen.
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27 wo (1 Kor 6:14-20)
Paulus schreef: Uw
lichaam is een tempel
van de heilige Geest, die
in u woont en die u ontvangen hebt van God.
28 do (1 Pe 5:5-7)
In de omgang met elkaar
moet ieder de minste
willen zijn, want aan
nederigen schenkt God
zijn genade.
29 vr (Ef 2:13-18)
Paulus schreef: 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.
30 za (Mt 18:15-20)
Jezus zegt: Waar twee
of drie mensen in mijn
naam samen zijn, ben ik
in hun midden.
31 zo (Lc 12:13-21)
Jezus zegt: Hoed je
voor iedere vorm van
hebzucht, want iemands
leven hangt niet af van
zijn bezittingen, zelfs
niet wanneer hij die in
overvloed heeft.
augustus
1 ma (Jr 30:17-22)
Uit het boek Jeremia:
Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden
helen. Jullie zullen mijn
volk zijn, en ik zal jullie
God zijn.

2 di (2 Kor 4:5-18)
Paulus schreef: We
worden van alle kanten
belaagd, maar raken
niet in het nauw. We
worden aan het twijfelen
gebracht, maar raken
niet vertwijfeld.

7 zo (Lc 12:32-34)
Jezus zegt: Verkoop
je bezittingen en geef
aalmoezen. Maak voor
jezelf een schat in de
hemel die niet opraakt.
Waar jullie schat is, daar
zal ook jullie hart zijn.

3 wo (Jud 20-21)
Houd vast aan Gods
liefde, en zie uit naar de
barmhartigheid van onze
Heer Jezus Christus, die
u het eeuwige leven zal
schenken.

8 ma (Rom 8:5-11)
Paulus schreef: Wat de
Geest wil brengt leven
en vrede.

4 do (Js 66:12-14)
De Heer zegt: Ik laat de
vrede als een rivier naar
mijn volk toe stromen.
Wat jullie dan zien, zal je
hart verblijden.
5 vr (Mc 14:32-41)
Jezus zegt: Blijf wakker
en bid dat jullie niet in
beproeving komen; de
geest is wel gewillig,
maar het lichaam is
zwak.
6 za (Mt 17:1-8)
Op de berg waar Jezus
van gedaante veranderde, gleed de schaduw
van een stralende wolk
over zijn leerlingen heen,
en een stem zei: Dit is
mijn geliefde Zoon, in
hem vind ik vreugde.
Luister naar hem!

9 di (Js 40:29-31)
Uit het boek Jesaja: Wie
hoopt op de Heer krijgt
nieuwe kracht: hij loopt,
maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet
uitgeput.
10 wo (Mt 6:25-34)
Jezus zegt: Zoek eerst
het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
dan zullen alle andere
dingen je erbij gegeven
worden.
11 do (Heb 10:19-25)
Laten we God naderen
met een oprecht hart en
een vast geloof. Laten
we zonder te wankelen
datgene blijven belijden
waarop we hopen, want
hij die de belofte heeft
gedaan is trouw.
12 vr (Ef 2:4-6)
Omdat de liefde die God
voor ons heeft opgevat
zo groot is, heeft hij ons,
die dood waren door
onze zonden, samen met
Christus levend gemaakt.

13 za (Js 58:5-12)
De Heer zegt: Zou dat
het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van
onthouding? Is dit niet
het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen
losmaken, de verdrukten
bevrijden en je brood
delen met de hongerige?
14 zo (Lc 12:49-53)
Jezus zegt: Ik ben gekomen om op aarde een
vuur te ontsteken, en
wat zou ik graag willen
dat het al brandde!
15 ma (Lc 1:26-38)
Maria zei tot de engel:
De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren
wat u hebt gezegd.
16 di (Joh 4:4-26)
Jezus zegt: God is Geest,
dus wie hem aanbidt,
moet dat doen in Geest
en in waarheid.
17 wo (Sef 3:14-18a)
Uit het boek van de
profeet Sefanja: Je God
zal in je midden zijn. Hij
zal vol blijdschap zijn, in
zijn liefde zal hij over je
jubelen.
18 do (Kol 3:12-17)
Paulus schreef: Laat in
uw hart de vrede van
Christus heersen, want
daartoe bent u geroepen
als de leden van één
lichaam.
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Taizé-leesrooster
19 vr (Hnd 5:17-33)
Petrus zei: God heeft
Jezus tot leidsman en
redder verheven om de
mensen tot inkeer te
brengen en hun zonden
te vergeven.
20 za (1 Tes 5:12-22)
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad
vergeldt en streef altijd
naar het goede, zowel
voor elkaar als voor
ieder ander.
21 zo (Lc 13:22-30)
Jezus zegt: Uit het
oosten en het westen en
uit het noorden en het
zuiden zullen ze komen,
en ze zullen aan tafel
genodigd worden in het
koninkrijk van God.
22 ma (Ps 94:14-22)
Uit de Psalmen: Als ik
denk: Mijn voet glijdt
weg, houdt uw trouw mij
staande, Heer.
23 di (Js 43:1-4a)
Dit zegt de Heer, die jou
schiep: Wees niet bang,
want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam
geroepen, je bent van
mij!
24 wo (1 Joh 1:1-7)
God is licht, er is in
hem geen spoor van
duisternis. Als we onze
weg in het licht gaan,
dan zijn we met elkaar
verbonden.

20

25 do (Joh 15:9-13)
Jezus zegt: Mijn gebod is
dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb
liefgehad.
26 vr(Sir 2:1-11)
Jij die ontzag hebt voor
de Heer, vertrouw op
hem. Hoop op het
goede, op ontferming en
eeuwige vreugde.
27 za (1 Kor 13:1-13)
Paulus schreef: De
liefde is geduldig en
vol goedheid. De liefde
is niet zelfzuchtig, ze
verheugt zich niet over
het onrecht maar vindt
vreugde in de waarheid.
28 zo (Lc 14:1-14)
Jezus zegt: Wanneer u
mensen ontvangt, nodig
dan armen, kreupelen en
verlamden uit. Dan zult
u gelukkig zijn, omdat
zij voor u niets kunnen
terugdoen.
29 ma (Mt 5:1-12)
Jezus zegt: Gelukkig wie
zuiver van hart zijn, want
zij zullen God zien.
30 di (Kol 4:2-6)
Paulus schreef: Blijf
bidden en blijf daarbij
waakzaam en dankbaar.
31 wo (Spr 23:15-19)
Uit het boek Spreuken:
Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag
voor de HEER. Dan heb
je een toekomst, je hoop
gaat niet verloren.
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september
1 do (Mt 6:25-34)
Jezus zei: Maak je geen
zorgen voor de dag van
morgen, want de dag
van morgen zorgt wel
voor zichzelf. Elke dag
heeft genoeg aan zijn
eigen kwaad.
2 vr (Rom 12:14-18,21)
Vergeld geen kwaad met
kwaad, maar probeer
voor alle mensen het
goede te doen. Leef,
voorzover het in uw
macht ligt, met alle
mensen in vrede.
3 za (1 Joh 4:16-21)
Johannes schreef: We
hebben dit gebod van
Christus gekregen: wie
God liefheeft, moet ook
de ander liefhebben.
4 zo (Lc 14:27-33)
Jezus zegt: Wie niet zijn
kruis draagt en mij op
mijn weg volgt, kan niet
mijn leerling zijn.
5 ma (2 Kor 5:1-7)
Paulus schreef: We leven
in vertrouwen op God;
wat komen gaat is nog
niet zichtbaar.
(2 Kor 5:1-7)
6 di (Mt 7:1-5)
Jezus zegt: Oordeel niet,
opdat er niet over jullie
geoordeeld wordt.

7 wo (Lc 17:3-4)
Jezus zegt: Als je broeder
of zuster zevenmaal op
een dag tegen je zondigt
en zevenmaal naar je
terugkeert en zegt: “Ik
heb berouw,” dan moet
je hem vergeven.
8 do (Lc 1:39-56)
Maria zei: Barmhartig
is de Heer, van geslacht
op geslacht, voor al wie
hem vereert.
9 vr (Joh 13:1-15)
Jezus wist dat zijn tijd
gekomen was en dat hij
uit de wereld terug zou
keren naar de Vader. Hij
had de mensen die hem
in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde
voor hen zou tot het
uiterste gaan.

Puzzel
Horizontaal:

1. Gissen
5. Hierin slaap je op
vakantie
10. Kleur
12. Plaats in Noord-Brabant
13. Amerikaanse
wapenorganisatie
14. Staat in hotelkamer
15. Mond van dier
16. Hierin slaap je op
vakantie
18. Uitverkoop
19. Dak van een kerk
23. Echt

25.
26.
27.
30.
31.
34.
36.
37.
39.
41.
42.

Vroegere spelcomputer
Onzin
Deelstaat India
Lekkernij op vakantie
In opdracht
Naar aanleiding van
Milieuvriendelijk
Niet droog
De edelen
Computereenheid
Vakantiebestemming in
Frankrijk
43. Vakantiebestemming in
Nederland

Verticaal:

1. Krijg je (niet meer) bij
de bank
2. Oppervlaktemaat (eng)
3. Drinken
4. Europese Unie
6. Openbaar Ministerie
7. Kun je roken
8. Hoogstaand
9. Ondeskundigen
11. Vragend
voornaamwoord
17. Plek om uit te rusten op
vakantie
18. Soort worst

20. Korte vakantie
21. Uitvaartmaatschappij
22. Kunstwerk van
Rembrandt
24. Foutief
28. Drink je in Oostenrijk
29. Mooi, fraai
30. Toewijding
32. Soort kwarts
33. Paar
35. Meisjesnaam
38. Griekse godin
40. Kant van een schip
41. Dierenuitroep

Antwoorden puzzel KERMAG juni:
Horizontaal: 1. Gebed, 5. Schok, 10. Aura, 12. Deur, 13. Aro, 14. Pro, 15. Ldi, 16. Nood, 18. Been, 19. Diender, 23. Email, 25. Piano, 26. Ezels,
27. Stasi, 30. Stip, 31. Go, 34. Pkn, 36. Eis, 37. Pre, 39. Snob, 41. Voor, 42. Error, 43. Steek
Verticaal: 1. Gaand, 2. Euro, 3. Brood, 4. Ea, 6. Cd, 7. Heler, 8. Oude, 9. Kring, 11. Arena, 17. Dienst, 18. Belzig, 20. Emotie, 21. Dies, 22. Lip,
24. Ali, 28. Apin, 29. Ipse, 30. Snor, 32. Opoe, 33. Kerk, 35. Knr, 38. Roe, 40. Bo, 41. Vt

juli/augustus 2022

21

BOC-nieuws/ Pinkstervieringen
Afgelopen zaterdag 18 juni haalden we voor 4 weken oud papier en
karton op. De Hervormde Wijkgemeente leverde 2 ploegen, de Gereformeerde Gemeente leverde 3 ploegen en wij de laatste 2 ploegen.
23 juli en 20 augustus zijn de vakantieweken. We hopen dat er genoeg
vrijwilligers zijn om de klus te klaren.
Onze lijst met vrijwilligers wordt
steeds korter. Daarom een dringende
oproep om de reservelijst weer aan
te vullen. Alleen met de hulp van
voldoende vrijwilligers lukt het om
elke maand een mooi bedrag over te
maken naar de rekening van de kerk.

De vragen kwamen al volop:
komt er nog een BBQ voor de
BOC-vrijwilligers? Jazeker, het kan
weer en we streven naar zaterdag
20 augustus.
Houd die datum vast. U hoort nog
meer van ons.

School en kerk
Op donderdag 2 juni heb ik twee Pinkstervieringen geleid voor de Da
Costaschool. De eerste viering was voor de onderbouw en de tweede
voor de bovenbouw. De kinderen zongen een aantal liedjes en het
Pinksterverhaal werd verteld.
Daarna heb ik op een eenvoudige
wijze geprobeerd uit te leggen wat
het werk van de Heilige Geest is.
Daarvoor had ik een aantal attributen meegenomen: Een spons
en smileys. De boodschap was het
volgende: Mensen kunnen vaak een
hard hart hebben, zoals een harde
spons. Maar de Heilige Geest wil
ons hart zacht maken. Dit maakte
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ik zichtbaar door de spons in het
water van de doopvont te leggen. De
spons werd zacht en stroomde van
water. De negatieve smileys van het
harde hart werden door het zachte
hart positief.
Pinksteren is ook het feest van de
zending: “Je geld delen met de
mensen die het nodig hebben”.
Daarvoor was Hilda Timmerman van

De BOC dagen voor komende maanden zijn:
23 juli
20 augustus
17 september
15 oktober
19 november
17 december
Heeft u nog suggesties of wilt u ook
eens een keer meewerken? Bel Jan
of Marianne Schipperus 611952 of
06 48445711.
Het BOC-team
Kerk in Actie Wereldwijd aanwezig
om iets te vertellen over het diaconale project in Oeganda. De kinderen van de Da Costaschool gaan in
de weken voor de zomervakantie
geld ophalen voor dit doel.
Het afgelopen schooljaar was de
Da Costaschool verbonden aan
Emmaüs. Deze Pinksterviering was
een alternatief voor de scholenzondag. Het komende schooljaar wordt
de Beatrixschool aan onze wijkgemeente verbonden. In de loop van
het najaar wordt er in samenwerking met deze school een nieuwe
planning gemaakt.
Arjo van der Steen

Rommelmarkt 11 juni 2022
(Ontmoetingskerk)
Beste gemeenteleden,
Het zit er weer op, de rommelmarkt
in de Ontmoetingskerk. Moe, maar
voldaan kijken we terug op een
geslaagde dag. Het was best spannend na twee jaar stilte. Krijgen
we voldoende medewerkers op de
been? Om op te bouwen, te verkopen en om weer op te ruimen.
Komen onze vaste bezoekers, die
elk jaar al rond 08.00 uur voor het
hek staan, ook dit jaar weer? Komen
de gemeenteleden weer op de rommelmarkt af? Allemaal vragen die de
commissie bezighielden.
Gelukkig konden we voor de vrijdag
op een grote groep medewerkers
rekenen. De enorme hoeveelheid
goederen, die bij de familie Voshart
stond,   werd met vele handen op
de juiste plaats in en rond de Ontmoetingskerk gezet. Dit was al een
prachtige dag, waarin vele mensen
elkaar weer ontmoetten.

Op zaterdag stonden de ‘oude
bekenden’ weer rond 08.00 uur
voor het hek. Dat was bemoedigend, ze waren ons niet vergeten.
En gelukkig stonden er weer genoeg
medewerkers achter de kramen om
hen en later de andere bezoekers
te helpen. Het weer was prachtig voor een rommelmarkt, de
mensen waren vrolijk, evenals de
medewerkers. Het was weer als
vanouds en het grootste doel werd
weer bereikt: de gemeenteleden en
overige bezoekers konden elkaar
weer ontmoeten en bijpraten. De
verkoop ging goed, het rad draaide
weer gezellig rond, prijzen werden
gewonnen en in ’t Centrum kwamen
de mensen bijeen, onder het genot
van een kopje koffie of fris met iets
lekkers daarbij.
Rond 13.00 uur werd de rommelmarkt gesloten en werd met man
en macht alles weer opgeruimd en
het geld geteld. De omzet van die

dag was ruim € 5600,-! Een prachtig bedrag! Local Care, de kerk en
mogelijk nog een derde goed doel
zullen binnenkort een deel hiervan
ontvangen voor het goede werk wat
gedaan wordt.
Door de geweldige inzet en samenwerking van vele vrijwilligers is de
rommelmarkt prima verlopen, in
opbouw, bij de verkoop en tijdens
de afbouw. Een groot compliment
aan een ieder!!!
De planning voor volgend jaar is
nog niet bekend, maar dat hoort u
vanzelf. Heeft u suggesties en/of verbeterpunten, laat dit dan s.v.p. aan
ons weten.
Tot de rommelmarkt in 2023!
De commissieleden: Adrie, Rob,
Jeannette, Ellen en Frank

juli/augustus 2022
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Pastoraat dichtbij

Oost 1 Janneke Benedictus
Een jaar lang las u in elke KERKMAG over het pastoraat. Als taakgroep Pastoraat willen we dichtbij zijn. Kerkzijn is meer dan op zondag
een dienst in een gebouw. Kerkzijn is verbonden zijn met elkaar,
ook in het dagelijks leven met alle mooie maar soms ook verdrietige
gebeurtenissen.
We sluiten deze serie af met
Janneke Benedictus, die als pastoraal ouderling al jaren mensen
bezoekt in O1, de sectie ten noorden van de Rijn, ten oosten van de
Karel Doormanstraat. Het is een heel
gemêleerde sectie. Janneke bezoekt
met name de ouderen. Binnen al
het kerkenwerk heeft Janneke een
zwak plekje voor het pastoraat. Het
is vooral leuk om te doen. In een
bezoek thuis, namens de kerk, willen
mensen meer met je delen. Dan is
het meer dan alleen een kopje koffie
drinken. Kerk komt zo dichtbij. In
de loop van de jaren is het contact
gegroeid. Mensen weten dat ze op
je kunnen rekenen.
Janneke is sinds enkele jaren ook
Pastoraal Coördinator. Zij verdeelt
het bezoekwerk over de leden van
de Taakgroep pastoraat. Met ingang
van het nieuwe seizoen hanteren we
daarbij niet meer altijd de sectieverdeling. Dat is voor ons en voor u een
grote verandering! Dat doen we om
verschillende redenen. Onze samenleving verandert, de kerk verandert
mee. Vroeger waren we gewend elk
jaar een bezoekje van de wijkouderling te krijgen, of een regelmatig
bezoek van de dominee. Maar in
deze tijd zijn de mogelijkheden en
wensen van gemeenteleden veranderd. Want niet iedereen zit op een
bezoek te wachten: de agenda is al
zo vol, en de kerk speelt niet meer
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zo’n centrale rol als vroeger. Ook is
het moeilijker om mensen te vinden
die beschikbaar zijn voor een taak
binnen het pastoraat.

In het nieuwe seizoen gaan we dus
mee met de tijd. De secties blijven
bestaan, maar het bezoekwerk
wordt anders verdeeld. Er is een lijst
opgesteld met adressen van mensen
waarvan we weten dat ze bezoek op
prijs stellen. Dat zijn in de praktijk
vaak de oudere gemeenteleden. Zij
zijn verdeeld over de mensen van
de taakgroep. We doen ons best om
deze mensen regelmatig te bezoeken. De grote verandering is dat we
de verantwoordelijkheid meer bij
uzelf leggen. Pastoraat op afroep,
wordt het wel eens genoemd. U
mag altijd bellen, mailen, als u een
signaal wilt afgeven dat ergens aandacht gewenst is. We willen er zijn
voor iedereen in onze gemeente,
oud en jong, in tijden van vreugde
en in tijden van verdriet. Daarom
vindt u in elke KERKMAG weer onze
gegevens.
De kerk zie je nooit? Dan hebt u nog
nooit actie ondernomen. We komen
graag, maar willen dan ook welkom
zijn. Samen zijn we kerk!
Esther Dijkstra

Kinderpagina
Hoi allemaal,
Elke zondag wanneer er geen kindernevendienst of Kinderkerk 2.0 is,
is er op de website van onze gemeente, pge.nu, een Bijbelverhaal,
vragen en een verwerking te vinden onder ‘kindermoment’.
De komende weken:
zondag 10 juli:
Vandaag is er kindernevendienst.
zondag 17 juli:
Het verhaal (te vinden op de website) gaat over Jakob die zijn vader
Isaak bedriegt en zo de zegen steelt
die voor zijn oudere broer is bedoeld
(Genesis 27:1-30).
zondag 24 juli:
Het verhaal gaat over Jakob die
onderweg is naar zijn oom Laban
en een bijzondere droom krijgt. God
zal Jakob beschermen en bij hem zijn
(Genesis 28:10-22).

zondag 31 juli:
Het verhaal gaat over Jakob die met
Lea en Rachel trouwt. Jakob houdt
zoveel van Rachel dat hij daar alles
voor overheeft (Genesis 29:14-30).
zondag 7 augustus: Het verhaal gaat
over dat Jakob in de nacht vecht met
een onbekende man. Hij vraagt aan
de onbekende man de zegen, maar
was is dat eigenlijk zegenen?
(Genesis 32:23-32).
zondag 14 augustus:
Het verhaal gaat over Jezus die een
man beter maakt die niet kan lopen
(Marcus 2:1-12).

Overstappers
Op zondag 12 juni hebben in de Ontmoetingskerk zeven kinderen
de symbolische overstap gemaakt van de basisschool naar de middelbare school. Zij hebben groep 8 nu verlaten. We wensen hen een
goede zomervakantie toe en succes en zegen bij de overstap naar de
nieuwe klas.
De kinderen kregen bij de overstap
de volgende Bijbelteksten mee:
Samuël Kevelam
Houdt de HEER voor ogen, met
Hem aan je zijde wankel je niet.
Psalm 16:8
Wesley Blonk
De Heer is als een schild om je
heen. Psalm 3:4
Melle van der Vlist
De Heer beschermt je onder Zijn
vleugels, bij Hem ben je veilig, Zijn

zondag 21 augustus:
Het verhaal gaat over dat Jezus zorgt
dat er een grote groep mensen te
eten krijgt met maar vijf broden en
twee vissen (Marcus 6:30-44).
zondag 28 augustus:
Het verhaal gaat over Jozef die bijzondere dromen heeft, waardoor
zijn broers jaloers op hem worden
(Genesis 37:1-11).
zondag 4 september:
Vandaag is er kindernevendienst.
Fijne zomervakantie voor iedereen gewenst.
Hartelijke groeten,
mensen van de Kinderkerk 2.0 en
de kindernevendienst

trouw beschermt je als een schild,
als een pantser. Psalm 91:4
Karina de Jong
De HEER is je wachter, de HEER is
de schaduw aan je rechterhand.
Psalm 121: 5
Mirre de Jong
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven. Psalm 121: 7
Evy de Vos
De HEER houdt de wacht over je
gaan en komen van nu tot in eeuwigheid. Psalm 121: 8
Jula van den Akker
Tijd is onze vriend en vijand. Tijd
geeft structuur aan ons leven. Er
is een tijd om te slapen en een tijd
om op te staan. Er is een tijd om te
werken en er is een tijd om te rusten.
Er is een tijd voor gezelligheid, maar
ook een tijd van onrust en stress.
juli/augustus 2022

25

Open monumentendag

Open monumentendag
10 september
In de vorige KERKMAG deed ik een
oproep voor Open Monumentendag. Op deze dag willen wij graag
ons mooie kerkgebouw tonen aan
belangstellenden. 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.
Andere datum
In het artikel in KERKMAG van juni
werd als datum 17 september
genoemd. Helaas is daar een fout
ingeslopen. De datum van Open
Monumentendag is op zaterdag
10 september. Kijkt u nog een keer
in uw agenda of u wellicht een deel

Getrouwd: Robert & Danique
Op donderdag 16 juni zijn Robert Jansen en Danique van Leeuwen in
de Lutherkerk getrouwd. Het thema van de dienst was "De drie kenmerken van de liefde!"
De drie kenmerken zijn
1. Vriendschap
2. Keuze
3. Overgave
Het zijn de drie kernwoorden die de
liefde van Robert en Danique typeren, maar ook de kenmerken van de
liefde die Jezus voor ons heeft. Vandaar ook de trouwtekst uit Johannes
15: 12 ‘Dit is mijn gebod, dat jullie
elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb
liefgehad’.
Helaas hebben Robert en Danique
Bodegraven verlaten en zijn ze gaan
wonen aan de Slikstraat 3, 4251 CB
Werkendam. We wensen hen Gods
zegen toe!.
Arjo van der Steen
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van deze zaterdag in de kerk aanwezig wilt zijn? De oproep om als gastheer/gastvrouw een deel van de dag
aanwezig te zijn, staat nog open. U
kunt u nog steeds aanmelden.
Aanmelden
Als u wilt meewerken om ons mooie
gebouw aan anderen te tonen, geef
u dan op aan ondergetekende. Geef
ook even aan welke tijd de 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
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Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten
zondag 10 juli
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 17 juli
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 24 juli
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 31 juli
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 7 augustus
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 14 augustus
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 21 augustus
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 28 augustus
Dorpskerk
Bethlehemkerk
zondag 4 september
Dorpskerk
Bethlehemkerk

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

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
ds. A. Baas, Bodegraven
ds. J.W.J. Guis, Poeldijk
ds. A. de Wit, Besoyen

wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
prop. A.N.J. Scheer, Huizen
prop. J. Speksnijder, Gouda

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. G. van Zanden, Katwijk aan Zee
ds. L. Schaafsma, Nunspeet
prop. L. Solleveld, 's-Gravenzande
ds. H.N. Visser, Amsterdam

wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven
ds. A. Bloemendal, Barneveld
ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug
ds. A. Baas, Bodegraven

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
10.30
18.30

ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
ds. E. van den Noort, Nijkerk
Tentdienst
ds. A. Baas, Bodegraven

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A. Baas, Bodegraven
ds. T.C. Verhoef, Nijkerk
ds. G. Herwig, Nunspeet
prop. A. van Hees, Apeldoorn

wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, Voorbereiding HA
ds. P. Baas, Zoetermeer
ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug, Voorbereiding HA
ds. B. Visser, Woerden

wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1

9.30
18.30
9.30
18.30

ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, Bediening HA
ds. A.J.R. Treur, Bodegraven, Voortz. en nabetr. Ha
ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug, Bediening HA
ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug, Voortz. en nabetr. HA

wijk 1
wijk 1
wijk 2
wijk 2

zondag 11 september
Dorpskerk
9.30 ds. A. Baas, Bodegraven
18.30		
Bethlehemkerk
9.30
18.30 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
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wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2

ROMMELMARKT 2022
Rondom de Dorpskerk in ‘t Anker en op het Ankerplein
Medewerkers gevraagd
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september hoopt de zendingscommissie voor de 50e keer een grote rommelmarkt te houden.
Wij vragen u dringend ons te komen helpen.
Het zou fijn zijn, als veel oude en nieuwe medewerkers
zich enthousiast opgeven om mee te doen. Het is leuk
werk en er is van alles te doen.
Hieronder staat een overzicht van alle taken en achter
elke taak staat hoeveel personen wij ongeveer nodig
hebben. Vooral voor het leeghalen van de opslag, het
inrichten van de kramen en het verkopen hebben wij

veel mensen nodig. Het kost wat tijd en moeite, maar u
krijgt er veel voor terug! Mogen wij weer op u rekenen?
Om te weten wanneer u ons komt helpen vragen wij u
bij de aanmelding aan te geven welke taak of taken u
wilt vervullen.
U kunt zich aanmelden bij:
de Protestantse Zendingscommissie
Erik de Gier, Oranjelaan 22 , 2411 VZ Bodegraven,
Tel 06-28959086
Bij voorkeur per e-mailadres: zkwinkel@outlook.com
Alvast bedankt voor uw reactie en tot ziens op
de rommelmarkt.

Takenoverzicht Rommelmarkt 2022
Taak Nr. Datum

Tijd

Taakomschrijving

Pers. nodig Ik help:

1 ma 12 sep

19.00-21.30

Inpakken winkel

12

2 do 15 sep

18.30-19:30

Laden bij de winkel in de Spoorstraat

15

3 do 15 sep

19:45-20.45

Laden bij Kwakernaak Noordzijde 130

15

4 vr 16 sep

06.00-08.00

Uitladen

20

5 vr 16 sep

08.00-10.30

Gehuurde kramen inrichten en prijzen

25

6 vr 16 sep

10.30-13.00

Gehuurde kramen inrichten en prijzen

25

7 vr 16 sep

13.00-15.00

Verkoop

45

8 vr 16 sep

15.00-17.00

Verkoop

45

9 vr 16 sep

17.00-19.00

Verkoop

40

10 vr 16 sep

19.00-20.00

Verkoop

45

11 vr / za

20.00-07.00

Bewaking

4

12 za 17 sep

09.00-11.00

Verkoop

35

13 za 17 sep

11.00-13.00

Verkoop

35

14 za 17 sep

In overleg

Lege winkel schoonmaken

15 za 17 sep

13.00-15.00

Opruimen Ankerplein, spullen naar winkel

20

16 ma 19 sep

In overleg

Winkel opnieuw inrichten

10

2
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Kerkdiensten Emmaüs
zondag 10 juli
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

9.30
18.30

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

zondag 17 juli
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

9.30
18.30

Arjo van der Steen
ds. S. Janse, Ameide

zondag 24 juli
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

9.30
18.30

ds. L. Terlouw, Veenendaal
Nathan Noorland

zondag 31 juli
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

9.30
18.30

Karin Strijdhorst – van der Weiden
ds. J.H. Adriaanse, Beerzerveld

zondag 7 augustus
Ontmoetingskerk
Lutherkerk

9.30
18.30

ds. A. Verburg, Oegstgeest
Songs of Praise, o.l.v. Erick Versloot

Doopdienst

zondag 14 augustus
Ontmoetingskerk
9.30
Lutherkerk
18.30

ds. David Schiethart, Den Haag
ds. Perla Akerboom – Roelofs, Nijmegen

zondag 21 augustus
Ontmoetingskerk
9.30
Lutherkerk
18.30

ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet
ds. K.W. de Jong, Woerden

zondag 28 augustus
Ontmoetingskerk
9.30
Lutherkerk
18.30

ds. S Lander, Amstelveen
ds. E. Post, Huis ter Heide (kringviering/gez.liturgie)

zondag 4 september
Ontmoetingskerk
9.30
Lutherkerk
18.30

ds. David Schiethart
Doopdienst/gezongen liturgie
Songs of Praise, ds. A. Verburg, presentatie
Sjaak Warnaar, piano

zondag 11 september
Ontmoetingskerk
9.30
Ontmoetingskerk
12.00
		
Lutherkerk
18.30

Esther Dijkstra – Rensen
Gerard Slingerland, Gouda (Prot.Jeugdcentrum)
SHH-dienst m.m.v. Emmaüsband
ds. Martine van der Herberg, Woerden
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Heilig Avondmaal
Heilig Avondmaal

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

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

juli/augustus 2022

31

V E R KOO P - A A N KOO P - TA X AT I E S
Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 61 93 25
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl

KERKMAG Bodegraven
32 KERKMAG
Bodegraven
30

februari 2021

