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VAN DE REDACTIE
Beste gemeenteleden,
En zo is dit de laatste Driehoek waarin een bericht van Marjo den Bakker is
opgenomen. Het zal vreemd zijn ons blad te lezen zonder het vertrouwde
“Vanuit de Achterhakkers in Dordrecht.” Het persoonlijke afscheid komt nog,
maar bij deze vast alle goeds gewenst vanuit de redactie Marjo. We zullen,
jou en jouw inbreng zeker missen.
Voor onze gemeente geldt, nog meer dan we gewend zijn oog voor
elkaar te houden, door het vertrek van Marjo. Het gedichtje aan het eind
van het redactiewoordje verwoord dat goed, denken wij.
Verder is deze Driehoek weer volop door u allen gevuld. Natuurlijk de
inbreng van de ZWO, met nieuws vanuit Victory 4 all, dat haalt het werk
van Johan en Astrid Vos en alle anderen weer even dicht bij.
Jan Blom (wie kent hem niet) stelt zich voor, nu als ouderlingkerkrentmeester, gaat hij de kerkenraad versterken. Welkom Jan ook
namens de redactie.
Nieuws over het startweekend, altijd weer een leuk, actief gebeuren
binnen de Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk. Een brief van Arjan
Plaissier gericht aan de plaatselijke gemeente. Ook het stuk over legaten
en erfstelling is interessant om te lezen, wie weet wat u er mee kunt.
Stof tot nadenken geeft ook het artikel van emeritus predikant Piet
Schelling; ‘Goede vriend- slechte meester.’
Ook deze Driehoek is ons inziens weer goed gevuld met goede leesbare
artikelen.
Tot slot het gedicht:

WAT WEET JE VAN ELKAAR
De mensen dragen soms hun leed van binnen,
diep weggestopt, door anderen niet te zien.
En niemand durft erover te beginnen.
Je wilt elkaar toch altijd wat ontzien.
De mensen zouden soms wel willen huilen.
Ze doen het zelden, waarom weet ik niet.
Als je maar iemand had om bij te schuilen,
die achter al het leed je tranen ziet.
De mensen zouden soms wel willen praten,
als er maar stil naar hen geluisterd wordt;
We hebben het zo weinig in de gaten,
en luisteren dan dikwijls nog te kort.
De mensen kunnen soms zo weinig zeggen.
Je kent elkaar maar van de buitenkant.
Wie zal zijn moeite anderen voorleggen,
wie hulpeloze nemen bij de hand?
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Heer’, leer ons meer de mens te zien en horen,
dat wij elkander helpen en verstaan,
en luisteren naar elkaar met open oren,
om mogelijk elkander bij te staan.
Vriendelijke groet en alle goeds gewenst
De redactie.

DE VERSCHIJNINGSDATUM VAN DE DRIEHOEK
VERANDERD
De Driehoek gaat in het vervolg op een andere datum uitkomen. We doen dit
omdat we dan beter aansluiten op de gebeurtenissen in het kerkelijk jaar. De
artikelen kunnen daar dan beter op worden gericht. De nieuwe
verschijningsdata en wat kan u verwachten in deze Driehoek:
– Voor 1 maart (voor de 40 dagentijd): over de 40 dagentijd en de Pasen,
– Voor 1 juni (voor Hemelvaart en Pinksteren): over Hemelvaart, Pinksteren
en vakanties,
– Voor 1 sept. (voor aanvang winterwerk): over activiteiten die plaats gaan
vinden,
– Voor 1 dec. (voor de adventtijd): over de advent en de Kerst.
We hopen op deze manier het blad actueel en goed leesbaar te houden.
De redactie

VANUIT DE ACHTERHAKKERS IN DORDRECHT
Zo tegen de vakantie keek ik de afgelopen jaren altijd terug op het afgelopen
seizoen en ook al vast wat vooruit naar het komende seizoen.
Dit jaar is het anders: ik kijk terug op de jaren dat ik predikant ben geweest
in De Hoeksteen en kijk vooruit naar het afscheid van de gemeente in
september a.s.
Het zijn rare maanden geweest met een dubbel gevoel. Enerzijds blij dat me
de kans gegeven is om nu voor 90% in Roosendaal te gaan werken voor de
gemeente daar, samen met mijn collega.
Maar afscheid nemen van een gemeente waarin ik met plezier heb gewerkt,
valt ook zwaar. Ik schreef het al eerder: het zijn zeven goede jaren geweest.
Jaren waarin ik me verbonden heb gevoeld met de gemeente, verdrietige en
vreugdevolle momenten heb gedeeld met mensen. Verbonden heb gevoeld
met een gemeente waarvoor veel mensen zich inzetten: zonder al die mensen
had ik nooit de fijne jaren kunnen hebben die ik heb gehad.
Voor de toekomst wens ik u en jullie allen, alle goeds en zegen.
Op 14 september a.s. neem ik afscheid in de morgendienst, die voor deze
keer om 10.00 uur zal beginnen.
Vriendelijke groet,
ds. Marjo den Bakker
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IN MEMORIAM: ADRIANA DE HAAN-IZELAAR
Op 21 juni 2014 overleed in de leeftijd van 84 jaar Adriana de Haan-Izelaar,
laatst gewoond hebbend in de Buitensluis.
Voorafgaand aan de begrafenis op de Algemene begraafplaats, was op 27 juni
jl. de afscheidsdienst in De Hoeksteen.
We lazen Psalm 131. Een korte maar prachtige Psalm, waarin het tussen de
regels door gaat over de liefde. “Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij…”,
stond er op de rouwkaart.
Psalm 131 staat in het laatste deel van het boek Psalmen en daarin draait het
om het thema ‘wijsheid’. In bijbelse zin is wijsheid: het vermogen om je alle
ervaringen van het leven innerlijk toe te eigenen, als deel van de weg die
gegaan moet worden. Ook als die ervaringen pijnlijk zijn en onoverkomelijk
lijken. Dat is nogal wat. Maar als dat je lukt – door alles heem te behouden
wat belangrijk en kostbaar voor je is – heeft dat iets met wijsheid te maken.
Want je zou ook verbitterd kunnen raken of de werkelijkheid proberen te
ontvluchten. Met als mogelijk gevolg dat je het contact met mensen en met
God verliest. Of te wel het vermogen om lief te hebben als het ware vaarwel
zegt.
Maar dat gaat niet vanzelf. En dan lezen we ook in Psalm 131. Dat zegt de
dichter van deze Psalm eigenlijk ook. Hij zegt: mijn hart is niet trots, mijn blik
niet hoogmoedig, ik zoek niet wat te groot is, te hoog gegrepen. En dan volgt:
nee, ik ben stil geworden.
Dat suggereert dat de dichter heeft moeten vechten om dat niet te laten
gebeuren, maar om op gelijkwaardige hoogte te blijven met de ander en met
God. Want dat komt in gevaar – die gelijkwaardigheid – als je jezelf beter
acht dan een ander.
Is dat in gevaar gekomen bij mevrouw de Haan: op gelijkwaardige hoogte te
blijven met de mensen om haar heen, met God? Zij was zeker niet iemand die
zich beter voelde dan een ander. Ze hield van contact met andere mensen,
was blij met de verzorging in de Buitensluis.
Toch was er, bewust of onbewust, wel een soort worsteling in haar om op
gelijkwaardige hoogte te blijven met mensen en met God. Ze had ook een
strenge kant, kwam naar buiten toe stevig over en kon weleens harde
opmerkingen maken. Haar vermogen om lief te hebben, kwam er niet naar
iedereen toe hetzelfde uit. Daarachter zat haar onzekerheid en angst.
Misschien ook haar onvermogen ook bepaalde dingen te kunnen vatten.
In de laatste weken van haar leven, wist ze heel goed wat ze wilde. Geen
verdere behandelingen meer. In die zin was ze ‘stil geworden, was haar ziel
tot rust gebracht als een kind op de arm van zijn moeder. Het woord ‘kind’ is
hier een kind dat niet meer gebonden is aan de borst van zijn moeder, maar
voor voeding en vorming afhankelijk blijft van anderen. De dichter van de
Psalm vergelijkt zich daarmee: zelfstandig zijn, maar ook afhankelijk van
anderen en van God.
Zo vond mevrouw De Haan haar rust in de laatste weken. Ze wist dat ze niet
meer beter kon worden, had daar vrede mee. Ze was daarin zelfstandig en
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krachtig, maar wist zich ook afhankelijk van God. Het geloof gaf haar troost
en het gaf haar rust te weten dat ze naar Hem toe ging.
In dat vertrouwen hebben we haar uit handen gegeven en haar leven in de
handen van God gelegd.
Ds. Marjo den Bakker

IN MEMORIAM: MW. A. KRAAK-VAN WINDEN
Op 11 juli 2014 overleed Mw. A. Kraak-van Winden, laatst gewoond hebbend
in de Buitensluis.
Langs deze weg nog enige woorden over het leven van mevr. Kraak.
Ze werd geboren op 26 september 1921. Haar wieg stond in Nieuwerkerk aan
de IJssel. Na de oorlog leerde ze haar echtgenoot kennen Jan Kraak. Ze
verhuisd dan naar Numansdorp. Ze vertelde altijd dat ze zich snel thuis
voelde in Numansdorp. Ze leerde nieuwe mensen kennen en onthield hun
namen, en hun gezichten. Die gave had ze tot aan het einde van haar leven.
Kerkgang was heel belangrijk voor haar. Er werden drie jongens geboren uit
hun huwelijk. Krijn, Cor en Hennie. Toen ze een jaar of zestig was ontdekte ze
dat haar gezichtsvermogen achteruit ging. Al snel werd ook ontdekt dat het
onomkeerbaar was. De rest van haar leven had ze dan ook een aangepaste
bril op. Als op 21 december 1993 haar echtgenoot overlijdt is dat een grote
schok voor haar. Ze moet alleen verder met haar kinderen en aangetrouwde
kinderen. Toch was ze niet iemand die bij de pakken neerzat. Nee ze
probeerde het leven nog kleur en inhoud te geven. Maar het werd op een
gegeven moment toch duidelijk dat ze niet op zichzelf kon blijven wonen. Ze
verhuisde naar het Zorgcentrum "De Buitensluis" We kunnen rustig stellen dat
ze daar liefderijk is opgevangen en verzorgd. Veertien jaar mocht ze daar
wonen. Ze nam nog deel aan activiteiten als ze maar gehaald werd. Ze vond
het leuk om onder de mensen te zijn. Ze hield niet van kniezen. Zelf leerde ik
haar kennen op de weeksluitingen. Nooit sloeg ze over ze zat altijd op haar
vaste plaatsje. Als ik liederen uitzocht voor de weeksluiting dan hield rekening
met het feit dat veel bewoners slecht konden zien. Maar veel liederen kon ze
uit haar hoofd. In het oude zorgcentrum woonde ze tegenover mevr. Snijders.
Elke dag kwamen ze over en weer op bezoek bij elkaar. Praten over vroeger,
een lekker hapje erbij. Ze konden dan genieten van de dingen om hen heen.
Maar toen ze moesten gaan verhuizen naar de nieuwe locatie was het waar
komen we te wonen? Er is gelukkig rekening gehouden met deze vriendschap.
Ze kwamen nu naast elkaar te wonen. Afgelopen april overleed mevr. Snijders
en dat was een grote schok voor mevr. Kraak. Het voelde aan of ze zelf ook
overleed. Toch kon ze de draad weer oppakken. Op zondag 6 juli kwam ze
ongelukkig ten val en moest worden opgenomen worden in het ziekenhuis.
Geopereerd en 10 juli mocht ze weer naar huis. Alles leek voor de wind te
gaan. Echter de nacht daarop ging het helemaal mis. De kinderen worden
gebeld en al snel overlijdt mevr. Kraak. Dat het met een mens zo snel kan
kan gaan maak je niet vaak mee. Op woensdag 16 juli waren we met haar
kinderen bijeen in de aula van "De Algemene Begraafplaats" in Numansdorp.
Maar ook met vele vrienden en kennissen van mevr. Kraak. Het was
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opmerkelijk dat zoveel kennissen had die haar altijd opzochten. En het was
toch ook vakantietijd. We hebben die morgen gelezen uit Romeinen 8 en
nagedacht over de woorden "Want ik ben verzekerd" Krijn heeft woorden van
herinnering namens de familie uitgesproken. Aansluitend hebben we haar
begraven in het familiegraf. We leven mee met haar zoons, schoondochters,
kleinkinderen verdere familie en vrienden.
Piet Reedijk

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Jan Blom, ik ben 66 jaar en getrouwd met Jannie. We hebben
twee zoons en drie kleinkinderen, twee jongens en een meisje.
Wat doe ik alzo binnen de kerk: Als lid van de commissie kerkrentmeesters
ben ik verantwoordelijk voor de techniek in De Hoeksteen zoals het beamen,
kerkuitzending, geluid, verlichting, enz. Samen met Priscilla de Regt ben ik nu
de nieuwe website aan het maken. Op 1 september gaat die in de lucht.
Ook heb ik het ambt van ouderling-kerkrentmeester aanvaard. Mijn
bevestiging zal plaatsvinden in de morgendienst van 31 augustus. Onze eigen
predikante mw. ds. Marjo den Bakker zal in deze dienst voorgaan.
Hoe ben ik in Numansdorp terechtgekomen: Wij zijn in 1993 vanuit Zierikzee,
waar ik actief was in het jeugdwerk van de Hervormde Kerk, in Numansdorp
komen wonen. In de Hervormde Gemeente alhier ben ik jeugdouderling
geweest. Van de Hervormde Gemeente ben ik overgestapt naar de
Gereformeerde Kerk.
In mijn werkzame leven heb ik een winkelwagen gehad, later werd ik
buschauffeur bij de ZWN in Zeeland. In 1993 ben ik bij het CNV gaan werken.
In 2009 kon ik met de VUT. Nu genieten wij van het pensioen en zijn we
regelmatig met de caravan op reis.
Mijn hobby’s zijn fotografie, met de computer werken, reizen, sporten en
soms, als invaller, met een bus lijndienst rijden in Zeeland.
Met groeten van Jan Blom
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ZWO
VICTORY 4 ALL
Met uw steun en bijdragen voor de ZWO hebben wij € 500 overgemaakt naar
het project Rainbow Day-Care Centre (Dagopvang voor kinderen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking) Op dit moment zijn er 77
kinderen op dit dagverblijf.
Wij steunen met deze gift het zo noodzakelijk uitbreidingsproject van het
bestaande gebouw.
Stichting "De Zaaier" en Stichting "Zie de mens"
Ook hebben wij € 1000 overgemaakt naar Stichting "De Zaaier" voor het
ziekenhuis in Nyankunde (Congo) en € 1000 naar Stichting "Zie de mens" als
bijdrage voor de transportkosten van o.a. kleding naar Roemenië.
Van Ecce Homo Roemenië kregen we nog het volgende bericht:
Op 24 februari werd de kledingwinkel voor volwassenen weer geopend na een
2 weken durende uitgebreide renovatie die het gehele voorkomen
veranderde. Via de Ecce Home winkel, geopend in april 2006, en door middel
van de producten die we hier verkopen (kleding, schoenen,
kledingaccessoires, beddengoed en andere dingen) willen we een bron van
inkomsten creëren om sommige uitgaven van de organisatie te dekken,
speciaal die van de administratie, het gebruik van de gebouwen en van de
transportaktes; aan de ene kant het dekken van sommige tekorten om onze
projecten goed te laten verlopen en aan de andere kant om het mogelijk te
maken voor sommige gezinnen met een bescheiden inkomen, tegen een
betaalbare prijs kleding en schoeisel te kopen.
Na vele jaren Stichting "De Zaaier" te hebben ondersteunt willen wij volgend
jaar Stichting Nieuwe Generatie Brasil gaan ondersteunen.
Stichting Nieuwe Generatie Brasil zet zich in om kansarme kinderen te
voorzien van een tehuis waar ze voeding, zorg, onderwijs en voorlichting
krijgen en waar ze kind kunnen zijn door te spelen en zich te ontspannen. Een
plek waar ze, vanuit de natuurlijke kinderlijke interesse kunnen ontwikkelen
en opgroeien. Hierbij hoort ook een speelplaats waar ze veilig zijn en
leslokalen waarin ze begeleid kunnen worden in hun schoolwerk. 2014 en
2015 staan in het teken van grond aankopen en het kindertehuis te bouwen.
De Locatie is gelegen in Sao Joao del Re. Het is een stad waar kinderen
helaas dagelijks te maken hebben met drugs en alcohol.
Stichting Nieuwe Generatie Brasil is geboren vanuit de wens om kansarme
kinderen in Brazilië een betere toekomst te bieden. De stichting gelooft in
gelijke kansen voor ieder kind.
In de volgende Driehoek wat meer over deze stichting.
Collecte Kerk in Actie (Zomerzending)
Zondag 17 augustus is de tweede collecte bestemd voor de zending.
In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dichtbij elkaar, maar ze
hebben geen contact. Ze zijn van elkaar gescheiden door muren, scholen of
woonwijken. Op straat een enkele ontmoeting, maar elkaar kennen doen ze
niet. Hoe bouw je in dit land aan veiligheid en vrede als zelfs de kinderen
elkaar niet leren kennen en vooroordelen dus blijven bestaan? Kerk in Actie
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steunt de christelijke organisatie 'JCJCR' die Joodse en christelijke Palestijnse
kinderen met elkaar in contact brengt.
De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen lessen over de andere
cultuur en religie en gaan bij elkaar op school op bezoek. Ze ontmoeten
elkaar dan vaak voor het eerst! Ze ontdekken dat de anderen net zo zijn als
zijzelf, met dezelfde interesses en dromen. De ontmoetingen helpen om
vooroordelen weg te nemen. Dat geeft hoop voor de toekomst. Kerk in Actie
steunt dit belangrijke vredeswerk in Israël van harte.
Helpt u mee?
Laat de aarde het u vertellen
De zwijgende maar machtige boodschap van planten in het land van de Bijbel
DE GRANAATAPPEL
Van de belangrijkste vruchten van het land (Deut.8:8) is de granaatappel
ongetwijfeld de mooiste. Daarom wordt de granaatappel als sierplant
aangeplant in veel delen van de wereld. Het is eigenlijk een struik met veel
takken die ongeveer drie meter hoog kunnen worden.
Saul nu zat aan de grens van Gibea onder de granaatappelboom te Migron
(1 Sam.14:2). Dit moet een merkwaardig gezicht geweest zijn. Koning Saul,
die een hoofd boven al het volk uitstak, hield krijgsraad onder een
granaatappelboom. In plaats van onder een majestueuze palmboom,
waaronder Debora zat (Rich.4:4), zat hij onder een struik van ongeveer drie
meter. De struik heeft kleine donkergroene bladeren. De bloemen die in het
voorjaar tevoorschijn komen, zijn heel mooi met een helder rood-oranje kleur
en de vorm van een prachtig belletje. In de lentetijd gaat de bruidegom van
het Hooglied in de notenhof, o.a. om te kijken of de granaatappels bloeien
(Hoogl. 6:11) De vruchten beginnen rijp te worden in de eerste helft van
augustus. Ze zijn groot en rond met een taaie leerachtige schil. Er zijn veel
soorten granaatappels. Sommige zijn zoet en worden als dessert gegeten.
Andere zijn zuur en kunnen gebruikt worden als vervanging van citroen bij
het koken of om er een verfrissende drank van te maken. Elke vrucht bevat
honderden harde, kleine zaadjes. In tegenstelling met de meeste zaden die
aan de buitenkant hard en duurzaam zijn, zoals een boon, is de buitenkant
van het zaad van de granaatappel vleesachtig en vol sap. De granaatappel is
een prachtige vrucht, een lust voor het oog. In het Hooglied worden de boom
en de vrucht verschillende keren vermeld, o.a. om de schoonheid en de
liefelijkheid van de bruid te omschrijven (Hoogl. 4:3; 4:13;
6:7;6:11;7:12). De mooie vorm maakte de granaatappel tot een prachtige
versiering van het opperkleed van de hogepriester en van de koperen zuilen
in de tempel van Salomo. Afbeeldingen van granaatappels kwamen voor aan
de zomen van het opperkleed van de hogepriester, afgewisseld met gouden
belletjes (Ex.28:33,34). Onze Hogepriester is de Here Jezus. Wat van Hem te
horen was (denk aan de gouden belletjes) stemde altijd volkomen overeen
met de vruchten van zijn leven (voorgesteld door de granaatappels). Zijn
woorden en zijn daden waren altijd volkomen met elkaar in
overeenstemming. De granaatappels symboliseren vruchtbaarheid,en als er in
ons leven vrucht voor God is, kan dat alleen als gevolg van het werk van de
Here Jezus op het kruis.
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De granaatappels op de zoom van het kleed van de Hogepriester herinneren
ons aan het priesterlijk werk dat de Here Jezus nu verricht in de hemel voor
de gelovigen die nog op aarde zijn. Het opperkleed van de hogepriester was
hemelsblauw,dat is de kleur van de hemel. Hij is de Mens in de hemel. Zijn
Woord en zijn daden zijn nog altijd volkomen in harmonie met elkaar. Hij
draagt elke gelovige op zijn schouders en op zijn borst. Zoals gezegd diende
de granaatappel ook als model voor de versiering van de kapitelen (de
bovenkant) van de beide koperen zuilen bij de ingang van de tempel van
Salomo. Boven de 200 granaatappels op elke zuil waren lelies aangebracht.
De namen van de zuilen waren Jachin (Hij zal bevestigen en Boaz (in Hem is
sterkte) (1 Kon.7:18,42) Zoals zoveel andere typen in het Oude Testament,
spreken ook deze beide zuilen van de Here Jezus. Hij is de Enige die de
raadsbesluiten van God voor deze aarde kan bevestigen en Hij is de Enige die
de kracht heeft om alle vijanden te overwinnen en de belangen van God te
behartigen.
Waarom waren deze granaatappels aangebracht aan de bovenkant van deze
hoge zuilen, zodat ze haast niet te zien waren vanaf de grond?
Al zagen de mensen ze niet altijd, ze waren voortdurend voor het oog van
God. Alle vrucht en alle schoonheid zijn in de eerste plaats voor God zichtbaar
in de Here Jezus. Hij is de ware Jachin en de ware Boaz. Ook doen deze
granaatappels, als versiering voor het heiligdom (2 Kon.25:17) ons denken
aan de heiligheid die past in de tegenwoordigheid van God. Hierbij denken we
aan de woorden van de psalmdichter: 'De heiligheid is uw huis tot sieraad, o
Here,tot in lengte van dagen' (Ps,93:5).
Als het volk Israël in ballingschap wordt gevoerd, worden de granaatappels
bovenaan de zuilen speciaal vermeld (Jer.52: 22,23). Misschien om aan te
duiden dat het volk geen vrucht voor God had voortgebracht en zich niet als
een heilig volk had gedragen.
Niet alleen de wijnstok, de vijgenboom, de palm en de appelboom zullen geen
vrucht geven als het volk ontrouw is aan God, ook de granaatappel zal
verdorren (Joel 1:12). Dit is opmerkelijk, want de granaatappel heeft veel
minder zorg nodig dan de andere vruchtbomen die hier genoemd worden.
HANDEN
Handen kunnen zoveel zeggen.
Handen spreken eigen taal.
Wat de handen ons vertellen,
dat begrijpen we allemaal.
Handen kunnen je bezeren,
kunnen strelen, kunnen slaan.
Handen kunnen ook genezen,
helen wat is stuk gegaan.
Handen kunnen liefde geven,
vuisten zijn gebald in haat.
Handen kunnen voor je zorgen,
maar doen soms ook iemand kwaad.
Handen kun je samenknijpen
in een machteloos gebaar.
En ze kunnen je vertroosten,
of beschermen voor gevaar.
Handen kunnen zich vergrijpen
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aan wat anderen toebehoort.
En een handdruk kan bezegelen
het zojuist gegeven woord.
Wat wij doen met onze handen,
kan een vloek of zegen zijn.
Maar: handen in 't gebed gevouwen,
die doen nooit een ander pijn.
Groeten, Namens de ZWO
Ton Hoffers

KINDERNEVENDIENST
Gebed voordat je naar school gaat
Jezus wilt U met mij mee gaan
nu het nieuwe schooljaar weer begint
ik weet het wel U bent altijd bij mij
U bent mijn allergrootste Vriend.
In de klas of op het schoolplein
tijdens gym of tekenles
U zit naast mij in de schoolbank
en dat doet U bij iedere les.
Ook al kan ik U niet echt zien
toch bent U er altijd bij
als ik geplaagd wordt of soms bang ben
zegt U steeds: "Kom maar bij Mij".
U helpt mij spelen met mijn vriendjes
U leert mij wat ik moeilijk vindt
het is fijn om weer naar te school te gaan
want naast mij loopt Jezus,
mijn grote Vriend!
Namens de kindernevendienst wensen we iedereen weer veel succes op
school
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STARTWEEKEND 20 EN 21 SEPTEMBER
zet het vast in uw agenda
Thema: Vieren en Verbinden
Het duurt nog wel even, maar: U wordt alvast van harte uitgenodigd voor het
a.s. Startweekend om weer samen het nieuwe seizoen te beginnen.
Op zaterdag is er een kindermiddag van 15.30 tot 18.30 uur.
We gaan met de kinderen op zoek naar mensen uit HET BOEK en daarna eten
we lekker patat!
Op zondag willen we voorafgaande aan de Startdienst weer eerst met elkaar
ontbijten! Met elkaar eten verbindt! Dat hebben we vorig jaar ervaren.
En natuurlijk is er na de dienst weer gezellig koffiedrinken.
Houdt de weekbrief in de gaten voor verder informatie.
De Startcommissie:
Pieter en Elles van der Meer, Marieke de Graaf, Thea IJdo

STIL GEBED

•

Twee mannen reizen te voet van stad naar stad. Wanneer het moment
aanbreekt om het avondgebed te spreken, slaat één van de beide mannen
zijn gebedsmantel om en citeert uit het blote hoofd het lange zogeheten
Achtiengebed. De ander houdt de hand voor zijn ogen en zegt de letters van
het alfabet op.
Zodra ze met hun gebed klaar zijn, lacht de eerste man zijn reisgenoot uit:
‘Noem je dat soms bidden, onwetende domkop!’ de ander zegt timide: ‘Het
spijt me maar ik kan niet bidden, daarom bied ik God de letters van het
alfabet aan en vraag Hem of Hij er een gebed voor mij van wil maken.’
In de nacht wordt de eerste man ziek, hij voelt hoe het leven uit hem
wegvloeit. Hij vraagt God: ‘Waaraan heb ik dit verdiend?’ God antwoordt:
‘Omdat je mijn knecht hebt bespot.’
De zieke zegt daarop: ‘Maar mijn reisgenoot kon niet eens fatsoenlijk bidden!’
De hemelse stem antwoordt: ‘Je vergist je. Hij kon wel degelijk bidden, omdat
hij zich tot Mij richtte met zijn hart. Jij kent weliswaar de zinnen en de
woorden, maar hij spreekt recht vanuit het hart.’
Mattheus 6, 5-14
Zonder iets te zeggen, weet God wat we nodig hebben.
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NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING 14 MEI 2014
SAMENVATTING
1. Opening: Voorzitter opent de vergadering met een stukje uit Levende
stenen naar Petrus. Iedereen die in Jezus Christus gelooft is een levende
steen. En gaat voor in gebed.
2. Presentatie 2013 aan alle gemeenteleden:
De penningmeester van de CvK geeft een korte uitleg over de cijfers 2013 en
het jaarverslag van de scriba. We kunnen concluderen dat het ledenaantal
iets terug loopt, zo ook het kerkbezoek. De leeftijd 20-40 jaar is een groep
die het minst vertegenwoordigd is in onze gemeente. De cijfers laten zien dat
we (nog)niet in de gevarenzone zitten, maar er is een tekort op de begroting
zodat er activiteiten ontplooid zullen worden om extra inkomsten te krijgen.
De cijfers en presentatie wordt unaniem goed gekeurd.
3. Notulen van de kerkenraadsvergadering van 19 maart 2014 worden onder
dankzegging goedgekeurd en ondertekend.
4. Zaken n.a.v. de notulen en het verslag van het moderamen
-oefenen van onbekende liederen uit het nieuwe Liedboek voor de kerkdienst
is een succes
-Jan Wolfs wordt voorzitter van de diaconie.
5. Verzonden stukken : Worden voor kennisgeving aangenomen.
6 Ingekomen stukken
Lijst wordt doorgenomen, geen bijzonderheden.
7. Activiteiten predikante/Voorstellen/mededelingen moderamen
*Catechese: 7 Mei j.l een heel gezellige slotavond gehad.
*Dodenherdenking:4 mei j.l. heeft Ds. den Bakker een korte overdenking
gehouden op de algemene begraafplaats.
*Stille week: Vanmiddag, 14 mei, de stille week geëvalueerd. Positieve
reacties. Wordt een verslag van gemaakt waar we in de toekomst op terug
kunnen vallen.
*High tea: Staat gepland op 6 juli.
*Emmaus –Wandeling: Staat gepland op 21 juni
*Bevestigingsdienst:: 25 mei a.s.
*Doopdienst:: 9 juni a.s.
*Vakantie Ds. den Bakker: 28 juli-24 augustus 2014
*Vacaturelijst ambtsdragers: Acties worden over de vakantie getild.
*Media:
Facebook: Mw. den Bakker heeft gesproken met de mensen die dit willen
verzorgen met het verzoek met een voorstel te komen.
Skype: kerkrentmeester legt uit dat de techniek er is om via een groepsskype
een kerkdienst te volgen dit is dus een 1 op 1 verbinding die niet openbaar is.
Is er vraag naar?. Het is de moeite waard om het te onderzoeken. Volgende
vergadering(en) op de agenda zetten.
Website: Er wordt een korte uitleg over de stand van zaken gegeven. Het
raamwerk en de menu indeling is gemaakt. Er is een link waarmee we zelf
kunnen inloggen, deze wordt aan alle kerkenraadsleden doorgestuurd.
*Gesprek met de Geref. Kerk Strijen:
De voorzitter geeft een kort verslag van het kennismakinggesprek dat hij en
een ouderling hebben gehad met onze buren van de Gereformeerde kerk in
Strijen. Na de vakantie wordt er contact gezocht of verdere gesprekken zinvol
zijn.
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*Prioriteitenlijst beleidsplan.
De voorzitter heeft een lijst gemaakt n.a.v. de door alle kerkenraadsleden
ingevulde lijsten. De eerste 10 prioriteiten worden doorgenomen. Dit zijn
prioriteiten die vnl met mensen te maken hebben, de laatste 10 zijn meer
zakelijke prioriteiten die bij het CvK thuishoren. CvK zal dit meenemen. Hij zal
dan inventariseren welke activiteiten in de eerste 2 jaar kunnen plaatsvinden.
Deze twee lijsten naast elkaar leggen en in september met een duidelijke lijst
komen voor de komende jaren.
7. Rapportage door het college van Kerkrentmeesters:
-Ze zijn druk bezig met het invullen van de activiteiten op de paardenmarkt.
-Versterker is niet meer optimaal, een nieuwe kost veel geld, Schaap Sound
heeft naar de oude gekeken en het is wel iets verbeterd.
-Zondag j.l. was er een nieuwe organist die de gemeenteleden goed bevallen
is, hij heeft aangegeven, als we op tijd zijn, hij wel meerdere zondagen bij
ons wil spelen.
8. Rapportage door het college van Diakenen:
-Laatste vergadering is de verdeling van de werkzaamheden doorgesproken.
-Er is een gezamenlijke vergadering met het college van diakenen van de NH
gemeente geweest.
-Er komt een stukje op de weekbrief om de collectebonnen te promoten
vooral ook omdat het lastig wordt om geld af te storten.
9. Rapportage door het Pastorale Team/ Jeugdouderling
-Film van 25 mei wordt doorgeschoven naar 26 oktober
-Er is een nieuw voorstel voor de wijkverdeling:
Wijk west houdt als ouderling: dhr. H. Brand.
Wijk oost wordt wijk oost 1,2,3 en 7 + buitenwijk = ouderling: dhr. L.
Mosselman
Wijk oost 4 en 5 + de seniorenwijk = ouderling: Mevr. P. v.d. Haar
-Evaluatie groot huisbezoek:
Positieve avonden geweest, de avond aan de salontafel heeft weinig
toegevoegd, er waren minder deelnemers maar dat komt waarschijnlijk
doordat de hightea voor de groep 25-40 erbij is gekomen.
10. Rondvraag
-Classis vergadering volgende week wordt besproken.
-Mevr. den Bakker deelt mede dat de gemeente Roosendaal overweegt een
beroep op haar uit te brengen voor 40%, zodat zij daar voor 90% predikante
kan worden.
Na de kerkenraadsvergadering ,aldaar, van 27 mei is daar duidelijkheid over.
Als het doorgaat zal de GK Numansdorp dan wellicht per 1 september vacant
zijn. Twee personen uit het moderamen willen met mevr den Bakker zsm na
haar besluit e.e.a. bespreken.
11. Sluiting: De vergadering wordt besloten met het lezen van een gedicht
van Andries Govaart uit het nieuwe liedboek:
Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt;
geef ons vrede met wat onaf is,
en plezier in wat geklaard is;
bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.
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KERKELIJK BUREAU
P. Verbaas, Tuindorp 22, 3281 CV Numansdorp, Tel.0186-652539

Mutaties mei – augustus 2014

ERFSTELLINGEN & LEGATEN
WAAROM GELD NALATEN AAN DE KERK?
• De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie
plaatsvindt, die veel mensen tot steun is.
• De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door
het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving
die extra aandacht nodig hebben.
• De kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van
jeugd- en
jongerenwerk.
• De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de
samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te
bieden.
• De kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.
• De kerkelijke gemeente, die een al dan niet monumentaal kerkgebouw
onderhoudt, dat in ons dorp of onze stad het beeld bepaalt.
DAAROM DE KERK!
Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in
onze gemeente of stad een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die
God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard
is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.
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TESTAMENT
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de
plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u overweegt om deze gemeente in de
toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament. U bepaalt
zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als
(mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden
dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt
moet worden.
U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen:
in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
LEGATEN
U laat de kerkelijke gemeente een legaat na. Een legaat is een vaststaand
bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis
of een schilderij.
ERFSTELLINGEN
U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de
erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en
plichten van de overledene overneemt.
Als u de kerkelijke gemeente tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dat de
kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen,
verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het
percentage is dat iedere erfgenaam erft.
NOTARIS
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten
verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.
NADERE INFORMATIE
Het College van kerkrentmeesters kan u informeren over de mogelijkheden
van erfstellingen en legaten.

AAN U ALS PLAATSELIJKE GEMEENTE
Brief van de Protestantse Kerk over het ambt

Beste gemeenteleden,
Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en diakenen.
Ambtsdragers, noemen we ze. Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs
een aantal kerkenraden om te vragen hoe het vandaag de dag met de
ambtsdragers en hun ambt stond. Dat leverde veel mooie en ontroerende
verhalen op. Maar ook verhalen van moeite en zelfs verdriet. Wat dat laatste
betreft: in de synode hebben we het over 'knelpunten en uitdagingen' rond
het ambt gehad. Dat zegt genoeg. 'We hebben een nieuwe ambtstheologie
nodig', werd toen zelfs gezegd.
Dat laatste zou best kunnen, maar we kunnen het paard ook achter de wagen
spannen. Volgens mij hebben veel vragen over 'het ambt' vooral te maken
met de vraag wat eigenlijk een kerk, een gemeente is. Je kunt je wel druk
maken over het ambt, maar wat helpt dat, wanneer we het zicht op wat een
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gemeente is kwijt zijn? Om het maar eerlijk te zeggen: ik heb het idee dat dit
laatste een gevaar is dat niet denkbeeldig is. En daarom schrijf ik u deze
brief. Ik beschouw deze brief zelfs als de basis voor alle brieven die ik over
het ambt schrijf.
De kerk
Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij kerk te denken aan de
organisatie, het gebouw, regelingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk is een
kerk ook een organisatie, maar daarmee heb je de kern niet te pakken. De
kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van
zusters en broeder in Christus' naam. Midden in de wereld bevindt zich een
gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet
begonnen als organisatie maar als een levende gemeenschap. Lees maar wat
er over de eerste gemeente in de Bijbel staat:
De leerlingen van Jezus ... bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,
vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed
(Hand. 2:42).
De inhoud
Deze tekst helpt om de kerk onder het stof van de gewoonte tevoorschijn te
laten komen. Het staat er met zoveel woorden dat die eerste kerk een
geloofsgemeenschap is. Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat er niet
bij. Wel horen er een paar dingen bij, die wezenlijk zijn, en waar een kerk
mee staat of valt. Daarom leg ik die graag aan u voor. Er staat dat de
leerlingen van Jezus trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Wat
moetje je daar bij voorstellen? Bijvoorbeeld dit: één van de apostelen, Petrus,
had net een preek gehouden over Jezus. Hij verkondigde dat Jezus aan een
kruis was geslagen maar door God tot leven is gewekt. 'Hij is door God als
Heer en Messias aangesteld'. Dat raakte de toehoorders diep. Velen
bekeerden zich en gingen in deze Jezus geloven. Zo is het nog steeds. Wat is
de kerk? Dat is een dak boven het evangelie. Onder dat dak komen we samen
om te horen wat nergens anders te horen is. Over Jezus, die bereid was aan
het kruis te gaan, die is opgestaan en die ons raakt door de heilige Geest. We
horen er woorden van apostelen en profeten die ons hart laten branden en die
ons de schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is eenvoudigweg een
plaats om die woorden te horen en de betekenis ervan steeds dieper op je te
laten inwerken.
Het brood
Dan wordt er ook gesproken over het breken van het brood. Wat een
prachtige uitdrukking. De kerk is een plaats van ontmoeting en dat doe je
bijvoorbeeld door samen 'het brood te breken', te eten dus. Met een heuse
kookdominee in onze kerk komen we er steeds meer achter hoe belangrijk
dat is. Je kunt bij die uitdrukking ook denken aan het heilig avondmaal. We
delen brood en wijn en worden w verbonden met het lichaam en het bloed
van Christus. De Heer heeft ons deze uniek tekenen geschonken en hij heeft
ons aangemoedigd dit brood en deze wijn met elkaar te blijven delen tot de
dag dat hij terugkeert. Voor het gevoel van veel mensen zijn we in onze
protestantse kerken erg 'praterig'. Rond de tafel van de Heer worden we stil.
Daar geven we onszelf aan de Heer en daar ontdekken we elkaar opnieuw als
broeders en zusters.
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Het gebed
Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is wezenlijk voor een kerk. Het
is de plaats om je te concentreren op waar het ten diepste om gaat en je hart
te openen voor God. In een hectische wereld waarin van alles op ons afkomt,
ook in onze huizen, komen we bij elkaar om stil te worden voor God. Om God
te aanbidden als de Eeuwige en Hem te danken voor al zijn goede gaven. Om
te vragen om vergeving en vernieuwing. Om voor elkaar te bidden, soms heel
persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen, dichtbij en veraf.
Vele vormen
Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de
tekenen van Christus en door het gebed. Daar heb je nu een kerk voor nodig.
Misschien moeten we die kerk opnieuw ontdekken. Vaak zien we door de
bomen het bos niet meer. Dat veel mensen afknappen op de kerk komt
misschien omdat er veel organisatie is en weinig hart, veel instituut en weinig
ziel. De kerk opnieuw ontdekken, dat is de kerk van een kerkdienst op
zondagmorgen onder leiding van een dominee. Maar het is ook een
gespreksgroep van jongeren die spreken over geloof en leven. Het is een
groep gemeenteleden die in een koor zingen. Het is een huisgemeente waar
de Bijbel wordt gelezen. Het een groep gemeenteleden die helpen bij de
voedselbank. Dat alles kan overal: in kerken, in huizen, in zaaltjes, in een
kroeg. De kerk heeft een hart en een ziel. Die kan overal kloppen. Het gaat
erom die hartklop te horen.
Ambt van alle gelovigen
Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. Ik gaf eerder aan dat
we het in onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de ouderling
en de diaken. Het eerste echter datje over het ambt moet zeggen, is dat elke
gedoopte christen een ambt heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van
alle gelovigen. U bent geen onmondige gelovigen die worden bediend door
ambtsdragers. Door de Geest weet u van God en bent u medewerkers van
God. Priesters en koningen noemde Petrus de gemeenteleden (1 Petr. 2:9).
En Paulus had het over de gaven van de Geest die aan iedereen worden
uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen
elkaar op en helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen en naar
buiten. Er is dus een ambt van alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook
bijzondere ambten. Daar heb ik het nog wel in een andere brief over.
Een aantal gemeenten ken ik van dichtbij, de meeste niet. Ik hoop dat u, ook
als het tij tegenzit, met elkaar de kerk als geloofsgemeenschap opnieuw mag
ontdekken. En dat u opnieuw het voorrecht ervaart van die gemeenschap een
levend lid te mogen zijn. Ik wens u daarbij veel Geest en kracht toe.
Met vriendelijke groet,
Dr. Arjan Plaisier,
scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland
REACTIES NAAR
synodesecretariaat@pkn.nl
of
Dr. A.J. Plaisier
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
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WORD OOK LID VAN DE CHRISTELIJKE
STUDENTENVERENIGING ICHTHUS ROTTERDAM!
Ga je in september aan een studie in Rotterdam beginnen? Of studeer je al
langer aan een mbo, hbo of universiteit in Rotterdam of Gouda? Wil je een
heel gezellige tijd beleven en je verdiepen in de Bijbel? Word dan lid van
Ichthus Rotterdam!
Ichthus is een kleinschalige vereniging, waardoor je iedereen goed kent en je
al snel hechte contacten opbouwt. Kenmerkend voor Ichthus is de basis: het
geloof staat bij ons centraal. Door de verschillende kerkelijke achtergronden is
er altijd mogelijkheid tot interessante discussies en gesprekken. Ichthus komt
elke week op woensdagavond bijeen om Bijbelkring te houden. Eerst wordt er
met elkaar gegeten. Vervolgens wordt een bepaald thema besproken. Na het
‘serieuze’ gedeelte wordt er gezellig nagepraat. Eenmaal in de drie weken is
er op woensdag een zogenaamde ‘Ichthusavond’. Op zo`n avond wordt er
met heel de vereniging gezamenlijk gegeten en komt er vaak een spreker
langs. Op donderdagavonden zijn er ook vaak gezellige activiteiten en we
gaan geregeld een weekendje weg. Wil je meer lezen over Ichthus, kijk dan
op de website: www.ichthusrotterdam.nl
Ichthus nodigt je uit om een kijkje te nemen bij de vereniging. In september
organiseren we de open maand, speciaal voor nieuwe studenten. Een greep
uit de activiteiten:
• Woensdagen 3 september, 17 september en 1 oktober open
Ichthusavonden;
• Woensdagen 10 september en 24 september open Bijbelkringen;
• Donderdag 18 september een gezellige introductieactiviteit.
Meer informatie over de open maand die Ichthus Rotterdam organiseert kun
je vinden op www.ichthusrotterdam.nl/lid-worden/openmaand2014
Bij Ichthus doen we niet aan een ontgroening; je bent welkom zoals je bent.
We willen je daarom van harte uitnodigen om één of meerdere activiteiten in
de open maand te bezoeken! Als je jezelf wilt opgeven of als je extra
informatie wilt, mail dan naar info@ichthusrotterdam.nl . Hopelijk zien we jou
ook op de eerste avonden in het nieuwe verenigingsjaar, wees welkom!

THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN
en geïnteresseerden; driejarige basiscursus en korte cursussen

In het seizoen 2014-2015 starten er weer driejarige basiscursussen
theologische vorming: één op maandagavond 1 september en parallel
daaraan één op dinsdagochtend 2 september a.s. Deze cursus wordt gegeven
in kerkgebouw
“de Hoeksteen”, Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel, (goed bereikbaar met
de metro). De basiscursus omvat één dagdeel per week gedurende 31 weken;
in de schoolvakanties zijn er geen lessen.
Tevens zijn er diverse korte cursussen (1-3 dagdelen) die dit seizoen gegeven
worden door:
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Mw. drs. H.P. Hummel “Barmhartigheid en de (zorg)ethiek”, 16/9, 23/9 en
30/9 (2014);
Drs. A.S.J. Smilde ”Afscheid van de Almachtige”, 4/11, 11/11 en 18/11
(2014);
Mw. drs. R. Oldenboom “Workshops Contextueel Pastoraat”, 25/11, 2/12 en
9/12 (2014);
Drs. A.J.O. van der Wal “Een Joodse stem over Israëls profeten”, 6/1, 13/1 en
20/1 (2015);
Drs. K.D. van Kampen “De zaligsprekingen”, 27/1, 3/2 en 10/2 (2015);
Drs. J. Robbers “Voortgezette kennismaking met de theologie van
prof. Dr. K.H. Miskotte”, 17/2, 3/3 en 10/3 (2015);
Mw. drs. E. Schorer “Rabbijnse Midrasj – Ester, een koningin met lef”, 17/3,
24/3 en 31/3 (2015).
De korte cursussen worden gegeven in de Verrijzeniskerk, Springerstraat 340
te Rotterdam-Alexander, op dinsdagmorgen van 10.00 -12.30 uur.
Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee
samenhangt, is van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen, *tenzij anders
aangegeven.
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:
Mw. M. Bezemer-Rietveld, Constantijn Huygenslaan 209, 3351 XB te
Papendrecht.
e-mail: tvgrotterdam@online.nl of bij mw. Koole, tel. 0167-536671 dan wel
kijk op: www.pkn.nl/tvg , onder Rotterdam.

GELD
Goede vriend of slechte meester?
Toen ik in een kerkdienst het bekende lied 'Neem mijn leven, laat het Heer'
liet zingen, zei na afloop een bezoeker: "dat 'Neem mijn zilver en mijn goud
... ' krijg ik niet over mijn lippen. Als je naar onze levensstijl kijkt, zingen we
als huichelaars."
Na bovenstaand voorval voel ik steeds aarzeling als ik overweeg dit vers te
laten zingen. En via dit lied komen we zo bij de vraag hoe wij, christenen, ons
verhouden tot geld en rijkdom.
Een paar bijbeltheologische gedachten daarover.
Valt er vanuit de Bijbel iets te zeggen over rijkdom en geld? Zeker, de Bijbel
heeft het daar vaak over. Maar de wereld van de Bijbel is totaal anders dan
de onze. Geld en rijkdom zijn in onze tijd van een heel andere orde dan in de
tijd van bijvoorbeeld Abraham. Voorzichtigheid is geboden om met de Bijbel in
de hand een beoordeling te geven over onze omgang met geld en rijkdom.
Pagina 19

De DRIEHOEK

HERFST 2014

Toch stuurt de Bijbel ons niet richtingloos het bos van de financiën in. Die
richting moeten we niet zozeer zoeken in normen als 'doe dit, laat dat', maar
in de waarden die achter de teksten schuilgaan. Belangrijke waarden zoals het
behoeden van recht, opkomen voor gerechtigheid, delen van goed en macht,
voorkomen van inhumane onderlinge afhankelijkheid, het bevorderen van
vrijheid. Zeker, grote begrippen. En het is verre van simpel die om te zetten
in concrete spelregels. Maar we hebben er wel 'goud' mee in onze handen.
Uitgangspunt voor alle denken en praten over rijkdom is: als een van deze
waarden bij het werven en bewaken van bezit in het gedrang komt, nadert
men de kring van het kwaad. Dan barst de profetische kritiek los (Ez. 22:12)
en laten de wijzen zich horen (Spr. 1:8-19; 6:35; 17:3; 28:16; Sirach 26:29).
Rijkdom smaakt goed
Wij zetten vandaag grote vraagtekens bij rijkdom en het geld dat daarin zijn
werk doet. Vooral sinds enkele jaren zijn de bedenkingen toegenomen. Er is
ontzettend veel misgegaan in de financiële sector. Maar zonder de schouders
op te halen over dat wantrouwen tegenover rijkdom, durf ik deze stelling aan:
rijkdom smaakt goed, met rijkdom is niets mis. Ik vind me daarin gesteund
door de Bijbel.
In de Bijbel komt rijkdom voort uit zegen
In de eerste plaats ontvouwen de verhalen van aartsvaders, koningen en
profeten dat rijkdom niet vanzelf ontstaat. Er is een samenhang met zegen.
Rijkdom is het gevolg van zegen. Een van de uitingen van de hemelse zegen
is welvaart, die zichtbaar wordt in grote veestapels, welige wijngaarden en
goede oogsten. Die zegen valt op mensen neer als zij er een leefwijze op na
houden die is ingegeven door de Eeuwige. Vaak begint die levenswijze met de
werkwoorden 'sta op' en 'ga'. Een Stem die roept om op weg te gaan en het
roer om te gooien. Zo ontstaat er gezegend leven, zichtbaar in rijkdom. Hét
prototype is Abraham. Hij hoort de Stem, staat op en gaat. Uit die stap vloeit
uiteindelijk rijkdom voort. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Niet altijd vloeit
het een voort uit het ander. Op voorhand weet je dat niet.
Leven van de geef
In de tweede plaats tonen de bijbelse verhalen dat rijkdom niet alleen uit
'iets' voortkomt, maar ook tot 'iets' leidt. Rijkdom leidt tot dankbaarheid naar
en afhankelijkheid van God. De rijke die zich bewust is van de juiste
verhoudingen, weet dat hij ten diepste leeft van de geef. Zijn leven met alles
wat het voortbrengt, is een geschenk. Hij is met niets op de wereld gekomen
en zal zonder iets de wereld verlaten. Alles wat hij opbouwt en bezit is in
wezen geleend goed. Dat stemt hem dankbaar. Tegelijkertijd beseft hij dat hij
afhankelijk is van de gever van alle dingen, ook al heeft hij er zelf hard voor
gewerkt. Dankbaarheid en afhankelijkheid zullen bij de rijke de wil om te
delen versterken. Nooit is iemand de enige op de wereld, in zijn land, stad of
dorp. Je bent altijd deel van een groter geheel. Het inzicht dat rijkdom
geleend goed is, is nodig om de rijke bewust te maken van de roeping om te
delen. Want er zijn ook mensen en groepen die geen deel hebben aan
rijkdom. Zij missen primaire levensbehoeften en -mogelijkheden. Zij hebben
recht op menselijkheid. Rijken, zeggen de profeten, zullen de mens met
tekort helpen, maar zonder hem onmenswaardig afhankelijk te maken.
Pagina 20

De DRIEHOEK

HERFST 2014

Geld ruikt lekker
Tegenover het volksgezegde dat 'geld stinkt' stel ik eerst dat geld lekker ruikt.
Geld is niet vies. Je hebt het nodig om te voorzien in je levensbehoeften. Geld
is een belangrijk instrument om de gemeenschap leefbaar te maken en te
houden. Geld is niet de wortel van alle kwaad, zoals de volksmond weleens
zegt. Dit gezegde is ontleend aan 1 Timoteüs 6:10: 'de geldzucht is de wortel
van alle kwaad'.
Het maakt een enorm verschil of we geld of geldzucht als wortel van het
kwaad zien. Geld heeft geen kwaad in zich. Het is een middel om het
dagelijkse leven te ordenen. Dat mensen geld hebben en daardoor hun
bestaan kunnen regelen en ontwikkelen, is een zegen. Die zegen activeert het
besef dat wie heeft deelt met wie niet heeft. Geldzucht, de wortel van alle
kwaad. Zucht duidt op 'liefde voor'. Je kunt liefde hebben voor veel dingen en
hoedanigheden. Prachtig, zolang het voorwerp van liefde je niet in de greep
heeft. Zoals liefde voor geld. Levensgevaarlijk, zegt de apostel. Geld bezet jou
in dat geval. Veel moet wijken om die liefde te bevredigen. Zij blijkt nogal
eens onstuitbaar en gebruik te maken van kwade praktijken.
Kijk in de spiegel
In de eerste eeuwen van het christendom klinken voortdurend
waarschuwingen tegen geldzucht, vanuit de wetenschap dat die veel
kapotmaakt. Bij Paulus is een kenmerk van een crisis de geldzucht. Lucas
kapittelt de liefde voor geld van de godsdienstige leiders. Een zekere
Clemens, begin tweede eeuw, schrijft dat geldzucht schade aan de ziel
toebrengt en dat wie christus belijdt de liefde voor geld moet afzweren. Het
geschrift Didachè, uit de tweede eeuw, ziet een verband tussen liefde voor
geld en diefstal.
Deze waarschuwingen in de eerste twee eeuwen zijn fors en tonen het gevaar
voor hang naar geld. Zij sporen ons aan kritisch te kijken naar onze
betrokkenheid bij geld.
Zij houden mij de spiegel voor: wat drijft jou bij het vermeerderen van bezit
en via welke wegen breid jij je rijkdom uit? En ik weet, kijkend in die spiegel,
hoe moeilijk het voor me is zuiver en eerlijk te zijn. Inderdaad, zeggen dat
zucht naar rijkdom de wortel van veel kwaad is, is geen loze kreet!
Dr. Piet Schelling is emeritus predikant te Monster en voormalig lid van de
redactie van W&D.

Het nieuwe liedboek: Lied 227
'LOOF DE HEER, WANT HIJ IS GOED'
Het meisje keek mij eerst wat ongelovig aan. Maakte ik een grapje, of gingen
we nu echt een liedje zingen? Ze is bevriend met onze jongste dochter van
zes en had nog niet eerder bij ons gegeten. Aarzelend keek ze van de frietjes
naar haar vriendin. "Ja, dat doen we altijd," verzekerde onze dochter haar,
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"maar het duurt niet lang, dus de frietjes worden niet koud." Vier regels later
konden we alsnog opscheppen.
In het liedboek staan verschillende maaltijdliederen, waarvan enkele geschikt
zijn om met kinderen te zingen. Het lied dat ik daaruit naar voren wil halen is
lied 227: 'loof de Heer want Hij is goed.'
Hoewel dit lied bepaald niet nieuw is - het verscheen jaren geleden al in de
bundel Zing alle dagen - is het voor velen toch nog onbekend. De melodie van
het lied is zeer eenvoudig, je kunt het gemakkelijk op het gehoor meezingen.
Ook de tekst is helder en kernachtig, het is in een notendop wat aan tafel
vaak gezegd wordt.
Danken en loven
Maar wat doe je nu eigenlijk precies als je zingt aan tafel? Wie de
maaltijdliederen doorbladert, krijgt de indruk dat dat twee verschillende
dingen kunnen zijn. Er zijn liederen die expliciet het 'danken' als uitgangspunt
hebben: Aan tafel danken wij God (zie bijvoorbeeld lied 226 en 231). Andere
liederen brengen onder woorden dat wij God 'loven' of' zegenen' (227, 228,
233). Die woorden reiken verder dan het eten dat op tafel staat en het
moment van samenzijn. Ze laten even iets proeven van de grootheid van
God, zoals dat ook gebeurt in het zegengebed in de joodse traditie.
Lied 227 doet dat ook. Het goede dat Hij doet, het eten dat ons voedt - het
zijn niet alleen redenen om God te danken, maar ook om hem te loven. Dat
werkwoord is onbegrensder dan danken. Je looft ook niet zomaar iedereen.
Het eerste woord van het lied maakt dan ook dat we als het ware meteen een
'toontje hoger' zingen.
Wat echt belangrijk is
Het liedboek is niet alleen bedoeld voor in de kerk, maar ook voor andere
plekken waar mensen zich thuis voelen. Het is waardevol om dan ook
inderdaad te zingen - ook bij kinderen thuis, bij opa en oma, in de klas, aan
tafel, maar ook bijvoorbeeld bij het naar bed gaan. Kinderen voelen zich snel
thuis bij vaste gebruiken en kleine rituelen. Die geven structuur aan de dag
en een gevoel van herkenning en veiligheid. En soms bepalen ze je even bij
wat echt belangrijk is.
De frietjes waren heerlijk overigens.
Erik Idema, hoofdredacteur van Kind op Zondag en betrokken bij de
totstandkoming van het Liedboek als lid van de redactie en voorzitter van de
deelredactie kinder-, jeugd- en tienerliederen.
Lied 227
Loof de Heer, want Hij is goed!
Voor het goe-de dat Hij doet,
voor het e-ten dat ons voedt,
loof de Heer, want Hij is goed.
tekst Job Heeger
melodie Gerard van Hulst

© Kwintessens, Amersfoort (adm. Small Stone Media) Uit: W&D
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Het nieuwe liedboek: Lied 828
STEM ALS EEN ZEE VAN MENSEN
Dit Oosterhuis-lied, lied 828, trof mij bij het bestuderen van het nieuwe
Liedboek. Ooit kwam ik het al tegen in Aandachtig Liedboek (1983), en ik
kende die welsprekende metafoor 'stem als een specht die klopt aan mijn
gehoorbeen'. Nu kwam het lied binnen. Ik voelde de kracht ervan. De oproep
om in een wereld vol ellende de humaniteit niet te vergeten. Het appel- zo
versta ik zingend - komt van twee kanten.
Stem van mensen
Via krantenberichten die je leest en alle beelden die je ziet, komt die stem
veelvoudig op je af. 'Stem als een zee van mensen' - zoveel mensen: een zee.
Drenkelingen. Letterlijk bij Lampedusa, maar ook figuurlijk: mensen haast
verdrinkend in deze warrige wereld. In verslaving, in problemen, tegenslag, in
zichzelf. Vlakbij soms. Maar 'dat stuk wrakhout' blijkt wel een mens - als hij
mij aankijkt, als ik mij door die krantenfoto raken laat. Als ik méér wil zien
dan een passant.
Stem van God
Couplet twee vertolkt Gods roep uit Genesis 4: 'Kaïn: waar is je broer?' Hier
roept die stem mij aan: 'Wie ben je? Waar zit je? Ben jij als Kaïn?' Die stem
kan ik lastig vinden, maar hij wil wat met me; wil mij losweken uit mijn
zelfgerichtheid. 'Stem die mijn vliezen breekt .. .' - zodat uit mij geboren kan
worden de mens zoals ik bedoeld ben. De mens die de ander wil zien. Die
stem die uit ons, harde steen die wij soms zijn, zelfs vuur kan slaan - en vuur
uit stenen ontstaat toch pas als je er twee samenbrengt? - die Stem is geen
onpersoonlijk geluid. Die is aanspraak. Die Stem wil dat ik niet blijf wie ik
ben: geboren egoïst. Die Stem wil mij als bedoelde mens: mens met de
ander. De hele Schrift door roept de Ene mij tot die bestemming. En zingend
geef ik antwoord: 'Jij, die mij ik maakt' - wie ik zijn mag: antwoordmens.
Stem van beiden
In het derde couplet komen de vorige coupletten samen. In de eerste twee
regels weerklinkt couplet een: de stem van de vele naamlozen. In de laatste
twee regels hoor ik couplet twee: de Stem die opklinkt uit het Woord, het
Woord dat aanhoudend een appel op mij doet; God, die me zo vasthoudt en
in zijn spoor trekt. Middenin staan die beeldende regels: 'Stem als een specht
die klopt aan mijn gehoorbeen'. Je voelt het bijna. Waarom deze regels
precies in het midden? Zou het niet zijn omdat dat aanhoudend 'kloppen' voor
beide geldt: voor de stem van mensen en de Stem van God? Zou het niet
bewust zo gecomponeerd zijn?
In het Liedboek staat dit lied onder 'levensreis'. Dus: wie ben je onderweg?
Maar het had net zo goed onder de rubriek 'gerechtigheid' kunnen staan.
Zingen laat het zich ook bij het Kyrie of op een (wereld)diakonaatszondag.
Een lied tegen de onachtzaamheid. Een lied meer dan dertig jaar oud, maar
blijvend actueel.
Een lied van menswording.
Ds. Cort van der Linden, emeritus predikant te Alphen aan den Rijn.
Uit: W&D
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Lied 828
Stem als een zee van mensen
Lied van de stem
1 Stem als een zee van mensen
Om mij door mij heen
Stem van die drenkeling.
Van dat stuk wrakhot,
Dat een mens blijkt
Als hij mij aankijkt.
2 Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.
3 Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.
tekst Huub Oosterhuis
melodie Rik Veelenturf

BOEKBESCHRIJVING
‘Zijn Naam is Jezus’ van Max Lucado.
Max Lucado is geboren in 1955 in Texas. Hij staat bekend als voorganger in
Oak Hills Church in Texas (Amerika). Lucado heeft meer dan 70 boeken op
zijn naam staan, waarvan velen bestsellers zijn in diverse landen. Zijn stijl
van korte zinnen en diepgaande gedachten spreekt zowel jongeren als
ouderen aan.
Samenvatting
Max Lucado neemt je mee op een wandeling door de Evangeliën. Bekende en
iets minder bekende verhalen brengt hij opnieuw tot leven.
Jezus' geboorte, zijn missie, zijn dood, zijn opstanding en zijn erfenis. Rond
deze thema's groepeerde bestsellerauteur Max Lucado tientallen verhalen, die
hij de lezer laat meebeleven. De schitterende foto's in dit boek ondersteunen
de boodschap: God met ons, Zijn naam is Jezus.
De Amerikaanse christelijk schrijver en evangelische voorganger Max Lucado
geniet enige bekendheid in Nederland vanwege de kinderboekenserie
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'Nerflanders'. Hij publiceerde al tientallen boeken vanuit een sterk gelovig
perspectief over christelijke onderwerpen. Dit boek past geheel in deze lijn.
Rond de thema's van Jezus' geboorte, zijn missie, zijn dood, zijn opstanding
en zijn erfenis groepeerde Lucado verhalen. Na een hervertelling van het
oorspronkelijke nieuwtestamentische verhaal volgt telkens een korte
overdenking. Daarnaast zijn er veel gedichten die qua toon doen denken aan
de Nederlandse dichteres Nel Benschop. Het geheel wordt afgewisseld door
sfeervolle kleurenfoto's met bemoedigende spreuken of met uitspraken van
Jezus.
Het boek is voor € 19,99 te koop bij uitgeverij Voorhoeve/Kok
(www.kok.nl/boeken) of te bestellen via de kantoorboekhandel.

GRAPPIG
Een priester, een rabbijn en een dominee willen weten wie het beste in zijn
werk is. Ze gaan ieder afzonderlijk het bos in, vinden een beer en proberen
hem te bekeren. Later komen ze bij elkaar en de priester begint: ‘toen ik de
beer vond, las ik hem uit de catechismus voor en besprenkelde hem met
wijwater. Volgende week doet hij zijn eerste communie’.
‘Ik vond de beer bij de rivier,’ zegt de dominee, ‘preekte hem Gods woord. De
beer was zo gefascineerd dat ik hem mocht dopen’.
Ze kijken allebei de rabbijn aan, die helemaal in het gips zit. ‘ Achteraf
bekeken,’ zegt hij, ‘had ik misschien niet met de besnijdenis moeten
beginnen.’
•

Humor doorbreekt de ernst van het leven.
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REBUS PUZZEL

ROOSTER KERKDIENSTEN
Zondag 24 augustus 2014
Voorganger
: Ds. A.S.J. Smilde, Dordrecht
Ouderling van dienst
: Dhr. P. Bloem (655347)
Diaken van dienst
: Dhr. J. Corstjens
Paaskaars aansteken
: GEEN i.v.m. vakantie
Lector
: Ina Hobbel
Collecten
: 1e tbv de kerk, 2e tbv toerusting
Collectanten
: Bert Warner en Annick v.d. Graaf
Kindernevendienst
: GEEN i.v.m. vakantie
Kinderoppas
: GEEN i.v.m. vakantie
Welkom heten
: Bert Warner en Nel Berkman
Kerkauto
: Bert Warner (652197)
Bloemen wegbrengen
: Anneke v.d. Schee
Zondag 31 augustus 2014
Voorganger
: Ds. M. den Bakker
Ouderling van dienst
: Dhr. J. v.d. Bosch (654258)
Diaken van dienst
: Dhr. J. Wolfs
Paaskaars aansteken
: Eline v.d. Hoek
Lector
: Welma v.d. Ree
Collecten
: 1e tbv de kerk, 2e tbv de eredienst
Collectanten
: Kees Jan Vogelaar en Eline v.d. Hoek
Kindernevendienst
: Rianne v.d. Hoek en Govert Beekman
Kinderoppas
: Lia v.d. Meer
Welkom heten
: Kees Jan Vogelaar en Rianne v.d. Hoek
Kerkauto
: Pieter v.d. Meer (651642)
Bloemen wegbrengen
: Janet Hartenberg
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Zondag 7 september 2014
Voorganger
: Drs. P.M. Van Dam, Houten
Ouderling van dienst
: Dhr. H. Brand (652246)
Diaken van dienst
: Mw. J. Hartenberg
organist
: Jaap van Gils
Paaskaars aansteken
: Noah Bloem
Lector
: Liske Sieben
Collecten
: 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. missionair werk
Collectanten
: Janet Hartenberg en Colin van Oeveren
Kindernevendienst
: Desiree Bloem en Ben van Velzen
Kinderoppas
: Arnoud van Velzen
Welkom heten
: Janet Hartenberg en Frans de Vos
Kerkauto
: Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen
: Tonny Kleibergen
Zondag 14 september 2014

AANVANG: 10.00 uur

: Afscheidsdienst ds. M. den Bakker

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Paaskaars aansteken
Lector
Collecten
Collectanten
Kindernevendienst
Kinderoppas
Welkom heten
Kerkauto
Bloemen wegbrengen

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ds. M. den Bakker
Dhr. J v.d. Bosch 654258
Mw. A. van Velzen
Jaap van Gils
Sofie Timmer
Gert Jan de Regt
1e t.b.v. Kerk 2e. t.b.v. jeugdwerk
Gerrit de Bes en Govert Beekman
Marijn Timmers en Anne Wil Stehouwer
Michelle de Regt en Esther van der Meer
Gerrit de Bes en Guus Hartenberg
Bert Warner 652197
Arina van Vliet

15.00 uur aangepaste gezinsdienst
Voorganger
: P. Gootjes
Ouderling van dienst
: Dhr. F. Mosselman 653610
Diaken van dienst
: Dhr. J. Corstjens
kerkauto
: Pieter v.d. Meer 651642
Zondag 21 september 2014 Start dienst Dorpskerk 10.00 uur.
Voorganger
: Ds. C. D. van Alphen
Ouderling van dienst
: Dhr. L. Mosselman 651483
Diaken van dienst
: Dhr. J. Wolfs
Collecten
: 1e t.b.v. Diaconie 2e t.b.v. vredesweek
Kindernevendienst
: Janina Lodder
Kinderoppas
: Liske Sieben en Wendy Prooi
Kerkauto
: Ruud Sieben 653767
Zondag 28 september 2014
Voorganger
: Ds. A. Krol
Ouderling van dienst
: Dhr. P. Bloem 655347
Diaken van dienst
: Mw. J. Hartenberg
Organist
: Jaap van Gils
Paaskaars aansteken
: Thijmen Luijendijk
Lector
: Anneke v.d. Schee
Collecten
: 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. NBG
Collectanten
: Henk van Velzen en Lise van Velzen
Kindernevendienst
: Anita en Wendy Prooi
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Welkom heten
Kerkauto
Bloemen wegbrengen
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Saskia Luijendijk
Henk van Velzen en Ria Wolfs
Guus Hartenberg 652264
Nel Groeneweg

Zondag 5 oktober2014 Kerk en Israël zondag
Voorganger
: Mw. A. Klavers-Bras Rotterdam
Ouderling van dienst
: Mw. P. v.d. Haar 652643
Diaken van dienst
: Mw. Van Velzen
Organist
: Jaap van Gils
Paaskaars aansteken
: Anna van Velzen
Lector
: Andrina Monster
Collecten
: 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. Kerk en Israël
Collectanten
: Ton Hoffers en Justin van Oeveren
Kindernevendienst
: Judith en Justin van Oeveren
Kinderoppas
: Lenny van Velzen
Welkom heten
: Ton Hoffers en Heilke Buitelaar
Kerkauto
: Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen
: Anneke v.d. Schee
Zondag 12 oktober 2014
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Paaskaars aansteken
Lector
Collecten
Collectanten
Kindernevendienst
Kinderoppas
Welkom heten
Kerkauto
Bloemen wegbrengen
Zondag 19 oktober2014
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Paaskaars aansteken
Lector
Collecten
Collectanten
Kindernevendienst
Kinderoppas
Welkom heten
Kerkauto
Bloemen wegbrengen

Wereldiaconaat zondag
: Drs. G. van 't Spijker Utrecht
: Dhr. J. Blom 653195
: Dhr. J. Corstjens
: Chris Melles
: Eline van der Hoek
: Hugo Beekman
: 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. Kerk in Actie
: Liske Sieben en Jesper Sieben
: Rianne van der Hoek en Leen Jan van der Meer
: Desiree Bloem
: Liske Sieben en Coby Kolf
: Bert Warner 652197
: Janet Hartenberg
viering H. A
: Ds. P. Schelling Monster
: Dhr. L. Mosselman 651483
: Dhr. J. Wolfs
: Jaco Schipper
: Krista Sieben
: Roely Warner
: 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. diaconie
: Bert Warner en Huub v.d. Meer
: Desiree Bloem en Jacco Stehouwer
: Rianne van der Hoek
: Bert Warner en Nel Berkman
: Pieter v.d. Meer 651642
: Tonny Kleibergen

Zondag 26 oktober 2014
Voorganger
: Mw. Ds. H. Perfors Den Briel
Ouderling van dienst
: Dhr. F. Mosselman 653610
Diaken van dienst
: Mw. J. Hartenberg
Organist
: koper ensemble
Paaskaars aansteken
: Lucas Timmers
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Collectanten
Kindernevendienst
Kinderoppas
Welkom heten
Kerkauto
Bloemen wegbrengen
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Christina v.d. Raaf
1e t.b.v. Kerk 2 t.b.v. Hervormingsdag
Kees Jan Vogelaar en Sofie Timmers
Janina Lodder en Jelle van der Graaf
Lia van der Meer
Kees Jan Vogelaar en Rianne v.d. Hoek
Ruud Sieben 653767
Arina van Vliet

Zondag 2 november 2014 Dankstond voor gewas
Voorganger
: Ds. A.P. Davelaar Rotterdam-Charlois
Ouderling van dienst
: Dhr. H. Brand 652246
Diaken van dienst
: Mw. A. Van Velzen
Organist
: Jaap van Gils
Paaskaars aansteken
: Ruben de Geus
Lector
: Leen Jan v.d. Meer
Collecten
: 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. KIA zending
Collectanten
: Janet Hartenberg en Annick v.d. Graaf
Kindernevendienst
: Marijn Timmers en Yara Mesman
Kinderoppas
: Arnoud van Velzen
Welkom heten
: Janet Hartenberg en Frans de Vos
Kerkauto
: Guus Hartenberg
Bloemen wegbrengen
: Nel Groeneweg
Zondag 9 november 2014
Voorganger
: Ds. W. van Herwijnen Zwijndrecht
Ouderling van dienst
: Dhr. P. Bloem 655347
Diaken van dienst
: Dhr. J. Corstjens
Organist
:
Paaskaars aansteken
: Joost Luijendijk
Lector
: Yanick Leunisse
Collecten
: 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. eredienst
Collectanten
: Gerrit de Bes en Eline v.d. Hoek
Kindernevendienst
: Anita Prooi en Melanie Bindels
Kinderoppas
: Michelle de Regt
Welkom heten
: Gerrit de Bes en Ria Wolfs
Kerkauto
: Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen
: Anneke v.d. Schee
Zondag 16 november 2014
Voorganger
: Drs. P.M. Van Dam
Ouderling van dienst
: Mw. P. v.d. Haar 652643
Diaken van dienst
: Dhr. J. Wolfs
Organist
: Jaap Dekker
Paaskaars aansteken
: Nathan Timmers
Lector
: Ina Hobbel
Collecten
: 1e tbv kerk 2 tbv KIA diaconaat
Collectanten
: Henk van Velzen en Colin van Oeveren
Kindernevendienst
: Judith van Oeveren en Govert Beekma.
Kinderoppas
: Esther van der Meer
Welkom heten
: Henk van Velzen en Guus Hartenberg
Kerkauto
: Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen
: Janet Hartenberg
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aanvang 17.00 uur Kerk voor jou dienst
Voorganger
:?
Ouderling van dienst
: Dhr. J. Blom 653195
Diaken van dienst
: Mw. J. Hartenberg
Collecten
: 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. diaconie
Kinderoppas
: Liske Sieben
Kerkauto
: Pieter v.d. Meer 651642
Zondag 23 november 2014 In Memoriamdienst
Voorganger
: Mw. E. Roetman-Sijnstra.
Ouderling van dienst
: Dhr. J. v.d. Bosch 654258
Diaken van dienst
: Mw. A. van Velzen
Organist
: Jaap van Gils
Paaskaars aansteken
: Noah Bloem
Lector
: Arina van Vliet
Collecten
: 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. toerusting
Collectanten
: Ton Hoffers en Govert Beekman
Kindernevendienst
: Desiree Bloem en Elianne Cazander
Kinderoppas
: Saskia Luijendijk
Welkom heten
: Ton Hoffers en Heilke Buitelaar
Kerkauto
: Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen
: Tonny Kleibergen
Zondag 30 november 2014 1e adventszondag
Voorganger
: Drs. J. H. de Waal Den Haag
Ouderling van dienst
: Dhr. H. Brand
Diaken van dienst
: Dhr. J. Corstjens
Organist
: Chris Melles
Paaskaars aansteken
: Thijmen Luijendijk
Lector
: Marion Warner
Collecten
: 1e t.b.v. diaconie 2e t.b.v. Missionair werk
Collectanten
: Liske Sieben en Jesper Sieben
Kindernevendienst
: Marijn Timmers en Paul Sieben
Kinderoppas
: Lenny van Velzen
Welkom heten
: Liske Sieben en Coby Kolf
Kerkauto
: Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen
: Arina van Vliet
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INFORMATIE OVER DE REDACTIE EN DE KERK
Redactie
Anneke van der Schee
Jack van den Bosch
Wim Kleibergen
Hans Brand
Inleveren kopij bij voorkeur via e-mail naar
driehoek.gk@kerknumansdorp.nl
Sluitingsdatum kopij volgende Driehoek
1 november 2014
Belangrijke adressen van de kerk:
internet: www.kerknumansdorp.nl
Predikant:

Mw. ds. M.J. den Bakker
predikant.gk@kerknumansdorp.nl

Kerkelijk bureau: Dhr. P. Verbaas
Scriba:

Dhr. J. van den Bosch

kb.gk@kerknumansdorp.nl
kerkenraad.gk@kerknumansdorp.nl

HEEFT U IETS TE MELDEN
De kerk leeft graag met u mee. Maar dat kan alleen als wij op de hoogte zijn.
Hebt u iets te melden geef het a.u.b. door.
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