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Vluchten kan niet…
Psalm in een kleine wereld
Wat een schok als alles wat
vertrouwd was opeens anders is.
Als alles wat zo zeker leek,
wankelt door een enkel virus.
Hoe spijtig toch van al die mooie
plannen die niet doorgaan.
Hoe beangstigend als je beseft
dat iedereen besmet kan raken.
Had je dan maar
de vleugels van een duif.
Dan zou je wegvliegen, ver weg
en een plekje zoeken om te schuilen.
Maar het gevaar zit overal.
Vluchten heeft geen zin.
Onze wereld is te klein geworden.
God, waar bent u?
Laat ons schuilen in uw liefde.
Maak ons sterk
door het vertrouwen
dat u ons zult helpen.
Help ons met elkaar op weg
naar een oplossing uit deze crisis.
En laat die weg ons vleugels geven,
niet om op de vlucht te slaan,
maar om onze angst te overstijgen
en midden in de wereld van nu
de uitdagingen het hoofd te bieden.
Greet Brokerhof-van der Waa

(mei 2020)
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MEDITATIE

NAASTEN

Naasten, een woord dat 44 keer in de bijbel voorkomt als je Bijbelnet mag geloven en als je die verzen doorleest heeft het
meestal te maken met de vraag: ‘wie is mijn naaste en hoe ga je
met die naaste om?’ De Here Jezus vatte de gehele wet al samen
in die ene zin: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’.
Als iedereen over de gehele wereld dit in praktijk brengt, ziet die
wereld er heel anders uit. Zeker nu die wereld geteisterd wordt
door het coronavirus. Wat eerst je naasten waren, worden nu
mensen die je van verre moet aanschouwen. Dat is moeilijk.
Een mens is toch een sociaal wezen dat zich dan wel aanpast
maar toch uitziet naar betere tijden. Er hoeft maar een versoepeling afgekondigd te worden en hup daar staan de rijen voor de
Ikea, de Intratuin en zitten de terrassen vol. Wordt er dan aan de
naaste gedacht? Gelukkig dat niet iedereen er zo over denkt.
Maar toch, men voelt zich in zijn vrijheid beknot.
Niet alleen bij de seculiere mens komt er verzet, het pruttelt ook
bij sommige christenen die de overheid als een soort handlanger
van de duivel zien. Alle maatregelen die vanuit de overheid opgelegd zijn, worden met argwaan ontvangen en door middel van
posten op sociale media roepen ze op tot geestelijk verzet. Ik
vind dit en ik vind dat, maar wat je vindt moet je bij de politie
brengen zouden we hier zeggen. Vanuit het eigen ik en het eigen
gelijk wordt er veel geroepen en gevonden. Waar komt de naaste
dan in beeld? Zoals u verder in Kontakt zult lezen wordt er hard
gewerkt om na 1 juli naar de richtlijnen van het RIVM en de PKN
weer kerkdiensten te houden. Dit is voor iedereen wennen. Zowel
voor de mensen die het moeten uitvoeren, alsmede de beminde
gelovigen die dit moeten ondergaan. Het zullen met recht godsdienstoefeningen gaan worden, omdat we door de regelgeving erg
beperkt zijn. Afstand bewaren, niet zingen, ontsmetten, ventileren
zijn enkele zaken waar we mee te maken zullen gaan krijgen.
Voor sommigen is dat misschien flauwekul. Ik heb al horen zeggen, als dat gebeurt zal je mij niet in de kerk zien. Tja, daar mag
iedereen zijn keus in maken. Maar het gevaar dreigt nog steeds
en kan als het paard van Troje onze huizen binnenkomen, moeten
we met verdriet constateren. We weten nog steeds niet goed wat
nu werkelijk goed is maar isolatie en afzondering, afstand houden
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zijn al eeuwenlange beproefde methoden. Denk maar eens aan de
melaatsen die van verre moesten roepen: “onrein, onrein” . Of
lijders van de pest of cholera die met ratels aankondigden dat ze
een gevaar voor anderen waren. Zolang er nog geen vaccin of
medicijn is, zullen we moeten leren leven met deze regels of we
het leuk vinden of niet. Doen we het niet voor onszelf dan houden
we ons eraan uit liefde voor onze naaste. We willen zelf niet ziek
worden en dat willen we ook voor onze naaste niet. Bedenk dit als
we weer geconfronteerd worden of geïrriteerd raken door deze
regels. We doen het niet alleen voor onszelf, maar zeker voor
onze naaste.
Tot slot wil ik iedereen een goede vakantie toewensen. Mensen
die weggaan maar ook degene die thuis blijven. Al hebben de
meesten wel hun rust kunnen nemen de afgelopen maanden; er
even uit in eigen land of buitenland is toch weer anders. Ga wijs
op reis, om maar eens een citaat te noemen en verlies daarbij
niet de naaste uit het oog. Gods zegen toegebeden.
Dieter Verbeek
de Aanwezige
in mijn nood
is God de arm
om mij heen geslagen
troostend
sterkend
schragend
is Hij mij nabij
in mijn nood
is Hij de Kracht
die mij zal dragen
Hij
mijn God
en opgestane Heer
Oeke Kruythof
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VANUIT JULIANALAAN 15
Overleden
Na besmetting met het coronavirus en een kort ziekbed is op
15 juni overleden zuster Adje Hoefnagel-van Peer. Twee dagen
later op 17 juni is ook haar man Ad Hoefnagel hieraan overleden.
De dienst van herdenken heeft plaatsgehad op maandag 21 juni
in de Gereformeerde kerk De Brug. Voorgangers hierbij waren ds.
Grevink en ds. Van Wijk.
Wij hebben geen woorden voor het verdriet dat de kinderen,
kleinkinderen en familie treft.
Door de landelijke ledenregistratie werd ons gemeld dat op
11 mei is overleden A. (Arie) Wagemakers. Hij werd 70 jaar. Wij
wensen de familie veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies.
Felicitaties
Op 15 mei was het echtpaar Brouwers-Diseraad, 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!
Op 26 mei was de gouden huwelijksdag van An en Jan de Gruijter. Een hartelijke gelukwens!
Op 20 juni vierden Joke en Jaap Branderhorst-van Bergeijk hun
40 jarig huwelijksfeest. Van harte geluk gewenst!.
Op 17 mei werd geboren Jette Lea Marie, dochter van Geert-Jan
en Louise van der Schans. Grootouders Piet en Carolien van der
Schans zijn heel trots op hun eerste kleinkind. We wensen hen
allen veel geluk.
Aan het eind van een bijzonder schooljaar hebben Nienke Kerkdijk
en Bas Noorlander hun diploma op een door de coronacrisis afwijkende manier in ontvangst mogen nemen. Beiden en hun ouders
van harte gefeliciteerd.
Mogelijk mist u in de Zondagsbrief en in Kontakt berichten over
ziekte of ongeval en over jubilea die u bekend kunnen zijn. Soms
is het ons niet gemeld en als het ons bekend is, stelt niet ieder
publicatie op prijs.
Over de diensten
Zoals in de afgelopen maand regelmatig werd aangekondigd,
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heeft de kerkenraad op 15 juni de plannen besproken voor de
diensten vanaf 1 juli. Bij dit overleg werden ook betrokken het
beamerteam, de commissie eredienst, de orgelcommissie en de
preekvoorziener. De orgelcommissie gaf haar mening over muziek
in de dienst en er werd van gedachten gewisseld over de manier
waarop aan de dan geldende beperkingen kan worden voldaan bij
deelname van maximaal 100 personen aan de kerkdienst. Daarvoor hadden Jan van Wijk en Jan Korver een plan opgesteld.
Het resultaat van het overleg leest u na mijn bijdrage.
Verder zal voorlopig de ouderling van dienst tevens lector zijn en
is viering van het Avondmaal helaas nog niet mogelijk.
Na de dienst van 12 juli wordt door de kerkenraad geëvalueerd
om te zien of aanpassingen nodig zijn.
Op 5 juli is onze voorganger de classispredikant ds. Marco Luijk.
Aan de dienst willen ook Elsbeth Bonefaas-Hommel, dwarsfluit, en
Karel Blok, trombone, muzikaal meewerken.
We hopen op het ervaren van enige vooruitgang in de beleving
van de kerkdienst.
Henk Hoogendoorn

KERK DE BRUG EN CORONA VANAF 1 JULI 2020
We hebben door corona een vreemde tijd, ook als kerk. Voor onze
samenkomsten moesten we in de voorbije maanden andere vormen kiezen en gelukkig kon dat via kerkomroep, TV-diensten en
livestreams via internet. Nu mogen we vanaf 1 juli weer VOORZICHTIG wat opstarten. We hadden u natuurlijk heel graag weer
‘gewoon’ willen ontmoeten bij en rond kerkdiensten in kerk
De Brug. Helaas kan dat (nog) niet.
We moeten ons houden aan de regels van de overheid en aan de
adviezen van de PKN. Daarom vragen we u om u aan de regels en
aanwijzingen te houden. U kent natuurlijk inmiddels de coronaregels: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog,
houd altijd tenminste 1,5 meter afstand. Blijf altijd thuis bij
gezondheidsklachten.
We moeten directe contacten zoveel mogelijk vermijden. Daarom
nemen we ook wat over uit de afgelopen maanden.
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De zondagsbrief is breed verspreid via de e-mail en bij sommigen
thuisbezorgd. Dat blijven we zo doen, er wordt geen Zondagsbrief
meer uitgereikt bij de ingang. Als u de Zondagsbrief in de dienst
wilt gebruiken vragen we u hem zelf uit te printen of bv. op uw
mobieltje mee te brengen.
We zetten wat zaken puntsgewijs op een rijtje.
1 Blijf altijd thuis bij verkoudheid, hoesten of koorts. Mensen met
een zwakke gezondheid, in het bijzonder ouderen, vragen we
thuis te blijven en de diensten te blijven volgen via kerkomroep
en kerktelefoon.
2 Voorkom groepsvorming of opstopping bij de ingang voor en
na de dienst.
3 Ontsmet bij binnenkomst uw handen met de beschikbare gel.
4 Bij de ingang staat een collecteschaal waarin u uw bijdrage
voor alle collecten gezamenlijk kunt doen. We rekenen op uw bijdrage, die natuurlijk ook kan als bankoverschrijving.
5 U krijgt een zitplaats aangewezen door de koster of iemand
anders, herkenbaar aan een signaalhesje. Volg die aanwijzingen
zo snel mogelijk op.
6 Gezinnen mogen bij elkaar zitten, verder houden we tenminste
1,5 meter onderlinge afstand. Toewijzing van plaatsen gaat van
voor naar achteren.
7 Neem eventueel uw jas en/of paraplu mee naar uw zitplaats.
8 In de dienst wordt nog niet gezongen. Liederen worden beluisterd via YouTube of teksten worden gedeclameerd.
9 Er is, in ieder geval tot september, geen kindernevendienst of
kinderopvang.
10 Er is slechts één toilet geopend en dat alleen voor noodgevallen. Moet u daarvan toch gebruik maken, maak het dan na gebruik schoon met de aanwezige reinigingsdoekjes volgens de daar
opgehangen aanwijzingen.
11 Verlaat na afloop van de dienst de kerk beginnend bij de achterste bank op aanwijzing van de koster. Houd daarbij voldoende
onderlinge afstand.
12 En last but not least: Ook in deze vorm mogen we vieren en
delen GELOOF, HOOP EN LIEFDE, verbonden en geïnspireerd door
GODS GEEST.
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING VAN
18 MEI 2020
Henk opent de vergadering met het lezen van Mattheus 28 vers
16 t/m 20 en gaat voor in gebed. In deze teksten wordt gesproken over het bekendmaken en spreken over Jezus.
Betreft opstart van de kerkgang in de coronacrisis. Door de PKN is
een protocol uitgegeven van 9 pagina’s. Door Jan van Wijk is
hiervan een korte samenvatting gemaakt in concept. Waarvoor
dank.
Over de volgende zaken is gesproken
- In juni mogen 30 personen aanwezig zijn in het kerkgebouw.
Wij zullen hier geen uitvoering aan geven; in de maand juni
worden alleen digitaal kerkdiensten aangeboden.
- Geprobeerd wordt om in juli wanneer 100 personen bij elkaar
mogen komen weer een dienst te houden in onze kerk. De classis predikant ds. Marco Luijk is dan voorganger (5 juli).
- De plaatsing van stoelen moet worden aangepast.
- De kosters krijgen een rol bij plaats aanwijzen en regelen van
looproutes.
- Vooralsnog zingen we niet binnen de kerk. Via de beamer
kunnen indien nodig liederen worden geprojecteerd. Er kan dan
geneuried of zacht binnensmonds gezongen worden.
- Het kerkgebouw dient na de dienst goed gereinigd te worden
zoals microfoon, deurknoppen, preekstoel e.d.
- De autodienst wordt voorlopig nog niet opgestart.
- Het jeugdwerk start indien mogelijk in september.
- Met de organisten zal hun taak worden doorgesproken.
Door Jan van Wijk en Jan Korver zal een plan worden opgesteld
voor uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt.
De richtlijnen van de PKN en RIVM worden hierbij in acht genomen. Dit plan wordt besproken in de volgende vergadering van de
kerkenraad op 15 juni. Bij deze vergadering zal het beamerteam
ook worden uitgenodigd.
Ingekomen post
In de gemeentevergadering zullen de kerkrentmeesters op grond
van de gegevens over financiën en richtlijnen van de CCBB
realistische plannen aanbieden aan de gemeente voor verdere
invulling van de woning en de predikantsplaats.
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Sluiting
Voorzitter Henk Hoogendoorn sluit de vergadering met het lezen
van lied 662 uit het liedboek.
(Een gedicht van Jan Wit)
Matty Zoutewelle.

DE JARIGE 75+ IN JULI EN AUGUSTUS
4 juli
9 juli
11 juli
22 juli
23 juli
25 juli
27 juli
31 juli
31 juli
3 aug.
5 aug.
9 aug.
17 aug.
22 aug.
30 aug.
1 sept.

Dhr. H. Meinen, Mauritsstaete,
Dhr. H.J. Molendijk,
Dhr. J.N. Pothof,
Mevr. E. Koenen-v.d. Pol
Mevr. A. de Gruijter-van den Berg,
Dhr. C. van Peer,
Mevr. J. van Peer-Vos,
Mevr. W.B. Knoop-Teuling,
Mevr. M.M. Dekkers-Varossieau,
Mevr. P.J. de Rooij-Bogers,
Dhr. M.B. de Jong,
Mevr. H. Verduijn-de Hoog,
Mevr. P.H. Ton,
Mevr. C. Timmermans,
Dhr. G.J. Boersma,
Dhr. H.P. Snijders,

Namens de gemeente
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
Gezondheid, blijdschap, liefde en
bovenal Gods nabijheid toegewenst
voor dit nieuwe levensjaar!
De bloemen zijn de afgelopen maand als groet
van de gemeente gebracht bij ds. Jaap Bol, de fam. Van Rijsbergen en mw. Nel de Rooij-Bogers

MUTATIES MEI

Overleden
Op 11 mei 2020 is overleden dhr. A. Wagemakers
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Verhuisd
Verhuisd en overgeschreven naar de protestantse gemeente in
Delft Sander Kerkdijk van: Kaatsheuvel naar Delft
Sander we hopen je toch nog van tijd tot tijd bij ons in de Jeugdkerk te zien.
LIEVE MENSEN,
Graag wil ik iedereen die zoveel werk verricht in en rondom het kerkgebeuren heel
hartelijk bedanken. Er zijn zoveel mensen
bij betrokken, dat ik geen namen noem,
want dan zou ik er zeker van zijn, dat ik er
vergeet op te schrijven.
Er gebeurt heel veel nu het coronavirus heerst. Veel mensen
overlijden of zijn ernstig ziek. Maar er gebeuren ook andere dingen.
Kees kreeg een licht herseninfarct en lag enkele dagen in het Elisabeth Ziekenhuis maar heeft van de neuroloog weer groen licht
gekregen. Wel even schrikken hoor, maar hij kan weer voor mij
zorgen.
Drie weken terug kreeg mijn zus een herseninfarct en verschillende hersenbloedingen. Na twee ziekenhuizen en acht dagen later is
ze overleden. Ze was al zes dagen in coma, geen afscheid kunnen
nemen, wat erg verdrietig was.
Wel wil ik alle mensen bedanken die ons een kaartje hebben gestuurd, of ons hebben gebeld, dat deed ons heel goed.
Dank je wel, ook namens Kees.
Groetjes van Riek Verduijn.
Ik wil iedereen hartelijk danken die
tijdens mijn ziekteperiode met me
meegeleefd heeft. Ik was erg blij
met de kaartjes en telefoontjes die
ik mocht ontvangen. Ook voelde ik me gesteund en gedragen
door jullie gebed.
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Coba van de Made-Lankhaar

Ank en Theo Brouwers waren op
18 mei 50 jaar getrouwd.
De corona zal wel een schaduw over deze viering
hebben geworpen.
Maar onze gelukwens kan hierdoor niet verhinderd worden.
Van harte gefeliciteerd
en nog vele mooie, zonnige
en gelukkige jaren toegewenst!!!

Vakantieboekje 'Op reis met Petrus'
Of u nu op vakantie gaat of thuisblijft deze zomer: in het vakantieboekje van Petrus vindt u een dagelijks moment van bezinning,
rust of ontspanning. Het boekje biedt 28 dagen lang Bijbelse inspiratie, gespreksvragen, puzzels, een lied, gedicht of tip. Het
tijdloze leesrooster biedt de mogelijkheid te beginnen wanneer u
dat wilt. U kunt het boekje in A6-formaat gratis aanvragen.

VLIEGEREN
VOOR DE
DOMINEE
Als je niet meer
samen kan komen in de kerk zijn er toch wel een paar uitdagingen die
lastig op te lossen zijn. Als jeugdouderling heb ik zitten nadenken hoe je
de kinderen kunt betrekken bij een online kerkdienst. Ik heb geen briljante ideeën weten te verzinnen. We hebben wel een paar offline dingen
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voor de kinderen gedaan maar op de zondagmorgen in de online dienst
vind ik lastig.
Daarom is het zó leuk dat zondag 14 juni de kinderen op een hele leuke
manier door mevrouw Weigand uit Ermelo betrokken werden in de online
dienst. Ik had met Pinksteren geen dienst, toen heeft ze een leuke tekening voor de kinderen meegestuurd van Winnie de Poeh, die ze prachtig
hebben ingekleurd.
Nu had mevrouw Weigand met de orde van dienst een knutselwerkje van
een vlieger meegestuurd. Ze had ook haar mobiele nummer gegeven met
de vraag of de kinderen een foto van de geknutselde vlieger naar haar
wilde appen. Riny Visser heeft de vliegeropdracht bij de kinderen gebracht en …. knutselen maar!
Ik had dit al wel meegekregen in de kindernevendienst app maar ik heb
zondag genoten van een voorganger die echt oog heeft voor de kinderen,
ook in deze tijd. De dienst had als rode draad ‘vrijheid’ en de vlieger
geeft dat gevoel …..máár zit wel vast aan een touwtje. God houdt ook
ons touwtje vast ook al voelen we ons soms losgelaten.
Een speciaal kinderblok, mevrouw Weigand
pakte de app erbij in de dienst en keek of ze
nieuwe berichtjes had ontvangen en opende
het berichtje met de foto van Mariel en Ruben.
Ze vertelde dat Linda Wijnstroom had geappt dat
Thijmen nog druk bezig
was, geweldig. Na de
dienst was de foto van
Thijmen ook binnen.
We hebben in de dienst
nog geluisterd naar een
vrolijk liedje van Elly en
Rikkert en alle aanwezigen
in de kerk (7 mensen) zaten mee te wiebelen.
Namens alle kinderen heb ik mevrouw Weigand bedankt voor dit briljante idee, goed dat er ook oog is
voor de kleintjes die van alles missen in deze online
tijd.
Brenda

ZANDKASTEEL

12
Heb je wel eens een zandkasteel gebouwd op het strand? Leuk is
dat hè? Je kunt er een versterkt fort van maken met een gracht
eromheen en een ophaalbrug, zodat de vijand het niet kan veroveren. Maar ja, er is iemand die het eigenlijk heel gemakkelijk
kan veroveren: de zee. Als het vloed wordt en de zee komt dichterbij, dan kan je prachtige kasteel door een paar golven helemaal met de grond gelijk gemaakt worden. Er blijft gewoon niks
van over. Dat wist je van tevoren maar het bouwen is een leuke
bezigheid. Bij het bouwen van een echt huis moet je zorgen dat
de grond waarop je bouwt heel stevig is. Als het fundament niet
goed is zal het huis vroeg of laat instorten, net als het zandkasteel op het strand.
Zo moet je ook je leven ergens op bouwen. Jezus zegt dat je wel
kunt zéggen dat je goede dingen van plan bent, maar als je dat
alleen maar zegt en zelf niks doet, ja dan hebben we daar niet
veel aan. Bij alles wat je doet zou je eerst kunnen denken: wat
zou Jezus gedaan hebben? DOE HETZELFDE! Dan ben je iemand
waarop we kunnen bouwen. Dan help je mee bouwen aan een
wereld zoals Jezus dat bedoelt.
(Naar ‘Jezus kan niet voetballen’ Rob Mutsaerts)

GASTVRIJ OP AFSTAND
Echte gastvrijheid zit niet in de vórm, maar in de bedoeling erachter.
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Vind jij het leuk om mensen om je heen te hebben, vrienden of
familie bij je thuis? Dan is ‘gastvrijheid’ één van jouw eigenschappen. In de horeca gebruiken ze daar het woord hospitality voor.
Medewerkers geven bezoekers het gevoel dat ze welkom zijn. Dat
geldt niet alleen bij een bedrijf. Als gasten thuis of klasgenoten in
de pauze zich welkom voelen bij jou, dan is dat ook hospitality.
Maar bestaat hospitality wel in coronatijd? De gastvrouw pakt de
jas van een restaurantbezoeker niet aan. Je oma mag je geen kus
geven als ze komt. En op school is een klopje op de schouder er
ook niet bij. Hoe gastvrij kunnen we nog zijn? Op de hotelschool
leren ze dat het bij hospitality gaat om aandacht geven. Ook zonder hand of hug merkt iemand of je blij bent dat zij er is, door
hoe je haar begroet en aankijkt.
Aandacht geven kan óók op anderhalve meter. Als je met een boog
om iemand heen loopt, is er toch
contact als je vriendelijk knikt.
Zelfs digitaal kun je gastvrij zijn:
ben jij meer van het inviten of van
het blocken? Echte gastvrijheid zit
niet in de vórm, maar in de bedoeling erachter.
Paulus, een volgeling van Jezus, schreef in brieven hoe je als
christen moet leven. Een van zijn aanwijzingen is: Laat iedereen u
kennen als vriendelijke mensen. Gelovigen ervaren Gods aandacht voor mensen. Dat helpt hen om ook zelf vriendelijk te zijn.
Mooi toch, als mensen zó over je praten: ‘Dat is een vriendelijk
mens, je kan altijd bij hem terecht! Ook al blijft hij op anderhalve
meter, je voelt geen afstand!’
Corinne Kat Citaat: Filippenzen 4:5a

HOI JEUGD,
Alle jeugd, jong en ouder, we missen jullie!
Sinds half maart zitten we in een situatie dat we elkaar maar heel
beperkt mogen zien en dat is knap vervelend. Al het online geneuzel
zijn we ook wel een beetje beu al was de Paaschallenge wel leuk. Het
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belangrijkste is wel dat we niet ziek worden of anderen ziek kunnen
maken, dus hebben we het er wel voor over maar het is wel naar.
We hadden nog best wat in de planning voor het einde van het seizoen maar ja dat kan allemaal moeilijk met al die regeltjes.
We hebben als jeugdraad besloten om alle activiteiten tot 1 september stil te leggen omdat het elke keer onduidelijk was wat wel en niet
mag. In september kijken we verder wat we aan activiteiten kunnen
plannen maar dan zullen we zeker weer de kindernevendienst, oppasdienst en Jeugdkerk proberen op te starten.
Wat we nog wel willen doen is jullie, ondanks alle gedoe, een hele
fijne vakantie wensen. Hou je taai en probeer positief te blijven, kijk
wat allemaal wel kan en niet naar alles wat niet kan!
We hopen jullie na de vakantie weer gezond en fit terug te zien in de
kerk, kindernevendienst, Jeugdkerk en op de activiteiten die we voor
jullie gaan plannen. Vanaf 1 juli gaan we de kerkdienst weer voorzichtig opstarten, maar we moeten wel eerst even ‘oefenen’ en dat
doen we dus in de vakantie.
Friends, de jeugdclub van de PGML, gaat ook in september weer opnieuw kijken wat er mogelijk is. De leiding van Friends vindt het ook
heel lastig om al dingen vast te leggen dus even afwachten maar.
Nogmaals een hele goede vakantie en maak er wat leuks van!
Groetjes van alle jeugdleiding en de jeugdraad.

APPLAUS
Geen centraal examen.
Geen gala.
Geen eindexamenfeest.

15
Geen gezamenlijke uitreiking.
Niettemin toch een zeer verdiend diploma na al die jaren studeren!

Mocht het niet gelukt zijn dan
sterkte voor het komend schooljaar en geniet van je vakantie.
De schoolverlaters van de basisschool wensen we veel succes op
de nieuwe school. Hopelijk wendt
het snel.

Wat je deze zomer ook besluit, op vakantie of thuisblijven, mogen
engelen met je meevliegen, waar je ook bent. Mogen ze je veilig
terugbrengen naar huis. Mogen ze je rust en kracht geven in je
eigen omgeving.
DE REDACTIE WENST JE EEN FIJNE ZOMER TOE!

KERKDIENST: WAT IS DE ZIN VAN JE LEVEN?
Iedere week schrijft Fokke Obbema,
journalist van de Volkskrant, een artikel
over iemand die ondervraagd wordt
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over de zin van het leven. Dat zijn heel interessante interviews
geworden. Dat was de aanleiding voor ons om na te gaan hoe
christenen over de zin van het leven denken. Een prachtig onderwerp voor de geloofsgesprekken.
Meestal houden we ons niet met de vraag Wat is de zin van je
leven? bezig. Maar bijvoorbeeld als je ziek bent en terugkijkt naar
hoe je tot dat moment geleefd hebt, kun je daar ineens bij stilstaan. Echter, een antwoord daarop geven is lastiger. Natuurlijk
kunnen we een mooi gelovig antwoord geven: de zin van mijn
leven is God dienen en de ander liefhebben. We weten dat de
theorie prachtig is, maar in de praktijk doen we God en de ander
nogal eens tekort. En als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, dan kom
je misschien wel tot heel andere antwoorden. In het geloofsgesprek dat we dit jaar maar één keer konden houden, hebben we
gemeenteleden deze vraag voorgelegd. En gelukkig kwamen er
mooie en zinvolle gesprekken op gang. Want hoe je de zin van je
leven ook onder woorden brengt, het antwoord heeft altijd te maken met onze manier waarop we in het leven staan. En dus ook
met ons geloof.
Over dit onderwerp en over de reacties van gemeenteleden willen
we graag een kerkdienst houden en wel op zondag 16 augustus
2020 in kerk De Brug.
U bent van harte welkom!
Brenda Kerkdijk, Riny Visser en Jan de Gruijter

Van Harte Gefeliciteerd!!!!
Joke en Jaap Branderhorst waren op
20 juni 40 jaar getrouwd. 40 jaar lief en leed gedeeld. We wensen jullie nog vele jaren met veel lief,
gezondheid en geluk.
Dat je Gods nabijheid mag ervaren op de weg die je
samen gaat vervolgen.

Touwtje
Ik -Tolleke- zit redeze keer was ik
natuurlijk. Tolleke
roep. Net als u nalaatste tijd krijgen

gelmatig in de kerk ‘De Brug’. Maar
nog steeds niet in de kerk. Net als u
moet zich behelpen met de kerkomtuurlijk. Dat gaat best aardig. De
we thuis ook ondersteuning van de
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beamerpresentatie. Dus kun je alles mee lezen en mee zingen. Zingen zonder iemand te besmetten.
Tolleke vindt sommige predikanten toch wel creatief. Die proberen
variatie aan te brengen in de liederen. Je hoeft het niet alleen te
doen met de heldere stem van Martha of de zwaardere stem van
Henk. Tolleke hoort ook wel eens Elly en Rikkert langs komen. En
laatst zelfs Sela. Maar weten jullie waar Tolleke op kickt? Ik zal het
maar eerlijk zeggen, op mevrouw Weigand uit Ermelo. Die probeert
er zelfs de kinderen bij te betrekken. Kinderen erbij betrekken? Die zijn helemaal
niet in de kerk, toch? Zij stuurt de
liturgie
op en daar zit dan een tekening of
knutselwerkje bij. Op de een of andere manier komt
dit bij de kinderen van onze kerk
terecht.
En die gaan thuis dan aan de slag.
Met Pinksteren moesten ze Winnie de Poeh
en Knorretje kleuren. Het blijft natuurlijk
niet bij
kleuren. Jet Weigand had een passend
verhaaltje. Want Winnie en Knorretje hadden elkaar lang niet gezien. De
vrienden
hebben elkaar gemist. Volgens Tolleke precies midden in de roos van onze
kinderhartjes. Want die hebben hun
vriendjes
natuurlijk ook gemist.
De tweede zondag moesten de kinderen een vlieger in elkaar zetten.
En de dominee meldde dat de kinderen Paardekoper een prachtige
vlieger gemaakt hadden. Thijmen was nog druk bezig. Die zondag
ging het over vrijheid. Hoe kun je dat beter in beeld brengen dan met
een vlieger. Bijna zo vrij als een vogeltje. Tolleke begreep het goed,
bijna zo vrij als een vogeltje. Maar een vlieger zit wel aan een touwtje. En wij zijn ook vrij, maar God houdt ons wel aan een touwtje
vast. Tolleke hoopt dat er ooit een predikant komt die ons volwassenen ook lekker aan het knutselen zet.
Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast

Voor An en Jan, de Gruijter
Een hele bijzondere dag voor jullie, 50 jaar getrouwd.
Een halve eeuw, wat klinkt dat lang en ook oud.
Op jullie gelukkig niet van toepassing,
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jong van geest en hart geven jullie het leven zin.
Al leek het voor de buitenwereld altijd peis en vree,
jullie bootje zal ook wel eens
geschommeld hebben op de huwelijkszee.
God was daar altijd bij in goede en mindere dagen
en door jullie geloof hebben jullie
ook tegenspoed kunnen dragen.
Door de jaren werden jullie gezegend
met een rijke familieschaar
en hebben het goed met elkaar.
Ik hoop dat jullie deze dag toch een beetje kunnen gedenken
met jullie kinderen en kleinkinderen
omdat corona groots vieren zal verhinderen.
An en Jan, ik hoop dat de Heer jullie nog lang
voor elkaar zal sparen
en wens jullie nog vele gelukkige huwelijksjaren.
Namens de kerk mag ik jullie van harte feliciteren,
Dieter Verbeek

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN
INLOOPOCHTEND KERK DE BRUG

Beste mensen,
Corona heeft nog steeds veel te
zeggen over ons doen en laten.
Dat betekent nog de hele zomer
zonder de gezellige contacten en gesprekjes en al
helemaal … zonder te mogen zingen!!!

GELOVEN
Geloven is helemaal niet zo vreemd of uitzonderlijk.
Het is eigen aan het menszijn om te geloven.
Geloven kan goed doen aan je hart.
Dichter bij God komen doet inderdaad deugd
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en maakt vreugdevol.
Maar het is ook best mogelijk
dat je als gelovige
door een periode van droogte of leegte gaat.
Niet leuk!
Maar strikt genomen eigenlijk geen probleem
of reden om te gaan twijfelen aan je geloof.
Tenslotte.
Jouw persoonlijke geloofservaring is best belangrijk.
En je eigen biddende hart is
een bevoorrechte vindplaats van God.
Maar het is maar goed
dat je je tegelijkertijd mag verlaten op
de veel ruimere geloofservaring
van de gelovige gemeenschap door de eeuwen heen.
Het is de Kerk
die ons de volheid van het geloof aanbiedt!

Nikolaas Sintobin S.J.
Nikolaas Sintobin is een Vlaamse Jezuïet die sinds enkele jaren in
een jezuietenhuis in Amsterdam woont. Hij heeft een positieve
boodschap voor gelovigen: DOE WAT JE VREUGDE BRENGT, DAN
KOM JE GOD OP HET SPOOR (ook in de coronacrisis).
En bidden kan daarbij helpen.

HET WOORD KERK
Het woord “kerk” is een blikopener. Het trekt het dekseltje van
een pak vol narigheid. Kerk staat voor benepenheid, voor zwarte
kousen, voor misbruik, voor gewetensbeperking, voor arrogantie,
voor discriminatie, de kerk staat zéker voor slecht zingen. Ik begrijp wel, dat de kerk onderaan bungelt als het om het vertrou-
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wen van Nederlanders in instituties gaat. Ze heeft het er zelf naar
gemaakt.
En toch ben ik er -nog altijd- lid van. Sta in het hart van deze
gemeenschap. My god, waarom?
Nou, niet alléén omdat de kerk mij betaalt. Als de golven van ook
mijn afkeer voorbij zijn (en ze golven vaker dan mij lief is) breekt
er ook iets anders door. Ik zie in de kerk mensen die aandacht
voor elkaar hebben. Die week-in-week-uit elkaars leven delen. Op
een geduldige, barmhartige manier. Ik zie vriendschap, vertrouwen, ik zie mensen die het beste in elkaar wakker maken.
Een aantal jaar geleden lag hier het hele bestaan weer eens ondersteboven. Het was vijf mei. In de krant las ik, toevallig, dat er
in een kerkje in Oost-Groningen een kerkdienst zou zijn. Ik was
er. Psalmen werden gezongen. Er werden oude teksten gelezen.
Mensen waren stil en luisterden. Het licht viel door het ontluikende lentegroen tintelend de kerk in. Genesis 1 voor je neus.
Ik ben lid van de kerk, vanwege een onuitsprekelijk geheim. Je
kunt er eigenlijk alleen maar verhalen over vertellen. Hoe een
man hier op het dorp zijn leven op de rails kreeg doordat hij op
een ochtend de kerkdrempel overstapte. Hoe een oude vrouw
haar ogen dicht deed, zodra zij maar een psalm aanhief. Je voelde
aan alles: zo zong zij al haar leven lang. Over een andere man die
ziek werd en een hele gemeenschap mensen bewoog maanden,
jaren met hem mee en slaakte een ontroerde zucht toen een
kleinzoon van hem de kerk kwam binnenrennen en luidt riep
“Opaaaaa!” Het verhaal over een zoon die zijn vader meer dan
een jaar trouw, elke zondag, naar de eredienst bracht. De vader
verdween steeds meer in de wereld van Alzheimer, de zoon zat
naast hem. De vader werd dover en dover. De zoon en hij zaten
naast elkaar. Werd het Onze Vader gebeden dan bad -oh!- de
vader mee. Hardop. En zei als laatste van allen “amen”. Alsof hij
al dingen zag die wij nog niet zagen en daarbij had stil gestaan.
Ik ben lid van de kerk vanwege God. Laat ik het geheim maar een
naam geven uit onze traditie. De God die zegt: “Ik zal er zijn”.
Ik zie het elke zondag gebeuren in de erediensten. Ik zie het door
de week. Ineens zie je het overal: mensen, gelovig, niet-gelovig,
godloos, leuke mensen, niet zo leuke mensen, je ziet hoe ze ge-
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baren van vriendschap aan elkaar geven. Ik zie het, dankzij de
bril die ik in de kerk leer te dragen.
De gemeenschap van de kerk, en ja vooruit: óók het instituut
Kerk, zij hebben mij dit geleerd: geloof dat de momenten waarop
je het wel ziet sterker zijn dan de momenten dat je het niet ziet.
Verdraag de ellende, dan zul je de schoonheid zien.
En die is overweldigend.
Sybrand van Dijk

HISTORISCH OVERZICHT
GEREFORMEERDE KERK TE SPRANG
Eind mei verscheen op onze website, GereformeerdeKerken.info,
het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Sprang. Ter kennisname sturen we u hieronder de link naar het verhaal. Deel 2 is intussen ook verschenen.
Onderaan deel 1 staat dan een link die de lezers doorverwijst naar
deel 2, zodat men makkelijk van het ene naar het andere deel kan
'doorklikken'.
We zijn er van overtuigd dat veel van uw gemeenteleden het verhaal
graag zullen willen lezen. Vandaar dat we u er op attent maken hen
via onderstaande link van het bestaan van het verhaal op de hoogte
te stellen.

We houden ons met nadruk aanbevolen voor het aan ons doorgeven van eventuele onjuistheden!

https://gereformeerdekerken.info/2020/05/21/degereformeerde-kerk-te-sprang-1/
Met een hartelijke groet!
Namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info
G.J. Kok – Groningen
“GEDENKT UW VOORGANGERS” (27)
Ds. P.K. Keizer (1932-1937)
Pieter Koop Keizer werd op 19 september
1906 geboren als zoon van Reitse Keizer en
Jitske de Jong in Heerenveen. Zijn ouders
hadden daar een manufacturenwinkel. Over
zijn verdere jeugd is niet veel meer bekend
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dan dat hij na de HBS staatsexamen deed en vervolgens ging
studeren aan de Theologische Hoge School in Kampen. Daar legde
hij met goed gevolg zijn examen af en is vanaf 1932 beroepbaar
als kandidaat. Hij wordt door de gemeente van Vrijhoeve-Capelle
beroepen en doet op zondag 22 mei daar zijn intrede. Hij wordt in
het ambt bevestigd door zijn oom ds. G. Keizer met een wonderlijke tekst uit Jeremia 15 vers 19: ‘Zoo als gij het kostelijke van
het snoode uittrekt zult gij als mijn mond zijn’. ’s Avonds preekt
hij bij zijn intrede over Handelingen 4: vers 29 t/m 31 met name
vers 29: ’Geeft uwe dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw
woord te spreken’.
Alle begin is moeilijk. Zeker voor een jonge predikant kan de trap
van de kansel erg hoog zijn, maar in de 5 jaar dat ds. Keizer hier
gestaan heeft groeide hij in die rol. Ouderling Kerst hierover:
‘Meer dan 500 maal mocht ds. Keizer hier het woord bedienen en
zijn stem werd steeds vaster evenals zijn tred als hij de kansel
beklom’. Ds. Keizer had de gave van het Woord. Hij kon indringend preken en na afloop zei men dan niet wat weet die man
veel, maar wat is Gods woord toch rijk. Hij studeerde graag maar
werd daardoor geen kamergeleerde, jong en oud wist hij te boeien wat blijkt uit een verslag van de jongelingenvereniging uit
1934. Ds. Keizer had een lezing gehouden over het 1000-jarig rijk
en men was na afloop laaiend enthousiast over het boeiend betoog en het schitterend stuk studiewerk. In de tijd dat ds. Keizer
hier stond werd hij verschillende keren beroepen en de gemeente
was telkens blij dat het feest niet doorging, maar in 1937 nam hij
toch een beroep naar Voorburg aan en nam op 26 september afscheid met de woorden uit Mattheus 11 vers 30: ’Mijn juk is zacht
en mijn last is licht’. Of deze tekst nu sloeg op de band tussen
hem en de gemeente vertelt de historie niet maar na afloop zong
men hem dankbaar psalm 121 vers 4 toe.
Hij vertrok naar Voorburg waar hij van 1937 tot 1942 stond.
Daarna ging hij naar Groningen waar hij 30 jaar stond tot zijn
emeritaat in 1972. Hier maakte hij ook in 1944 de vrijmaking mee
die hem ook vrijmaakte. Na afloop van een avonddienst weigerde
een ouderling hem de hand te geven waarna een andere ouderling opstond hem de hand schudde en de gemeente opriep om
staande ‘dat ’s Heren Zegen op u daal’ hem toe te zingen. Zo
werd hij samen met een deel van zijn gemeente Gereformeerd
Vrijgemaakt. Ondanks deze stap bleven de contacten met het
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oude kerkverband hartelijk want ds. Keizer bleef toch in die eenheid geloven al was die op aarde dan niet zo zichtbaar, in de hemel zou het anders zijn.
In die 30 jaar dat hij in Groningen stond en ook na zijn emeritaat
was hij op allerlei gebied actief. Zo heeft hij 18 jaar les gegeven
aan het gereformeerd Lyceum in Groningen. Zijn vak was kerkgeschiedenis. Hij schreef ook enkele boeken hierover: ‘Vragen naar
de bekende weg’ deel 1 en 2. Daarna volgde ‘Postille’ en in 1981
kwam zijn laatste boek uit: ‘Het doemdenken moet beter nadenken’.
Tweemaal was hij afgevaardigde naar de Generale Synode en hij
zat vanaf het begin tot aan zijn overlijden in de stichtingsraad van
de Evangelische Omroep (EO). Ook ging hij regelmatig voor in
diensten die werden uitgezonden op de radio en verzorgde hij de
meditaties in het radioprogramma ‘laat ons de rustdag wijden’.
Tot op een paar maanden voor zijn dood was hij actief maar het
werk begon hem zwaarder te wegen en zijn gezondheid ging achteruit. In het ziekenhuis constateerde men een ongeneeslijke
ziekte. ‘De Heere heeft er een streep onder gezet’ zei hij en in zijn
laatste stuk in het kerkblad schreef hij: ‘Wat wil een mens, eeuwig leven, eeuwig meeleven, meedoen in Gods naam en zaak. De
dood is nooit onze vriend geweest hoewel we verlangen naar ons
eeuwig huis op de nieuwe hemel en aarde. Niet meer mee kunnen
doen hier, alles en allen achterlaten hier. Maar onze troost is dat
God alles leidt’.
Zijn sterven kwam toch nog onverwachts en hij werd begraven op
het Selwerdenhof in Groningen.
- wordt vervolgd –
Dieter Verbeek

Het is de nachtmerrie van elke predikant in
coronatijd: de techniek laat het finaal afweten…
Zondagmiddag, een paar minuten voor de kerkdienst. Samen met
een ouderling en diaken sta ik in de consistorie. De koster komt
binnen. ‘We hebben een probleem, er is geen verbinding. Camera’s doen het niet. Internet niet. Teun is er al om te kijken of hij
het kan verhelpen, maar het is de vraag of het allemaal lukt. Wat
doen we? Wachten?’
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We bidden om een goede dienst, vragen of het techniekprobleem
verholpen kan worden en gaan alvast richting kerkzaal. Reuring in
de hoek waar ‘de techniek’ zich ophoudt. Ik loop er even heen.
‘Dit is mijn nachtmerrie…’ verzucht een van de leden van de cameraploeg. Er worden stekkertjes in- en uitgeplugd. Druk telefoonverkeer. Modem, router, in- en uitloggen, opnieuw opstarten… De koster met zijn telefoon op trilstand wordt zo’n beetje
gedrild.
Hoe lang gaan we wachten? De organist komt even een kijkje
nemen. Ieder zijn vak denk ik…
Ik bemoei me er maar even niet mee.
Wat doen we? Bert Karel kun je je preek ook later houden? Ja,
natuurlijk kan dat – maar volgende week is het wel Pinksteren.
Dus ja… Mijn ‘modem’ doet het gelukkig goed. Mijn ‘verbinding’
ook.
Er flitst van alles door mijn hoofd. Ik doe een schietgebed.
Ik tel de aanwezigen. De koster, de man van het geluid, de cameraploeg, de jongen van de beamer, kerkenraadsleden. Twee gemeenteleden die de samenzang ondersteunen. Kunnen we de
dienst niet gewoon beginnen, opnemen en dan later op de site
zetten? overleg ik met de organist. Smartphones genoeg! Zo gezegd zo gedaan.
Maar voor zo’n opname is de kerkzaal niet handig; te veel akoestiek. We wijken uit naar de consistorie. De smartphone (dat ding
wat ik zo vaak vervloek is nu toch wel zegenrijk!) wordt ingeklemd tussen een paar verdwaalde catecheseboekjes. De opname
begint… Ik hoor mezelf wat stamelen in de richting van de
smartphone, over bijzondere omstandigheden, dan volgt een stil
gebed. Onze hulp is in de Naam van de Here….
Inderdaad…
Langzaam sijpelt de stress uit mijn lijf. Er komt een rust in de
zaal. We zitten op anderhalve meter, maar toch relatief dicht bij
elkaar en raken naarmate de dienst vordert verbonden. Het heeft
iets van een huiskamer.
Prachtig. Ik moet juist in
deze prettige setting wel
goed mijn best doen om naar
de smartphone te blijven
kijken. De samenzang klinkt
prachtig.
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De verkondiging gaat over de finale van het Mattheüsevangelie.
Jezus als de grote Koning. Hij proclameert zich als Degene die alle
macht heeft, die – via Zijn discipelen – alle volken tot Zijn leerlingen wil maken en die alle dagen bij ons is tot Zijn grote dag.
In deze coronatijd merk ik dat een ouderwetse indeling van de
preek in “punten” de luisteraar echt helpt. Het geeft wat extra
structuur en houvast en dat kan geen kwaad als de concentratie
hapert… En zo had ik drie preekjes rondom dat woordje ‘alle’:
1) presentie: alle macht
2) bevel: alle volken, alles wat Ik geboden heb en
3) belofte: alle dagen.
Tussendoor hebben we samen aanbeden, gedankt en gebeden.
En dan het slot van de preek…
In onze vertaling staat dat woordje ‘amen’.
Heeft Mattheüs dat opgeschreven? Er zijn handschriften waar het
niet staat. Is het niet het ‘amen’ van de gemeente? Dat moet het
in ieder geval worden… Ik leg het uit en roep de gemeente op om
deze Koning te beamen.
En dan…gebeurt het ook echt.
Ikzelf, maar ook alle andere aanwezigen: de ouderlingen, de
vrouw van de cameraploeg, de koster…iedereen zegt: ‘Amen!’
Hardop. Zo hoort het ook!
Wat HEERlijk. We zingen hartstochtelijk en aanbidden. Psalm 72
vers 11: Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen…amen, amen na!
Ik dank en bid. We zingen. ‘Maak ons een stralend licht voor de
volken.’
Ik geef de zegen. We praten nog wat na. Het kleine groepje mensen heeft een goede dienst ontvangen zo blijkt. Ik ook…
Ik fiets naar huis en mijmer nog wat na. Toen ik de serie vanuit
het Mattheusevangelie begon hadden we nog niet van het coronavirus gehoord. Een volle kerk. Nu bij het einde, een dienst zonder
verbinding, twaalf mensen.
Het lijkt het einde van het evangelie wel!
Wezenzondag? Ja!
‘Ik ben met u alle dagen’ zei Jezus tegen de elven.
Hoezo…. geen verbinding?
Ds. Bert Karel Foppen
PS 1) Dat gezamenlijke, hardop uitgesproken ‘Amen’ is nu typisch iets
waarvan ik hoop dat we het na de crisis niet kwijtraken….
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PS 2) De dienst ‘zonder verbinding’ is inmiddels toch verbonden met het
wereldwijde web: zie https://www.bethlehemkerkdenhaag.nl/kerkdiensten/ (middagdienst zondag 24 mei)

OP DE MARKT
Waar wegen elkaar kruisten zette iemand ooit zijn appelen te koop.
Goed idee, dachten boomgaardeniers. De fruitmarkt was geboren.
En rond dit bescheiden begin van de markt, bouwden ondernemende
lieden hun onderkomens. Dagmarkten, weekmarkten, jaarmarkten,
ze hebben een eigen karakter en mensen komen soms van heinde
en ver. Van jongs aan ben ik gefascineerd door markten. M’n vader
nam mij mee naar het Waterlooplein, waar hij 2e hands Winnetouboeken voor mij kocht. Boeken kopen ben ik blijven doen, maar afdingen zoals hij heb ik nooit aangedurfd. Een vriend van mij was zo
fanatiek aan het afdingen op een markt in Bangkok, dat de verkoopster met tranen in haar ogen tegen mij zei: ‘Laat hem ophouden,
sir’. Op het Amstelveld in Amsterdam luisterde ik ademloos naar een
marktkoopman die mensen zo gek kreeg een rijksdaalder neer te
tellen voor een doos waarvan de inhoud hen onbekend was. Op vakantie op de Veluwe zag ik voor het eerst een klompenmaker aan
het werk. Lopend langs het Pelgrimspad in Brabant een straat vol
kraampjes met kleurige quilts. In Portici (bij Napels), waar ik talloze
malen kwam door mijn betrokkenheid bij een kindertehuis, slingerde
de weekmarkt zich door de hele oude stad. Veel groente en fruit, de
tomaten van de hellingen van de Vesuvius zijn de heerlijkste! En wat
een vis! Octopus, puffend in morsige bakken, waar af en toe een
plens water overheen gegooid wordt. Ja, wie weekhartig is moet op
buitenlandse markten af en toe de andere kant op kijken. Vele jaren
woonde ik vlak bij de Dappermarkt, waar ik mij inderdaad meestal
‘domweg gelukkig’ voelde. Tegen sluitingstijd waren er altijd mensen
die zich over achtergelaten sinaasappels of andere afgekeurde
etenswaar ontfermden. Een ‘voedselbank’ voordat die uitgevonden
was. Fascinerend was ook de overdekte markt in Boston (USA), in
zo’n Victoriaans gebouw. Zo leuk om te zien hoeveel creativiteit zo’n
stad herbergt. Zelfgemaakte kleding, sieraden en keramiek. Dat ik
terug moest met het vliegtuig hield mijn begeerte in toom. Overgewicht kost veel geld. Natuurlijk mag de Haagse Markt, de grootste
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van Europa, hier niet missen. Alles is er te koop, maar hier zag ik
nóg vervaarlijker vissen dan in Portici. Ze leken zo wel weggezwommen uit het Bijbelboek Job! En wat een prachtige mix aan
mensen, een wereldmarkt is het. Een probleempje met wat Nederturkse pubers en de media staan er bol van. Maar over die prachtige
‘openlucht-coöperatie’ van nationaliteiten hoor je niemand. Daarom
ook nog even over de Delftse markt, waar enige tijd geleden een
koopman uit Senegal is neergestreken. Prachtige overhemden, kleurige shirts en zo’n enthousiasme.
Afdingen hoeft niet, dat doet hij zelf wel. Ik kocht twee hemden. Hij
zag het kruisje om mijn nek: ‘Wat doet u?” ‘Ik ben dominee’, zei ik.
‘Ik ben Moslim’, zei hij, ‘Religieuze mensen brengen vrede’.
Hij legde z’n handen op mijn schouders en bad in stilte. Beduusd
onderging ik het en vertrok met mijn overhemden en zijn blessing.
Op de markt is je gulden een daalder waard en word je zomaar gezegend.
Rob van Essen
Rob van Essen (1947) werd, na enkele jaren werkzaam te zijn
geweest in de psychiatrie en verslavingszorg, Nederlands Hervormd predikant in de Amsterdamse Indische Buurt. Na Amsterdam was hij werkzaam in Utrecht (Pniëlkerk/Vredeskerk) en vervolgens (p.t) in Den Haag (Bethelkerk en Laakkapel). Daarnaast
was hij diaconaal medewerker van de Protestantse Gemeente
Rijswijk.
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Zomer
In zomerlichte luchten
zag ik plots
een vlinder gaan
van links naar rechts
van rechts naar links
zwenkend
op de vleugelvlucht
van mijn gedachten
verdween hij
naar de horizon
welk een vreugde
schonk hij mij
in zijn zo kort bestaan
Oeke Kruythof

