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BIJ DE TIJD
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De tijd blijft stilstaan
voor wie niet weet
te leven.
Maar voor wie niet
stilstaat
vliegt de tijd!
Zo ben ik met de tijd
gewikkeld
in het eeuwige gevecht.
’t Is een verloren strijd:
‘de’ tijd bestaat niet,
vliegt niet,
staat niet stil.
Wij gaan voorbij!
Ik kan mijn jaren niet
verlengen,
maar wel mijn dagen
tellen.
Enkel de klokslag
van steeds weer
een nieuwe dag,
van licht dat wéér
verschijnt,
de zon die opgaat
elke morgen.

Dat is de ware
ademhaling
van de tijd,
de hartslag van
mijn leven.
Dat is ‘mijn’ tijd.
Want God
heeft tijd voor mij
gemaakt
dag in dag uit.
Om elke dag te tellen
als een geschenk,
als oproep
om het licht te delen
met de mensen.
Elke dag is
mij gegeven tijd
de morgen te begroeten
als zonsopgang,
als wenkend licht
dat zegt
hoe God
tijd heeft gemaakt
voor mij…
Heer
leer ons
onze dagen tellen.

Sytze de Vries

OVERDENKING

Voor het kerkblad van Hoogeveen
schreef ds. ’t Lam een meditatie die
ook in Kontakt geplaatst mag worden.
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EN NU BEN IK AAN DE BEURT
Al maandenlang ligt er een boekje op mijn werktafel. In het kader
van Leeftocht (Leeftocht is de benaming van het vormings- en toerustingsprogramma in Hoogeveen) moet ik een inleiding verzorgen over
het boekje. Collega Christiane Berkvens-Stevelinck beschrijft in
dagboekvorm haar laatste maanden met kanker. Elke dag kijkt de
titel me confronterend aan: En nu ben ik aan de beurt.
Als kind leerde ik braaf mijn psalmversjes. Net als de meeste kinderen wist ik niet wat ik zong, maar het leverde meestal wel een
tien op. Ook psalm 103 behoorde tot het repertoire: “Gelijk een
bloem, die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teêr; wanneer de wind zich over 't land laat horen, dan
knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren.” Later ben ik er
iets van gaan beseffen wat ik als kind toch allemaal moest leren.
En nu ik 62 ben en mijn daagse leven voor een gedeelte bestaat
uit wachtkamers, medicijndoos en onzekerheid, vallen grenzen
van tijd en cultuur schijnbaar weg en ben ik zelf de psalmist geworden.
Ziek zijn is geen rode draad in de Bijbel. Maar menig schrijver
verhaalt wel over een zieke. Meestal een mens die op zoek is naar
genezing. De afdeling dermatologie in Syrië kon de zieke Naäman
niet helpen. Hij zoekt dus uiteindelijk maar zijn heil in het alternatieve circuit in het buurland Israël. Koning Hizkia overstelpt zich
met zelfmedelijden en vindt dat hij zijn ziekte niet verdiend heeft.
De evangelist Marcus vertelt dat, na een succesvolle preek van
Jezus, alle inwoners van de stad hun zieken bij Hem brengen. En
op een goede dag loopt Jezus het ziekenhuis Bethesda in Jeruzalem binnen en geneest één mens. Johannes beschrijft trouwens
niet met welke emoties de andere patiënten Jezus en de genezen
man nakijken.
In alle tijden en culturen hoort ziekte blijkbaar bij het leven. En
ook al verschillen de namen van ziektes en veranderen de behandelmogelijkheden door de tijd, de mens die ziek wordt, zal moeten leren omgaan met de veranderingen in zijn bestaan. Niemand
zal moeten zeggen dat het gemakkelijk of vanzelfsprekend is,
maar ik bemerk zelf dat acceptatie van het ziek zijn een zekere
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rust met zich meebrengt. Waarin ruimte ontstaat voor het genieten van zoveel andere zaken van het leven. Maar wat kan een
mens, ook ik zelf, soms intens verlangen naar een leven “waarin
de dood niet meer zal zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite”.
Op mijn werktafel ligt het boekje met die confronterende titel:
En nu ben ik aan de beurt. Ik had er al wel wat in gebladerd en de
eerste bladzijden gelezen. In oktober zou ik er vier bijeenkomsten
over gaan houden. Die gaan in ieder geval dit jaar niet door. En
het boekje houd ik ook maar even dicht. Mijn collega zal vast
mooie dingen schrijven over haar ervaringen in het ziek zijn op
weg naar het sterven. Maar ik blijf liever nog even in de wachtkamer van het leven. Hoe doen mensen dat dan? In mijn 25-jarig
domineesleven heb ik daar heel wat kostbare getuigenissen van
gezien. Mensen die in alle vertrouwen hun kwetsbare bestaan in
de handen van de Eeuwige konden leggen. Niet in de stellige verwachting van genezing, maar wel in de zekerheid van levenskracht en bemoedigende zegen. En verder? Doe maar gewoon,
ook als je ziek bent.
Ik ben nog van de generatie van de psalmversjes. Dat is een
voorrecht, zeker als je ’s nachts niet kan slapen of alweer doodstil
in de scan moet liggen. Psalm 42, 103 en 139 zijn dan zeker aanraders. Als ik vandaag nog meester zou zijn, zou ik de kinderen
ook lied 416 leren. Eigenlijk een duizenden jaren oude geloofsgedachte op muziek en woorden van vandaag. Leer ze uit uw hoofd.
En zing en bid het voor uzelf en ieder mens op uw levenspad. Ik
zing en bid het ook. Zowel voor u als voor mezelf.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

VANUIT JULIANALAAN 15
Over de diensten:
We kunnen terugzien op een bijzondere startzondag. Een dienst
anders dan anders, een grote groep kinderen voor nevendienst en
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peuterdienst, veel baksels bij de koffie na de dienst, en een leuke
fietstocht eindigend met een high-tea bij Jacoriet en Dirk Mandemakers. Complimenten voor Rien Visser en Matty Zoutewelle die
het organiseerden.
Ook de doopdienst van Floor Groenendaal had een feestelijk karakter.
In de dienst op 6 oktober zingt de cantorij en wordt aandacht
besteed aan de Israëlzondag.
In de dienst op 20 oktober werken mee Mirjam Moreau, dwarsfluit en Karel Blok, trombone.

Medeleven:
In de afgelopen periode werd op de zondagsbrief het overlijden
gemeld van twee personen die geen lid waren van onze kerk,
maar waar verdriet over is bij onze gemeenteleden:
José Verbeek, de weduwe van Arie Verbeek en Rob van Tinteren,
vriend van mevrouw Joke Dekker-Hommel,

Zieken:
Ds. Jaap Bol was een paar weken thuis, maar moest helaas weer
worden opgenomen.
Broeder Sybe Sijbesma had na bestraling een moeilijke periode.
Hij meldde dat hij toen geen energie had en niet mobiel was. Intussen is er enig herstel en moet nader onderzoek uitwijzen of er
verdere behandeling mogelijk is.
Ds. Cees ’t Lam kreeg meer duidelijkheid over zijn ziekte. Er werd
gevreesd voor botkanker, maar dat bleek gelukkig anders. Het
blijkt bloedkanker te zijn en de behandeling zet in op genezing.
Dat zal waarschijnlijk chemotherapie zijn.
We bidden voor rouwdragenden en langdurig zieken om Gods nabijheid en een netwerk van mensen die, in welke vorm dan ook,
bijdragen aan hun kwaliteit van leven.

Vacatures:
In twee secties en binnenkort drie is er geen pastoraal ouderling.
Verder is er geen scriba en zou een vacature diaken kunnen ontstaan. De oproep om namen te noemen van gemeenteleden
waarvan men vindt dat zij voor één van deze functies gevraagd
zouden kunnen worden heeft erg weinig reacties opgeleverd. Voor
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de tekorten zijn tijdelijke voorzieningen mogelijk, maar verre van
ideaal. De taken van de scriba zijn verdeeld tussen de vorige scriba, Matty Zoutewelle, en mij. In een sectie zonder ouderling kan
het pastoraat worden uitgevoerd door contactpersonen, waarbij
één van hen coördineert. Door uitbreiding van het aantal contactpersonen kan de aandacht voor gemeenteleden doorgaan.
Ook bij andere activiteiten stoppen soms gemeenteleden en is
aanvulling gewenst.
Daarom benader ik meelevende gemeenteleden om met hen te
bekijken of zij een bijdrage kunnen leveren in het oplossen van
vacatures die ontstaan door het stoppen van een ouder gemeentelid of omdat omstandigheden doorgaan onmogelijk maken.
Als ik u benader hoop ik dat u daarover serieus met mij wilt nadenken over wat u zou kunnen doen om zo lang mogelijk een levende gemeente te zijn.
Naast de genoemde vacatures gaat het om contactpersonen,
deelnemen in de commissie eredienst, uitdelen zondagsbrief, beamerteam, lector, koster, kinder- peuternevendienst en activiteitencommissie. Helpt u mee?
Henk Hoogendoorn

NABIJ
Al de dagen
van ons leven
hopen wij
dat de warmte
zijn
van de zon
de mist van
schap
en verdriet een bemoediging
verdrijven zal die sterk maakt!

een bloem
een gebaar
kan voor ons een
zonnestraaltje
een bron
pijn van vriend-
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DE JARIGE 75+ IN OKTOBER
5 okt.
6 okt.
6 okt.
7 okt.
12 okt.
14 okt.
14 okt.
16 okt.
21 okt.
24 okt.
26 okt.

Dhr. A. van Wijlen,
Mevr. A.A. Louwerse,
Dhr. T.A. Brouwers,
Mevr. A. v.d. Galiën- Mouthaan,
Dhr. J. Boezer,
Mevr. A. van Zutphen-Smits ,
Dhr. D.J. Kraal,
Dhr. J.A. Ophorst,
Dhr. M.C. Visser,
Dhr. T. Veenstra,
Mevr. A. Hoefnagel-van Peer,

Namens de gemeente:
Hartelijk Gefeliciteerd !
Wij wensen dat Gods zegen met u gaat
in dit nieuwe levensjaar!
Een fijne dag gewenst.
De bloemen zijn de afgelopen periode als
groet van de gemeente gegaan naar : fam. Groenendaal-Dekkers,
mevr. Louwerse, fam. Van Peer-Vos en dhr. Kraal.

MUTATIES
Gedoopt
Op 25-08-2019 is gedoopt door Ds. O.O. Grevink
Floor Janne Jacobien Groenendaal, roepnaam Floor, dochtertje
van Stef en Carola Groenendaal-Dekkers.
Verhuisd
Verhuisd en overgeschreven naar de Gereformeerde Kerk te
Drijber; Dhr. W.J. van Dijk en Mw. J.W. van Dijk–Huizer
Verhuisd en overgeschreven naar de Gereformeerde Kerk te
Tilburg, S.J.C. (Sanne) van der Schans
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VERDRIET
Na vier weken ziekenhuis opname en drie weken verzorging thuis,
is zondag 8 september de heer Rob van Tinteren overleden,
vriend van mevrouw Joke Dekkers-Hommel, Emmastraat 48,
5161 HN Sprang-Capelle.
Dit gedicht verwoordt de gevoelens die Joke ervaart en het geeft
ook troost. Opnieuw heeft ze afscheid moeten nemen van een
geliefde. We wensen haar Gods nabijheid toe om hieruit kracht te
ontvangen om dit gemis een plaats in haar leven te geven.
Lieve Rob
Rouw
Hij was mijn vriend en metgezel.
We liepen samen bijna vijf jaren,
gelijk twee planten die verstrengeld waren.
Toen één werd uitgetrokken, was de ander lam.
Hij liep voorop, betrouwbaar en beslist,
bekwaam om grote plannen uit te werken.
Soms moest ik hem dan even laten merken,
‘Ik heb je nodig’, ik weet dat je het wist.
Zijn kinderlijk vertrouwen en geloof,
dat is voor mij een lichtspoor in het leven.
Om Jezus na te volgen in mijn streven.
Het overbrugt de thans ontstane kloof.
Hij heeft zijn loop beëindigd met de Heer,
en het geloven werd voor hem aanschouwen.
Thans zal ik verder gaan in het vertrouwen,
rondom Gods troon, daar zien we elkaar weer.
Uit Hemelhoog is Uw trouw, van Hetty Noordermeer-den Boer
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ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN
Houdt u van zingen??? Veel liederen klinken voor u
bekend en vertrouwd.
Op de volgende donderdagen kunt u om 11.00 uur
aanschuiven in Elzenhoven: 3, 17 en 31 oktober.
Kun je nog zingen… zing dan mee!
Henk Hoogendoorn

INLOOPOCHTEND KERK DE BRUG
De eerste woensdag van de maand staat natuurlijk
dik onderstreept op de kalender!!!!
Ontmoeting, gezelligheid, aandacht geven en aandacht krijgen….
Het hoort bij woensdag 2 oktober.
Hartelijk welkom!!!!!
Vanaf 10.00 uur staat de koffie en de thee klaar.
Het koffieteam: Ellis, Froukje, Ineke, Marian en Leny

DE AUTODIENST
Sinds kort is één auto niet genoeg om onze gemeenteleden naar de
kerk te brengen. Dit wordt opgelost door degene die op de zondag
staat aangegeven. Bel naar die persoon en hij/zij bepaalt (als dat
nodig is) wie als tweede chauffeur zal gaan rijden.
Dus… aarzel niet en… bel !!!!!

BIJDRAGE KONTAKT
Een aantal leden heeft de bijdrage van Kontakt overgemaakt op het
nummer dat op de brief bij Kontakt stond. Deze mensen hoeven zich
geen zorgen te maken dat de betaling niet gelukt is, want tot 1 december a.s. heeft SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) een overstapservice van het oude naar het nieuwe banknummer, dus komt de
bijdrage terecht bij Kontakt. Wordt er na 1 december geld overgemaakt naar het oude nummer, dan komt het niet meer terecht bij
Kontakt. Beter is het huidige (nieuwe) nummer te gebruiken:
NL70 RABO 0373 7346 54 t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk SprangCapelle e.o. inz. Kontakt. (Zie ook laatste pagina van Kontakt.) U
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kunt uw bijdrage natuurlijk ook in een envelop stoppen en afgeven
bij een van de redactieleden.

25 AUGUSTUS 2019 DOOPDIENST FLOOR
Met een liturgieboekje worden we op deze prachtige zondag ontvangen in de kerk en dan weet je het al; er gebeurt iets bijzonders vandaag. Het blijkt namelijk ter ere van de doopdienst van
Floor Janne Jacobien Groenendaal, dochter van Stef en Carola en
kleindochter van Jos en Marjanne Dekkers. Floor is op de beamer
al helemaal ‘aanwezig’ met een prachtige foto.

Ds. Otto Grevink is de voorganger in de goed gevulde kerk.
Zowel de liederen, de lezing en de overweging zijn zorgvuldig gekozen en passen uitstekend bij deze dienst. Het gesprekje met de
kinderen voor de nevendienst is hartverwarmend. Na de overweging wordt Floor de kerk binnengebracht. Papa Stef geeft een
toelichting waarom ze Floor graag willen laten dopen. Met begeleiding van Cedric Kerkdijk op de piano zingt Carola haar dochter
stralend toe met het lied “Nu dat jij er bent” van Trijntje Oosterhuis. Kippenvel! De neefjes Boaz en Sep mogen het doopvont
vullen met water. Daarna wordt Floor gedoopt en krijgen de ouders de aangestoken doopkaars van ds. Grevink.
Namens de kerkenraad overhandigt Martha Dank een kinderbijbel
met de doopkaart en de kindernevendienst heeft een boekje gemaakt met handjes van alle kinderen die er waren met tekeningen en een kaart met alle namen erop.
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Fijn om zo’n bijzondere, inspirerende dienst te mogen meemaken!
Joke Jansen

STARTZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
Zaterdagavond laat geland op Zestienhoven wil ik toch graag naar
de startdienst, want Rob Favier is de voorganger en dan wordt
het meestal anders dan anders. Nou, niks te veel gezegd; het
werd heel anders!
Het begint al met het uitdelen
van een breiwerk, de langste
interkerkelijke sjaal van 37
meter, voor mensen die er niks
aan zullen vinden. Uiteindelijk
wordt er een ‘slachtoffer’ gevonden, mevrouw Korpershoek, en mag zij aan de slag,
terwijl Rob ook nog even de
uitdrukking aanhaalt “een zondagssteek houdt geen week”.
Het (landelijk) thema is: Een
goed verhaal en we worden
verzekert dat in de verhalen
voor iedereen “van piep tot stok en van licht tot zwaar” iets te
vinden zal zijn. Nienke Kerkdijk leest 10 leefregels in gewone taal
voor (die kunt u nalezen op de pagina Voor de Jongeren in dit
Kontakt).
Na een momentje met de kinderen gaan we “Dit is de dag” zingen, waarbij de mannen en vrouwen elkaar afwisselen en men
moet gaan staan als je zingt. Dit zorgt onmiddellijk voor een ontspannen en hilarische sfeer.
De Bijbellezing door Pauline Schouten uit Genesis 2: 5-22 is de
leidraad voor de teksten en de liedjes die Rob hieraan ontleent. In
drie gedeelten stipt hij de essenties aan. In het eerste deel vertelt
hij over de teksten die je in ‘degelijke’ streken op huizen tegen
kan komen. Zo ook op de boerenschuur waar de boer met grote
letters “Jezus redt” had geschilderd en wat zelfs de landelijke pers
heeft gehaald. Hierover zingt hij het lied “schreeuw het van de

11
daken” wat eindigt met de regels “ik ben toen hard gaan zoeken
bij een vorm die bij mij past, bij mijn werk, bij mijn spreken en
bij mijn spel, en ik denk dat ik het weet, want wij plaatsen enthousiast binnenkort een hele mooie dakkapel”. Het tweede deel
gaat over identiteit, over dat wij mensen zijn voor relaties (niet
persé man/vrouw ook een kluizenaar die met God een relatie wil).
Wij mensen hebben elkaar wel nodig. God had een goed verhaal
voor ons over zijn liefde dat de mens als kind mocht spelen in de
tuin (Eden) en ieder mens een schepsel van God is. Hierna zingt
hij het lied waarin de regel “in ieder mens schuilt steeds een stukje mooi, een stukje heel” mij raakt. Het derde deel gaat over de
gebruiksaanwijzing voor de mens: je mag kiezen; ga je voor jezelf of voor God. Hij eindigt met: “Een goed verhaal is een eerlijk
verhaal wat uit je hart komt. Zo samen op weg om gemeente te
zijn dat het goede verhaal van God doorklinkt in je eigen leven.
Samen delen en de liefde van God ervaren.”
Als de kinderen terugkomen roept Rob met een pluchen papegaai
op om geen naprater te zijn.
Al met al is het een gevarieerde dienst die een stuk langer duurt
dan normaal, maar waar ik eigenlijk geen erg in had. Geen spijt
dat ik gegaan ben, ondanks het korte nachtje.

Na de dienst staan de koffie, thee en limonade klaar en kunnen
we ons laven aan de heerlijke baksels die diverse gemeenteleden
meegebracht hebben. Het is lastig om te kiezen uit zoveel lekkers. Ondertussen is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachte te wisselen over de dienst, de vakantie, de afgelopen zomer etc. Met aandacht luisteren we naar Henk Spuijbroek en
Brenda Kerkdijk die Een goed verhaal met ons delen. Tegen
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twaalf uur stap ik weer op mijn fiets en ga met een goed gevoel
naar huis.
En nu met nieuwe moed met z’n allen aan de slag om er een
mooi, betekenisvol seizoen van te maken!
Joke Jansen

SEMIRA
Henk Spuijbroek
vertelt zijn verhaal.
De Bijbel staat vol “goede” verhalen.
Verhalen van geloof, hoop en liefde…
verhalen van alle tijden en voor mensen van alle tijden…Nog altijd
zijn de verhalen uit de Bijbel een bron van inspiratie om het goede te doen voor de medemens met daarin altijd het goede voorbeeld wat Jezus ons geeft….
Een van de goede verhalen uit de Bijbel is de geschiedenis van
Jozef en Maria….Na de geboorte van het kindje Jezus kreeg Jozef
de opdracht van God om met Maria en het kindje naar Egypte te
vluchten omdat Herodes het voorzien had op pasgeboren jongens.
We lezen in de Bijbel niet hoe Jozef en zijn gezin, een vluchtelingengezin, ontvangen zijn in dat vreemde Egypte. We weten het
niet, maar gezien de eeuwenoude traditie in het Midden-Oosten
om vreemdelingen gastvrij te ontvangen, mogen we aannemen,
dat Jozef, Maria en Jezus goed zijn opgenomen in Egypte.
In het leven van mijn vrouw Lida en mij kregen we ook te maken
met een vluchteling, namelijk Semira uit Eritrea, die na de nodige
omzwervingen toentertijd een jaar in Waalwijk woonde. Heel onverwacht werd er bij haar een kindje geboren…..
Lida was de taalcoach van Semira vanaf mei 2017. Maandag 9
oktober vertelde Semira aan Lida dat ze zwanger was. Uit
schaamte en angst had ze dat zeven maanden geheim gehouden.
Lida en ik zijn haar gaan helpen met de babyuitzet in de verwachting dat de vermoedelijk bevallingsdatum 2 december 2017 zou
zijn. We hadden onder andere een oproep geplaatst op facebook:
Haar situatie is schrijnend en is in vier woorden samen te vatten.
ZE HEEFT HELEMAAL NIETS. De reacties waren gelukkig overweldigend ……….we kregen heel veel reacties……...ook uit de kerken
in onze regio……..
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Op maandag 16 oktober (de 1e dag van onze herfstvakantie) belde een (toen nog voor ons) vreemde man. Hij bleek later Ammanuel (dat lijkt op Immanuel – God met ons….), de vader van het
kind te zijn.
Rond 18.30 uur arriveerden wij bij de woning van Semira.
Meteen hebben wij hulpdiensten gebeld en om 19.00 uur is baby
Lion thuis geboren. Wij waren live getuige van de geboorte van
nieuw leven, van HOOP.
In de week na de bevalling mochten we met alles wat we van anderen kregen een complete babykamer inrichten.
Een zon van een nieuwe toekomst voor Semira gloorde aan de
horizon. Een kind geboren in vrijheid.
Ons goede verhaal is de geschiedenis van Semira dat zoveel
raakvlakken heeft met het verhaal dat de geboorte van Jezus ons
vertelt.
Semira, die in een land woonde waar anderen de baas waren,
Semira die op zoveel plekken een nee te horen kreeg en niet welkom was. De gastvrijheid, hulp van bekenden en onbekenden
maakte dat haar zoontje als elk ander Nederlands kindje kreeg
wat nodig was. In die weken ervaarden we het goede in de mensen….misschien wel ingegeven door de goede verhalen uit de Bijbel…
In elk geval heeft het goede verhaal van Kerst voor ons altijd een
andere dimensie gekregen. Inmiddels is Lion een vrolijke en blije
peuter. Over een paar weken hopen we de 2e verjaardag van hem
te vieren.
Een teken van een nieuw begin,
Een weg die uitzicht biedt.
Een uitweg uit de duisternis
Van wanhoop en verdriet.
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DE JEUGD
VAN TEGENWOORDIG

Brenda Kerkdijk
vertelt haar verhaal

Een goed verhaal.
Wat is het kenmerk van een goed verhaal? Een goed verhaal voor
mij is een verhaal dat pakt, dat iets met mij doet, waar ik nog
regelmatig aan terug denk of nog steeds inspiratie uit haal als het
even lastiger is.
Ik doe al vele jaren jeugdwerk, de laatste jaren met de tieners. Er
zijn heel wat vooroordelen over de ‘jeugd van tegenwoordig’. Ik
ben heel erg geïnteresseerd in hun gedachtewereld, wat houdt
onze jeugd bezig, waar lopen ze warm voor, wie zijn hun voorbeelden in deze maatschappij?
Tijdens de Jeugdkerk komen er vaak goede verhalen naar boven.
Voor mij steken er na vele jaren Jeugdkerk een aantal momenten
bovenuit, hieronder een mooi moment in al die jaren met de
jeugd. Deze momenten maken mijn goede verhaal.
Een moment dat ik nooit meer zal vergeten is bij het thema ‘wat
als Jezus vanmiddag langs komt?’. Stel, je krijgt een appje van
Jezus met de vraag of hij ’s middags langs kan komen om samen
iets leuks te doen. De vraag aan de jeugd is wat ze met Jezus
zouden gaan doen als hij langs zou komen.
Wat doe je normaalgesproken op een normale zondagmiddag?
Tja zegt Dennis, ik zit vaak te gamen. Oh nou dan ga je dus gamen met Jezus? Ehm……nee dat is gek. Waarom is dat gek? Je
gaat toch geen schietspelletjes zitten doen met Jezus?
Maaike van der Schans zou met Jezus gaan paardrijden in de Duinen, Geert-Jan ging wandelen met de hond samen met Jezus.
Maar gamen met Jezus…?
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Oh zegt Erwin, kan Jezus eigenlijk fietsen denk je? Nou ja, ik kan
ook niet zo goed fietsen dus huren we samen een tandem of zo.
We willen ineens allemaal met Jezus naar de Duinen…..waarom?
De pubers gaan nooit naar de Duinen op zondagmiddag!
Het heeft alles te maken met gevoel en respect voor de persoon
die Jezus uitstraalt in de Bijbel.
Een uniek moment die je zou moeten beleven in een mooie, rustige omgeving.
Als je niet met Jezus wil gamen moet je zelf dan wel schietspelletjes willen doen?
Mijn goede verhaal zit in alle kleine momentjes dat ik de jeugd
‘pakte’ met een vraag, uitdaagde met een stelling, zelf ging nadenken over wat de jeugd mij vertelde, de zaadjes planten met
de hoop dat ze op enig moment ontkiemen. Jeugdwerk is geen
opgave om te doen maar een bron van inspiratie.
Ik geloof in de jeugd. Of de kerk er over 20 jaar nog zo uit ziet?
Ik denk het niet en dat hoeft ook niet wat mij betreft. De kerk is
een gebouw van steen en glas, de mensen brengen het leven
erin, op welke manier dan ook.
Geef de jeugd de ruimte om zich uit te spreken, het anders te
willen dan wij gewend zijn. Ze denken er echt goed over na maar
haken af als de weerstand groot is en ze het gevoel hebben dat ze
er niet toedoen.
Veranderingen geven vaak energie en inspiratie, laat je eens verrassen door de jeugd. Ga met ze in gesprek en leer van de veranderende wijze van denken en beleven.
Een goed verhaal over jarenlange ervaring in jeugdwerk in onze
gemeente. We gaan hier mee door ook al geef ik het stokje op
enig moment door aan een jongere generatie.
Geloof in onszelf, geloof in onze jeugd, geloof in God en geloof in
een toekomst samen met God.
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Ouders weten wel
waar de kinderen vandaan komen,
maar niet
waar ze heengaan.
Van Riek Verduijn hebben we onderstaande tekst ontvangen uit
het kerkblad van de Hervormde Kerk.
Ze vertelde daarbij dat zij dit gedicht heel goed vond passen bij
‘een goed verhaal’ dat Brenda heeft verteld tijdens de koffie na de
startdienst.

ALS DE HEILAND MIJN GAST WILDE ZIJN…
Zou ik Hem dan met open armen aan de deur begroeten?
Of zou ik me moeten verkleden,
voordat ik Hem binnen kan laten?
Of een paar tijdschriften verstoppen
en er betere lectuur voor in de plaats leggen?
Zou ik mijn wereldse muziek door goede vervangen?
Zou ik trots zijn op de dingen
die aan de muur te kijk hangen?
Of zou ik het een en ander uit willen leggen
en allerlei excuses maken?
En als de Heiland een paar dagen met me doorbracht,
zou ik dan zeggen wat ik altijd zeg?
Zou het leven voor mij gewoon doorgaan?
Zou ik Jezus meenemen waarheen ik van plan was te gaan?
Of zou ik mijn plannen voor een paar dagen wijzigen?
Zou ik blij zijn als Hij mijn naaste vrienden ontmoette?
Of zou ik hopen dat ze wegbleven tot Zijn bezoek voorbij was?
Zou ik blij zijn als Hij steeds zou blijven?
Of zou ik me opgelucht voelen
als Hij tenslotte wegging?
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Laat ik proberen er precies achter te komen hoe ik zou zijn,
als de Heere Jezus persoonlijk kwam
om een poosje met mij op te trekken.

FIETSEN MET Z’N ALLEN
OP DE STARTZONDAG !!!!!
Mijn man en ik hadden ons opgegeven om de fietstocht te volbrengen als begin van het kerkelijk jaar, onder voorwaarde dat
het niet zou gaan regenen. Ik kreeg als antwoord van de organisator: “Je bent toch niet bang voor een spatje?” De weergoden
waren ons gelukkig goed gezind en we gingen met 31 man/vrouw
op de trappers.
Vanaf kerk De Brug om 14.30 uur, gewapend met een routebeschrijving en een aantal vragen gingen we op pad. We werden in
groepjes van ongeveer 6 personen ingedeeld en startten 5 minuten na elkaar. Richting Julianalaan, waar zich onze 1ste vraag bevond: Wat is de naam van de vroegere melkfabriek? Linksaf het
Halvezolenpad op en de 2de vraag dwong ons weer te stoppen. De
groep voor ons was al bezig de bielzen te tellen tussen de eerste
twee lantaarnpalen. “Hoeveel?” vroeg ik aan Brenda, die in het
groepje voor ons zat en net klaar was. Ze hield de kaken stijf op
elkaar. Jammer! Na het
tellen weer verder: goed
kijken waar er een bordje staat: verse en gerookte paling te koop op
nr. …………?
De vragen waren heel
gevarieerd. Hoe heet het
transportbedrijf na de
Wendelnesseweg? Wie
was eigenlijk Willem van
Gent? In de buurt van de
Eendennestweg: welke
sport werd/wordt er beoefend op een bepaalde paradijselijke plaats? Het werd spannend!
En…..het bleef droog en zonnig! We reden langs een bepaalde
grenspaal en over een kerkepadje. Na een goed uur kwamen we
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aan bij de Rechtvaart nr. 23, bij het huis van Dirk en Jacoriet
Mandemakers. In de “Hooischuur” waande je je in de ‘jaren 50’.
Een huiskamer met heel veel oude attributen, maar er stond wel
een moderne koelkast. Kippen kakelden er op los en in de boomgaard stonden appelbomen, klaar om te plukken.

Maar we werden in de “trekkerschuur” verwacht voor een minihigh-tea. Chocolaatjes, bonbons, mini-muffins, mini-kano’s, fruitstokken: jammie, jammie! Tussen de tractors was het heel gezellig ! Maar ja, als je voor donker nog thuis wilde zijn…… Nog even
een paar vragen invullen, zoals: welk beroep suggereert de eigenaar van een groot keukenbedrijf en hoe komt de Zuidhollandsedijk aan zijn naam?
In de hal van onze kerk werden we verrast met een glaasje sap
en vol spanning wachtten we op de uitslag van de goede antwoorden. De prijzen: een zak stoofperen, doos eieren en zelfgemaakte jam werden eerlijk onder de winnende groepjes verdeeld.
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De organisatie is veel dank verschuldigd en een extra bedankje
aan het echtpaar Mandemakers die niet alleen hun huis, maar ook
de prijzen beschikbaar hadden gesteld: uitstekend gedaan!!
Pauline Schouten
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Tien geboden in gewone taal
God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de HEERE jouw God
en Vader, die je van de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je
bevrijd van de verslaving van de zonde en in een nieuw Koninkrijk
gezet.
1. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven.
2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden.
Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of
sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan
daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar Mij luistert
en doet wat Ik van je vraag, zal ik je Mijn genade overvloedig geven.
3. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken. Ook niet
woorden die daarvan zijn afgeleid, want als je een vloek gebruikt, zal
je niet onschuldig zijn. Gebruik ‘o my God’ alleen als je Mijn hulp echt
nodig hebt.
4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en
richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust
en ontspanning, net als God deed op de zevende dag toen Hij de
Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn
met school, werk, sociale media en andere dingen. Ik gun je één dag
om je extra op Mij te kunnen focussen en van Mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters ontmoeten
en samen Mijn Naam groot maken.
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te
hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen.
6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden.
7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk.
8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen,
maar ook niet iemands status of leven.
9. Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals (Facebook-)profiel aan
waarop je jezelf mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik
geef jou je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind.
10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet
zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto,
kleding, ook maar iets dat van een ander is, begeren.
Dat waren de Tien Geboden in gewone taal. En nu is de uitdaging om
hier naar te gaan leven!
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Beste ouders en jeugd,
Nu onze dominee nog steeds ziek is en Maaike en Dinand aangegeven hebben geen catechisatie te kunnen geven, zijn we aan het kijken voor andere oplossingen om onze jeugd toch catechese aan te
bieden. Na bespreking in de kerkenraad en binnen de jeugdraden van
de PGML zijn wij van harte welkom om samen met de jeugd van Hervormd Sprang catechese te volgen. Ook jeugd van Besoijen sluit hier
op maandag aan als ze niet naar hun eigen catechese kunnen gaan
op dinsdag. Henk Hoogendoorn heeft dominee Van Wijk gesproken
en hij zal onze jeugd van harte verwelkomen.
Wij hopen dat jullie als ouders en jeugd begrijpen dat dit voor nu de
beste oplossing is en voor de jeugd ook prettig kan zijn, omdat er in
Sprang een grote groep jeugd catechese volgt en het in verschillende
leeftijdsgroepen is ingedeeld. Dit is goed voor de groepsvorming,
velen kennen elkaar al van het regionale jeugdwerk of van Friends.
Er zijn 2 groepen op maandagavond. Ik heb een stukje geknipt van
de website:
Follow Me
Follow Me is een catechesemethode, waarbij we gezamenlijk beginnen. Wij bidden en zingen samen. Ook is er een collecte voor een
goed doel. Na de opening wordt het onderwerp uitgelegd met een
powerpoint. Na de uitleg gaan we in groepen uit elkaar. We proberen
zoveel mogelijk leeftijdsgenoten bij elkaar te plaatsen onder leiding
van een mentor. Er wordt dan doorgepraat over het onderwerp en
soms worden ook opdrachten uitgevoerd. Follow Me duurt ongeveer
een uur en na afloop drinken we iets in het Honk. Follow Me is op
maandagavond en we beginnen om 18.45 uur.
Contactpersoon: Hendrik Raamstijn
Email: h.a.raamstijn@hervormd-sprang.nl
Follow Me next
Follow Me Next is eigenlijk hetzelfde als Follow Me, maar een vervolg,
bedoeld voor 16-jarigen en ouder.
Ook hier een centrale opening met thema en het doorpraten ervan in
kleine groepen met een vaste mentor.
Follow Me Next is op maandagavond om 19.30 uur.
Contactpersoon: Hendrik Raamstijn
Email: h.a.raamstijn@hervormd-sprang.nl
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Deze catechisatie begint op maandag 30 september en is in het
jeugdcentrum, naast de kerk van Sprang. Het is misschien een iets
andere vorm dan wij gewend zijn (Follow Me is een methode van de
HGJB) maar het is nu aan jullie de keuze om hieraan deel te nemen.
In onze kerk wordt dit seizoen geen catechisatie aangeboden. Willen
jullie alsjeblieft zo snel mogelijk aangeven of jullie van de mogelijkheid gebruik gaan maken om naar de catechisatie in Sprang te gaan?
Graag reageren voor 23 september. Ik wil jullie dan aanmelden zodat
ze niet verrast zijn als jullie binnen stappen op maandag 30 september. Bij ons in de kerk blijven we natuurlijk wel Jeugdkerk organiseren en vanuit de Jeugdkerk gaan we ook een jeugddienst voorbereiden voor zondag 17 mei 2020.
Groetjes,
Brenda Kerkdijk

“GEDENKT UW VOORGANGERS” (20)
Oefenaar Nicolaas van der Blom (18911893) lijkt een ‘vreemde eend in de bijt’
van voorgangers die gebroederlijk samen
aan de muur van de consistorie hangen.
De meeste van u weten wel dat de bovenste rij de predikanten van Sprang betreft
en de onderste rij die van Vrijhoeve. Degenen die in het midden hangen, hebben
beide gemeentes gediend. Aangezien ik
nu de lijn van Vrijhoeve volg, behandel ik
nu oefenaar Van der Blom, terwijl deze
eigenlijk apart staat van beide kerken.
Hoe zit dit dan? De meeste van u zullen
wel weten dat Vrijhoeve een afscheidingsgemeente (1835, 1837) was en Sprang
een doleantiegemeente (1893), maar
dankzij de noeste arbeid van Jan Korpershoek, waaruit ik veelvuldig put, is er aan het licht gekomen dat er voor de kerk aan de
Van der Duijnstraat nog een kerkje is geweest aan het Trampad
(kerkenboek Sprang-Capelle 2015), waar dolerende (gelovigen
die samen met Abraham Kuyper in 1886 uit de Hervormde kerk
waren gegaan) uit Sprang, Besoijen, Baardwijk en Vrijhoeve-
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Capelle vanaf 1887 samenkwamen tot de bouw van een nieuwe
kerk in Sprang in 1893.
De gemeente, bestaande uit twee gemeentes, Sprang en Vrijhoeve-Capelle was te klein om een predikant te beroepen maar gelukkig kon men een beroep doen op de ‘Vrienden der Waarheid’.
De Nederlandse Vereniging Vrienden der Waarheid tot handhaving
van de leer en de rechten der Gereformeerde Kerk is op 27 oktober 1863 ontstaan uit een fusie te Rotterdam van de ZuidHollandse ‘Vereeniging Vrienden der Waarheid’ en de Amsterdamse ‘Vereeniging tot handhaving en verdediging van de leer en de
rechten der Gereformeerde Kerk’. Uitgangspunten waren de 37
artikelen des geloofs, de Heidelbergsche Catechismus en de
Dordtsche Leerregels. De vereniging had zich, zoals al uit de
naam blijkt, ten doel gesteld de rechten en de leer der Gereformeerde Kerk te handhaven. Zij hield zich bezig met kerkelijke
kwesties, organiseerde bidstonden in de afdelingen en zond evangelisten naar plaatsen die van een predikant verstoken waren;
voornamelijk voor het geven van catechisaties en het houden van
zondagse bijeenkomsten.
Men belegt een vergadering en de 34 stemgerechtigden kunnen
kiezen uit 3 oefenaars, van dit drietal wordt Van Der Blom met
grote meerderheid van stemmen gekozen. (Een oefenaar was
iemand die mocht preken in een godsdienstoefening en ook zelf
zijn preken mocht maken, dit in tegenstelling tot de preeklezer in
de leesdienst, die alleen preken van anderen mag voorlezen. In
onderscheid van een predikant heeft een oefenaar geen officiële
bevoegdheid tot het bedienen van de sacramenten, Heilige Doop
en Heilig Avondmaal). Hij kreeg de bevoegdheid tot oefenen van
de classis na een verzoek van een plaatselijke kerkelijke gemeente.
Oefenaars kwamen met name voor in de 18e, 19e en de eerste
helft van de 20ste eeuw. Zij vervulden een belangrijke rol binnen
de Afscheiding van 1834 en later bij de bevindelijk gereformeerden. De term ‘oefenaar’ is tegenwoordig in onbruik geraakt. In
plaats daarvan verlenen classes ‘preekbevoegdheid’, ‘preekconsent’ of de ‘bevoegdheid om een stichtelijk woord te spreken’.
Oefenaar Van der Blom krijgt een traktement van 550 gulden per
jaar en vrij wonen. Ook krijgt hij om de acht weken een zondag
vrij om te zijner voordeel” elders te preken.
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Op 4 mei 1891 vangt zijn dienstwerk aan als vaste oefenaar en
catechiseermeester en hij spreekt “als broeder onder de broeders”
naar aanleiding van Numeri 10: 29.
Oefenaar Nicolaas van der Blom werd op 3 januari 1850 in
Numansdorp geboren. Hij diende aanvankelijk de Hervormde Gemeente van Rijssen als godsdienstonderwijzer maar ging met de
Doleantie over naar de gereformeerde kerk en ging werken voor
de ‘Vrienden der Waarheid’.
Hij diende de gemeente van 1891 tot 1893. In die tijd groeit de
gemeente en bouwt men de kerk aan de Van der Duijnstraat,
waarbij men ook een predikant wil beroepen. Daarom wordt Van
der Blom bedankt voor de trouwe dienst voor de kerk van Sprang
en men wenst hem de onmisbare zegen van de Heere toe op zijn
verdere loopbaan.
Veel is er niet bekend over deze man, alleen dat hij een blijmoedig en zacht karakter had en veel van bloemen hield. Na zijn ontslag blijft hij nog een tijdje aan als catechiseermeester voor 1,50
gulden per week. In april 1893 vertrekt hij met zijn gezin naar
Zuilichem. Daarna dient hij nog de kerken van De Wilp, Smilde en
Olst. Hij sterft op 81-jarige leeftijd in 1931 te Olst na meer dan
40 jaar de gereformeerde kerk als oefenaar te hebben gediend.
- wordt vervolgd –
Dieter Verbeek

Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)
Van veel leden hebben wij de toezegging en/of het bedrag voor
het jaar 2019 mogen ontvangen. Van andere leden mochten wij
nog geen overschrijving voor de VVB tegemoet zien, ook hen vragen we hun verantwoordelijkheid te nemen en de bijdrage over te
maken.
Bankrekening nummer NL 67 RABO 0373 7346 11
t.n.v. Gereformeerde Kerk Sprang Capelle.
Alvast dank voor uw medewerking.
Johan de Bont
penningmeester PKN de Brug
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VOORAANKONDIGING KERSTMARKT
Het is nog maar oktober
maar voor onze jaarlijkse kerstmarkt die gehouden zal worden op
vrijdag 13 december
zijn we al op zoek naar
de volgende spullen:
curiosa, voor ons
kraampje ‘tussen kunst
en kitsch’ zijn we op
zoek naar het volgende: leuke spulletjes, serviesgoed en hebbedingetjes uit de eerste helft van de vorige eeuw en vintagespulletjes uit de jaren 50, 60 en 70 en natuurlijk leuke kerstspulletjes.
Het is GEEN rommelmarkt daarom vragen we juist deze spullen.
Ook als u nieuwe spullen heeft die we zouden kunnen gebruiken
voor de verloting zijn deze van harte welkom.
Er staat onder de rechtse kapstok achterin de ontmoetingsruimte
een mand waarin u uw spullen kwijt kunt.
Kunt of bent u niet in de gelegenheid spullen mee te brengen, dan
kan ik ze ook wel even bij u ophalen.
Ook bij twijfel over de juistheid van de gevraagde spullen kunt u
mij altijd aanspreken of even bellen 0416 276620 of via de andere leden van de commissie. (Ellis Vervoorn en Marianne Dekkers)
We zouden geen kerstmarkt kunnen houden zonder vrijwilligers,
daarom doe ik ook hiervoor een oproep, we kunnen altijd mensen
gebruiken om de kraampjes te bemannen, voor in de keuken,
taarten en koekjes bakken, voor het maken van kerststukken en
voor het opbouwen en afbreken van de kerstmarkt, met name
taartenbakkers/baksters zouden we goed kunnen gebruiken .
Het is altijd gezellig en vele handen maken licht werk.
Wij horen graag van u en jullie,
namens de Activiteitencommissie,
Dieter Verbeek
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Een goed verhaal
Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk ‘De Brug’. Was u er
ook op de startzondag van 8 september? Dat was nog eens
een flitsende start. Rob Favier haalde alles uit de kast om de
mensen in de kerk enthousiast te krijgen. Tolleke vraagt
zich af of dat ook gelukt is. Want je moet als eenvoudig
kerkmens toch wat drempels over om met die Rob mee te
gaan. Laat ik maar eerlijk zijn. Tolleke zag niet zoveel mensen opspringen bij een van de eerste liederen. Maar onze
voorganger moest natuurlijk even uit testen wat voor vlees
hij in de kuip had. Op een EO-jongerendag had natuurlijk
iedereen allang op de stoelen gestaan, maar in onze kerk gaat het er
allemaal wat rustiger aan toe.
En dan dat breiwerk. Wat vond u
daar van? Ik hoor oudere mensen
nog wel eens praten over de tijd dat
breien op zondag streng verboden
was. En Tolleke zag het echt goed,
dat er heel wat afgebreid is in al die
kerken die Rob bezocht heeft. Mooi
dat wij ook een bijdrage aan dat kunstwerk geleverd hebben.
Maar dat springen en dat breiwerk was natuurlijk maar bijzaak. Tolleke zou het jammer vinden als we dat alleen nog maar zouden weten van die dienst. Want weet u, het ging over een goed verhaal. En
dat hij daar nou Genesis 2 voor gekozen had. Want even verder in
Genesis wordt het goede verhaal toch even wat minder. Maar het
goede verhaal uit Genesis 2 is dat je er niet alleen voorstaat. Dat
past prachtig bij een startzondag. En dat werd duidelijk in de korte
preekjes en de prachtige liederen die Rob Favier zong.
Tolleke vraagt zich af of hij ook een goed verhaal heeft? Het moet
wel een eerlijk verhaal zijn en vooral niet iemand napraten. Dat werd
aan de kinderen goed duidelijk gemaakt met die papagaai. Vooral
geen schreeuwers napraten.
Tolleke ging met een goed gevoel naar huis. Zo’n enthousiaste oppepper heb je als kerk af en toe nodig. Was het erg dat het goede
verhaal ook een lang verhaal werd? De tijd was omgevlogen, maar
gelukkig was er koffie en heerlijk gebak na afloop van de dienst.
Tolleke pleit voor meer startzondagen.
Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast
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KIJK JUIST WÉL NAAR WAT JE NIET HEBT
Christine van Reeuwijk. ‘Door benoemen en doorvoelen kun je loslaten en zoveel innerlijke ruimte scheppen. Ook voor God die daar
woont waar verlangen en gemis elkaar raken.’
Inmiddels ben ik alweer 25 jaar bed gebonden en hoor ik vaker dan
me lief is van vakantiegangers dat ik maar niet moet kijken naar wat
ik niet heb, maar ik benoem en doorvoel mijn gemis juist wél.
Zo kan ik het weer loslaten en genieten van andermans verhalen en
van alles wat er om me heen en in me leeft.
Zo visualiseer en droom ik elke keer wat af en trek ik ook nu snel
even een kniebroek en een T-shirt aan en stap ik voor een bergwandeling in mijn schoenen. Ik ga met een rugzak met een flesje water,
een appel en een stapel boterhammen op pad.
Er is al een lekker zonnetje, maar het is gelukkig niet te warm.
In de natuur groeit alles door elkaar en is iedereen welkom, maar het
is nog vroeg en ik heb het rijk alleen. Ik zie en ruik en hoor onderweg
alles en besef tegelijkertijd: dit kan ik echt nóóit meer.
Ik reik naar de hemel waar ik mijn gevoelens in wolkschrift schrijf:
overweldigend.
Zo wonderschoon de natuur is, zo één ben ik.
Een ooievaarspaartje in de treurwilg op de hoek van mijn straat kleppert me wakker.
Even leek het alsof ik echt in de bergen wandelde. Ik neem een slok
water, slik en erken het door velen gemaakte misverstand dat het na
25 jaar op bed went.
Het gemis neemt met het besef dat het nooit meer kan juist toe,
maar ik benoem en doorvoel het en laat het elke keer weer los en zit
weldra in gedachten alweer op de top van een berg en zie mijn wandeling vooral als een metafoor.
Wat een prachtig uitzicht heb ik toch: de kleuren en geuren en geluiden van al die jaren geven me het vertrouwen dat ik er elke keer
weer doorheen kom.
Ik zou het wel willen uitschreeuwen: kijk juist wél naar wat je niet
hebt, het schept zoveel innerlijke ruimte.
En iedere keer als het verlangen te groot wordt en de pijn zo schrijnend zeer doet, stap ik maar weer in mijn schoenen en trek ik me
terug, op een berg, alleen, maar met God die daar woont waar verlangen en gemis elkaar ten diepste raken.
Christine van Reeuwijk
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Bijbelzondag 2019 ‘Ik wens jou’
Zondag 27 oktober is het Bijbelzondag. Dan vieren honderden
kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van Bijbelverhalen.
Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is.
Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en het VBG kerken vragen om op een andere manier dan op ‘gewone’ zondagen
naar de Bijbel te kijken.
‘Ik wens jou …’ is het thema van Bijbelzondag 2019, mede gebaseerd op de groet van Paulus in de Romeinenbrief (Rom.1:1-7).
Vanuit de Bijbel kun je elkaar bemoedigen, tot steun zijn en het
beste wensen. Want de Bijbel is goed nieuws om door te geven.
Meer hierover zie: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.

Een paar opmerkingen:
Wist u dat u nog steeds (gebruikte) kaarten, dito postzegels, oude
mobieltjes en cartridges in kunt leveren in de doos onder een tafeltje in de hal van onze kerk?
En wist u dat de collecte van 30 mei (Hemelvaartsdag; zie stukje
in het vorige Kontakt) gestort is op de rekening van Hatua met
een enorm bedrag erbij via de zending?
Namens het bestuur ontzettend bedankt!!!!!
Pauline Schouten
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SPECIALE COLLECTEMOMENTEN
6 oktober is het Israëlzondag. De verhoudingen in Israël en
Palestina (en ook in onze kerken over dit onderwerp) zijn allesbehalve makkelijk. De Protestantse Kerk kent drie gelijkwaardige
roepingen als het gaat om Israël en Palestina. Vaak leggen mensen sterke nadruk op één van de drie, terwijl de combinatie juist
het evenwicht behoudt:
- de roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël
- de oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse Christenen
- de diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen.
De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het
Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze
Joodse wortels in de plaatselijke gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. Dit gebeurt
met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het
tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunt men samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes-Ammim, een
internationale christelijke gemeenschap in Israël, gericht op ontmoeting en dialoog.
Nieuw ontwikkeld is het internetproject "De Uitdaging"
13 oktober Werelddiaconaat
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia.
In de sloppenwijken van Bogota komen jongeren heel gemakkelijk
in aanraking met drugs en zware criminaliteit. KIA zet hen met
een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren
een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en
gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is
er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt
samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen,
leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken.
20 oktober: onze eigen zendingscommissie: de ZWO.
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Momenteel zijn er besprekingen gaande om de ZWO als een zelfstandig onderdeel onder te brengen bij de diaconie. Het is jammer
dat de ZWO als werkgroep niet meer kan bestaan doordat er geen
mensen zijn die hieraan willen meewerken. Niettemin is de ZWO
springlevend en willen wij als Diaconie-/ZWOgroep met hulp van
u een echte kerk in actie blijven, geroepen om te delen in gebed,
in solidariteit en in gaven. Door te collecteren voor zending en
(wereld)diaconaat maken we concreet dat we geloven in delen.
Tussen haakjes: mocht iemand het toch leuk vinden om zich hiervoor in te zetten dan wordt u met liefde opgenomen in onze Diaconie-/ZWOgroep.
27 oktober: Liliane Fonds.
Dit is de missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan een wereld
die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een
handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun
omgeving toegankelijker.

Jessica (9) uit de Filippijnen
Liliane Fonds

Jessica is geboren met het
syndroom van Down. Ze
volgt muziektherapie op St.
Paul University. De sessies
zijn heel bijzonder: alle liedjes die muziektherapeute
Sherry en Jessica spelen,
zingen en dansen, zijn door
Sherry op maat gekozen.
Sherry weet als geen ander
wat de kinderen die zij
Jessica kleurt op ritme van de muziek
begeleidt, nodig hebben om
zich te ontwikkelen. Jessica geniet met volle teugen van de muziek. Ze zingt mee en maakt zelf muziek met een rood belletje en
een rode tamboerijn. Ze danst, blaast bellen en kleurt op het ritme van de muziek.

Van de Protestantse Gemeenten Midden-Langstraat.
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VORMING &TOERUSTING
De leden van Vorming en Toerusting hebben
een nieuw programma uitgebracht.
Najaar 2019.
Er zijn weer verschillende interessante lezingen
en cursussen in diverse maanden.
Op de tafel achter in de kerk liggen enkele gedrukte exemplaren.
Mocht u misgrijpen dan kunt u bij mij altijd een
digitaal exemplaar aanvragen.
Staan in de breedte van de kerk.
De heer drs. Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, zal een lezing houden over de maatschappelijke
ontwikkelingen binnen de kerk. Wat betekent het om met het
Woord en de Belijdenis te staan in een kerk die zich bezint op
samenwerking.
Wanneer :
dinsdag 3 oktober, aanvang 20.00 uur
Waar :
Cultureel Centrum Zidewinde, Julianalaan 1,
Sprang-Capelle
Vragen rondom het levenseinde.
De heer G.M. Lagerwerf, huisarts, beantwoord vragen en gaat in
op zaken die men van te voren wil weten en waarvan men zich
bewust moet zijn.
Wanneer:
donderdag 10 oktober, aanvang 20.00 uur
Waar:
De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk
Spiritualiteit en Dietrich Bonhoeffer.
Bonhoeffer werd 75 jaar geleden geëxecuteerd vanwege zijn
standpunten tegen het Naziregime. Emeritus predikant dr. Kick
Bras zal deze avond dieper ingaan op dit, nog altijd aangrijpende
onderwerp.
Wanneer:
donderdag 31 oktober, aanvang 19.30 uur
Waar:
De Haven, Leefdaelhof 11 Waalwijk

