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Zegengebed in coronatijd
Zegen ons met de dauw van uw liefde
Zegen ons met uw warmhartige nevel
Dat wij elkaar niet besmetten met vrees
Dat wij onze harten niet op afstand houden
Zegen ons met zorg en aandacht om elkaar
Dat wij niet onverschillig en slordig leven
Kroon ons met de Naam van Uw Hoop
de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Marinus van den Berg
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TRADITIE 2.0 (MEDITATIEF)
Door Jezus is het joodse Pesach omgevormd tot een gedachtenis
aan zijn dood en opstanding.
De leerlingen van Jezus zitten aan tafel. Vanavond zijn ze samen
voor de belangrijkste maaltijd van het jaar. Het is Pesach, het
joodse paasfeest. Vandaag vieren ze het feest van bevrijding en
uittocht. Ooit, zoveel eeuwen geleden, werden de mensen bevrijd
van de slavernij in Egypte. En dat wordt elk jaar herdacht en gevierd, met een bijzondere maaltijd. Er staat van alles op tafel. Ze
eten plat brood, want op de avond van bevrijding hadden de
mensen geen tijd om gewoon brood te bakken. Ze drinken wijn
als symbool voor de trouw van God. Er staan bittere kruiden,
want de tijd dat ze als slaaf moesten werken was hard en zwaar.
Alles wat er die avond op tafel staat, heeft een bijzondere betekenis. En terwijl ze eten, vertellen ze elkaar het verhaal, van ooit,
toen de mensen bevrijd werden. De leerlingen van Jezus kennen
de traditie. Ze kennen de verhalen.
Maar dan gebeurt er iets onverwachts. Jezus neemt het brood in
zijn handen. ‘Dit brood,’ zegt hij, ‘dat is mijn lichaam. Zoals wij
het breken zodat we er allemaal van kunnen eten, zo zal mijn
lichaam gebroken worden.’ Wacht even, zo gaat het verhaal toch
niet? Maar Jezus is serieus. Hij pakt een beker wijn en houdt hem
omhoog. ‘Zien jullie deze wijn? Dit is mijn bloed. Als jullie de volgende jaren weer deze maaltijd vieren, denk dan aan mij. Want
zoals deze wijn uitgegoten wordt in jullie bekers, zo zal mijn bloed
vloeien. Mijn dood zal leven en vrijheid brengen voor alle mensen.’ Na die avond zal het paasfeest voor de leerlingen nooit meer
hetzelfde zijn. Het blijft voor altijd verbonden met Jezus. En alle
christenen op de wereld vieren deze maaltijd tot op de dag van
vandaag onder de naam Heilig Avondmaal of Eucharistie. Een traditie met oude wortels en een nieuwe betekenis.
Het gedeelte uit de bijbel was: Lucas 22: 1, 14-20
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Om over na te denken:
 Kan dat zomaar: een bestaand feest zo ingrijpend veranderen?
 Wat is het verschil tussen het joodse en het christelijke
paasfeest?
Gebedsintentie:
Vader, dank u dat uw Zoon de traditie van het paasfeest voorgoed
verbonden heeft aan zijn naam, Jezus. Laten wij ons dan ook inzetten voor vrijheid en bevrijding bij het teken van het gebroken
brood en de gedeelde wijn.

Gebed
Goede God,
Wij zijn maar gewone mensen.
We doen ons best om goed te leven,
maar is dat ook genoeg?
Wij danken U
omdat we mogen weten
dat U onze God bent.
Dat U goed maakt wat ons niet lukt,
dat U opnieuw begint
als wij vastgelopen zijn.
Wijs ons de weg naar Pasen, God.
Dan zal het feest zijn. Amen
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VANUIT JULIANALAAN 15
Over de diensten
Ondanks de beperkingen door de maatregelen in verband met het
coronavirus hadden we drie bijzondere diensten. Op 24 januari
was er aandacht voor de mogelijk laatste keer dat ds. M.A. Gouwens-de Gier onze voorganger was. Op 31 januari was de kerkgezinsdienst met een aantal dierenknuffels op de liturgische tafel
en op 7 februari de verbintenisdienst met ds. Otto Grevink.
Beschrijvingen van de diensten treft u elders in dit nummer van
Kontakt aan.
In de veertigdagentijd is er weer speciale aandacht voor de
bloemschikkingen, dit jaar is dit rond het thema “De werken van
barmhartigheid” en er is het project Levensweg, met activiteiten
voor de kinderen.
In de dienst op 7 maart hopen we twee ouderlingen te kunnen
bevestigen: zr. Willie Verhoef-Witte is bereid pastoraal ouderling
te worden en br. Jan Korver zal dan opnieuw ouderlingkerkrentmeester worden.
Overleden
Op 12 februari overleed br. Ad Hommel, in de leeftijd van 82 jaar.
De besloten afscheidsdienst heeft in de aula van de begraafplaats
aan de Heistraat plaatsgevonden op 19 februari.
Hij was al jaren lid van de kerk in Genderen, maar zorgde er voor
onze kerk lange tijd voor dat gemeenteleden bij hem collectebonnen konden afhalen.
Gedenken we de nabestaanden in onze gebeden.
Zieken
Aad en Annet van Cappellen zijn verhuisd naar Andel omdat ze
intensieve zorg nodig hebben en dan dichter bij hun kinderen wonen.
Zr. Nel Westerink-van Loon, mocht naar huis na revalidatie in
Damast Zorg in Tilburg. Ze heeft ondersteuning van thuiszorg,
buren en familie.
Zr. Kitty Westerveld verblijft nog in het Radboud UMC in Nijmegen op de afdeling Urologie. Ze is ernstig ziek. Het adres is Radboud UMC, t.a.v. Kitty Westerveld, Route 753, Postbus 9101,
6500 HB Nijmegen.
Mogen onze gebeden hen allen steun geven.
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Huwelijksjubileum
We feliciteren Tjeerd en Janke Veenstra-Glazema, die op 11
maart hopen te vieren dat ze 55 jaar zijn getrouwd. Met hen zijn
we dankbaar dat zij dit mogen beleven.
Dit is mijn laatste ‘rapportage’ over het wel en wee van onze gemeente in de afgelopen ruim twee jaar. Vanaf het volgende
nummer zal ds. Otto Grevink dat doen.
Henk Hoogendoorn

Noot van de redactie
Namens de hele gemeente en de redactie van Kontakt zeggen we
Henk hartelijk dank voor het elke maand opnieuw zeer zorgvuldig
rapporteren (zoals hij het noemt). Zijn berichtgeving vanuit Julianalaan 15 namen we meestal zonder enige aanpassing integraal
over.

IN DANKBARE HERINNERING
Op zondag 14 februari hoorden wij het droevige bericht dat op
vrijdagavond 12 februari Ad Hommel plotseling is overleden in de
leeftijd van 82 jaar.
Vele jaren waren Ad en zijn vrouw Adri (en hun gezin) trouw
meelevende leden van onze gemeente. Jarenlang was hij de
preekvoorziener in Vrijhoeve, lid van de ZWO-commissie, contactpersoon voor de collectebonnen en lid van de beroepingscommissie. Nadat ze overgegaan waren naar de gereformeerde
kerk van Genderen bleef Ad trouw ons kerkblad rondbrengen en
was hij altijd belangstellend naar het wel en wee van onze gemeente.
Wij zullen Ad herinneren als een trouw, diepgelovig en betrokken
gemeentelid en wensen zijn vrouw Adri en de kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Dieter Verbeek
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ZONDAGMORGEN 24 JANUARI 2021
Vanwege een taak mocht ik deze keer fysiek aanwezig zijn in de
kerk. Dat voelde goed maar ook een beetje dubbel, omdat dominee Gouwens-de Gier officieel voor de laatste keer voor zou gaan
in De Brug. Toen ik op de zondagsbrief las dat de lezing over de
Bruiloft te Kana ging, was ik lichtelijk teleurgesteld; zo’n uitgekauwd onderwerp. Natuurlijk had ik beter moeten weten, want
dominee Gouwens komt met verrassende accenten en inzichten
waardoor ik de hele preek geboeid van a tot z beluisterd heb.
Wanneer de dominee aankondigt dat er een moment voor de collecte is, komt Albert Megens naar voren. Hij is regelmatig gast bij
ons en zeker als dominee Gouwens voorgaat.
Hij vertelt dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn en dat hij dat zal
uitleggen. De laatste jaren heeft hij vele diensten van dominee
Gouwens bijgewoond. Ook heeft hij over haar en een van haar
preken een stukje in het kerkblad geschreven. Van lieverlee is er
dan ook correspondentie tussen hen beiden ontstaan. Nu is de
heer Megens er onlangs achter gekomen dat ze elkaar al veel
eerder ontmoet en gesproken hebben, nl. op de 70-jarige verjaardag van zijn schoonzus en haar buurvrouw in 2010 niet wetende dat hun wegen zich later opnieuw zouden kruisen.
Albert Megens bedankt de dominee voor haar inspirerende preken
en bemoedigende gebeden in de afgelopen jaren en leest vervolgens twee gedichten van hem voor.
Bij aanvang heeft Martha Dank de bloemen van deze dienst al
toegezegd aan dominee Gouwens en vermeld dat mocht er een
predikant uitvallen dit jaar we toch een beroep op dominee Gouwens mogen doen.
Dominee Gouwens is verrast over deze aandacht die zij totaal niet
had zien aankomen. Ze vertelt dat ze altijd graag naar SprangCapelle is gekomen omdat ze een klik voelt met onze gemeente.
Ze is dankbaar en ontroerd door de mooie woorden en weet eigenlijk niet hoe hierop te reageren, maar het doet haar zichtbaar
goed. Ik wil graag eindigen met een ander gedicht van Albert Megens waarbij u ongetwijfeld dominee Gouwens-de Gier in zult
herkennen.
Joke Jansen

7
DRIE
Als ik niet weet
waar ik het zoeken moet
Op deze zomerzondag,
vind ik je waar ik
het niet vermoed
niet tussen bloemen
in het veld,
noch aan zee
of in een stille straat
maar in een volle kerk.
Ik ben er net op tijd.
De zon wijst
mij een stoel.
Het voelt goed
mensen praten
met elkaar
het orgel speelt
met Bach.
Meestal ben ik alleen
als ik jou ontmoet.
Een kleine vrouw
bestijgt de kansel
Net als jij
behoeft zij
geen verhoog.
Een meisje
tot slaaf gemaakt
uit Koningen 2
geeft zij een naam.
Jouw geest
die grootspraak
verstommen doet,
mensen heelt, genade
schenkt in overvloed
daalt op mij neer
wanneer zij mij leert
hoe ik bidden moet.
Albert Megens
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Verslag van de verbintenisdienst van ds. Otto
Grevink als (ambulant) predikant van GK de Brug

Op zondag 7 februari mocht ds. Otto Grevink aan onze gemeente
verbonden worden als (ambulant) predikant. Na een gezongen
intro van “Abba Vader” (door Laudate Dominum) werden we welkom geheten en heette ds. Otto speciaal welkom ons oudpredikantsechtpaar Aline en Jaap Bol.
Er is voor iedereen plek in deze gemeente, er is een plaats aan de
tafel (de goede gaven van de schepping, wat God ons geeft elke
dag). De bloemschikking symboliseerde dat. De schepping geeft
vertrouwen voor de toekomst, omdat ze geeft wat ze krijgt.

Na een inleiding op de tien geboden/Tien Woorden
(https://www.mijnkerk.nl/blog/video-tien-geboden-inleiding),
waar het gaat over keuzes maken, was er orgelspel van Jos Dekkers, werd een gedicht voorgelezen door Jan de Gruijter.
De (formele) verbinding aan onze gemeente werd verzorgd door
de voorzitter van de kerkenraad, ouderling Henk Hoogendoorn.
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In de dienst werden de gebeden uitgesproken en gevraagd om de
inspiratie van de Heilige Geest. Gemeente en nieuwe predikant
mogen zoeken naar inspiratie, zeker in deze turbulente, drukke
tijd en werd gevraagd om rust. Waai in ons leven.
Lied 701 werd gezongen door Francis van Broekhuizen (opname
uit “Met hart en ziel”: https://www.youtube.com/watch?v=_NuprnEeSaw).
Daarna was het tijd voor (pop) Bennie en was er een kindermoment. Vandaag gaat het over de schepping….Dat kwam ook terug
in de foto’s (van de natuur) van de fotowedstrijd.
De schriftlezing was uit Matteüs 6: 24-34, waarbij elk vers apart
door verschillende gemeenteleden werd gelezen.

Daarna hield ds. Otto de overweging, waarin het ging over:
Lockdown, clockdown, vlokdown
Al zo lang zijn we hierdoor op onszelf aangewezen: dus
gaan we hamsteren….zelf meer vermaken (eentonig)….komen minder goed uit eigen gedachten, vragen,
twijfels komen…..moedeloos
Geloof helpt ons om onze blik naar buiten te richten: om
daaroverheen te kijken, voorbij onze zorgen, ons verdriet,
moeheid, moedeloosheid, pijn, twijfel, wantrouwen (gebrek aan vertrouwen)
Verliezen we echter ons geloof = God niet uit het oog, dan
doen we het zelf of zoeken ons heil ergens anders
De dieren (kijk naar de vogels in de lucht) en de natuur
(de grassen die opkomen) maken zich geen zorgen
Jezus zegt: Niemand kan 2 heren dienen - God en de
mammon
Je hoeft het niet alleen te doen (geef het over) – hou vertrouwen, maak je geen zorgen…..(laat ze niet de overhand
krijgen) – ook bij bijv. de Pioniersplek op een basisschool
in Waalwijk, waar ds. Otto bij betrokken is
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Ook in de kerk: we hoeven het niet alleen te doen (want
het is Gods kerk)
Hij (God) laat ons niet alleen, we (mensen) mogen hierop
vertrouwen
Komende coronatijd: werken aan herstel van vertrouwen:
1. In leven (virus op de loer), 2. In elkaar (dagelijks, dichter bij elkaar, samen zingen…..). 3. In kerkzijn
Soort nieuw begin, omdat we nu weer een eigen ds. hebben – echter veel gekost tijdens vacant zijn
Er is veel WEL mogelijk
De velden zijn wit om te oogsten
Want: God laat ons niet alleen, we gaan met elkaar van
start (in - corona - beperkingen zit ruimte)

Ga jij mee?
Hier was er ruimte voor muziek: ‘Variaties op ‘U zij de glorie’ in G
voor piano en cello’ - Gert Oude Sogtoen (piano) en Inge Grevink
(cello).
In het dankgebed (samen met ouderling Martha Dank) stonden
we o.a. stil bij gemeenteleden, die het moeilijk hebben, maar ook
voor de wereld om ons heen en bovenal werd God dank gebracht
voor de schepping en voor alle andere goede dingen.
Heer, doe meer dan wij kunnen bidden. Heer, doe meer dan wij
kunnen denken. Laat uw kracht zien. Laat uw liefde merken.

Er was aandacht voor de collecten (voor het eerst een betaallink
beschikbaar…..) van deze zondag. Henk Hoogendoorn bood ds.
Otto nog een bloemstuk en korte toespraak aan (namens PGML/werkgemeenschap), groetend vanuit oog en
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verbondenheid. De burgemeester mailde ds. Otto nog met de
tekst: “welcome back”.
Er werd afgesloten met een zegen(lied):
God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet als hand op je hoofd
en arm om je schouder; als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.
Gedicht: Een hemelse vergissing? gedachten van God
uit: De jukebox van mijn ziel
In het begin …… flonkerden de sterren,
Schitterde de maan en straalde de zon.
De aarde werd er extra mooi van en ik glom van plezier:
ja, dit was goed! Heel goed. Wat een geweldige start.
De mensen zouden genieten. Er iets moois van maken.
Ze zouden me vast elke dag bedanken.
Wat een cadeau! Een tuin vol dieren.
Een zee vol leven. Een hemel vol vogels.
Daar gaan we heel zuinig en voorzichtig mee om.
Dat was het begin. Zelfs ik, God, kon zich vergissen.
In zijn eigen mensen nog wel.
Waarom was ik toch met die aarde begonnen?
Had ik aan de hemel alleen niet genoeg?
Toen hoorde ik een stem van diep beneden.
Ik boog voorover en zag een mens.
Hij maakte zich druk om wat er gebeurde met de aarde.
Hij riep en zei: ‘Wie doet er mee?
Wie maakt net als ik
een begin met een nieuwe aarde?’
Ik glimlachte. Deze mens was een mens naar mijn hart.
En ik riep terug: ‘Jij lijkt op mij!’
Gerard van Midden, dichter en dominee
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KERK-GEZINSDIENST 31 JANUARI 2021
Deze keer ontbreekt het woord ‘School’ bij deze dienst wat natuurlijk alles te maken heeft met het feit dat de scholen de afgelopen weken dicht waren. Toch is besloten om er een speciale
dienst van te maken met als thema: ‘Als een vogel’. Dit keer geen
versierde kerk met allerlei werkjes, kleurplaten en knutsels, maar
wel een aantal knuffels. De kinderen hadden thuis een pakketje
gekregen met daarin een kaarsje, een kleurplaat, wat lekkers en
een kletspot. Brenda had, soms schoorvoetend, een dierenknuffel
mee teruggenomen voor in de kerk. De voorgangster, mevrouw
Klaasse-Mesch vertelt dat
een van de vragen uit de
kletspot was: ‘Als je een
vogel was, waar zou je
dan heen vliegen?’ Het
antwoord van Thijmen
hierop is ontroerend “dan
zou ik graag naar opa
Piet willen vliegen”.
Tijdens het kindermoment komen de knuffels aan de beurt en wordt ter afsluiting het
lied ‘Zie de zon, zie de maan’ afgespeeld. Als u 2 minuten overheeft zou ik zeggen luister er nog eens naar; je knapt er beslist
van op:
https://www.youtube.com/watch?v=Kz5NvNVvXMk. Hierna volgt
de schriftlezing van Psalm 104 waarbij Nienke Kerkdijk simultaan,
ondanks de zenuwen met vaste hand, een tekening maakt. Ik
vind het razend knap gedaan en het is een origineel idee. De verkondiging past prachtig bij het thema en wordt ook beeldend gebracht door de uitleg van de twee psalmen (103 en 104) als twee
omkaderde schilderijen.
Vervolgens leest Brenda Kerkdijk het gedicht van Hans Bouma
‘Wees goed voor deze aarde’ voor. Al met al was de dienst mooi
in balans en bleek er duidelijk weer veel aandacht aanbesteed.
Met het lied ‘Hoor je de vogels nog fluiten’ en een verzoek om een
mooie natuurfoto te maken en die te mailen naar Brenda werd de
dienst afgesloten. Daarna konden we nog genieten van Cedrics
orgelspel Cantico delle creature Francesco d’Assisi.
Joke Jansen
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Het feestmaal
Gelijkenis van de verontschuldigingen
Het diner stond klaar. De gasten waren met zorg gekozen. Het
waren de vooraanstaanden van het stadje, stuk voor stuk respectabele mensen. Ook Jezus was uitgenodigd. Deze rondtrekkende
rabbi had interessante ideeën. Stof voor een goed gesprek, want
alle genodigden waren mensen die belang hechtten aan geloof,
normen en waarden. ‘Kijk,’ zei een van de gasten, terwijl zijn
ogen de kring rondgingen, ‘als ik ons zo zie, moet ik denken aan
de maaltijd in het Koninkrijk van God. Ik zie al voor me hoe het
zal zijn. Gelukkig de mensen die daaraan mee mogen doen.’ Hij
keek vergenoegd – hier zaten ze, de geluksvogels, de trots van
de stad…
‘Zij meedoen met het Koninkrijk van God?’ dacht Jezus. ‘Daar heb
ik nog niet veel van gemerkt! Ze zijn veel te druk met hun eigen
leuke leven.’ Hij zei: ‘Moet je horen. Iemand wilde een feestelijk
etentje geven. Hij stuurde uitnodigingen, maar op de dag zelf
lieten de genodigden het afweten. ‘Sorry, er is wat tussen gekomen,’ zei de een. ‘Ik heb een stuk grond gekocht. Moet nog van
alles regelen.’ Een ander zei: ‘Helaas – ik heb wat bedrijfswagens
overgenomen. Moet er meteen achteraan.’ Weer een ander reageerde: ‘Ik kan niet – ben net getrouwd!’ En zo ging het door. De
gastheer werd woedend. ‘Ga de stad in, en haal de zwervers en
de arme sloebers van de straat,’ zei hij tegen de ceremoniemeester. En toen er nog plaats over was, werden zelfs volslagen
vreemden van buiten de stad naar het feest gehaald. Degenen
voor wie het feest bedoeld was, hadden het nakijken.’
Wat een verhaal! De mensen bij Jezus aan tafel glimlachten. Hadden ze in de gaten dat het niet zomaar een verhaal was? Dat het
eigenlijk ging over henzelf? En over Gods uitnodiging om mee te
doen?
Greet Brokerhof-van der Waa (Uit Oase Magazine)
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Levensweg
In deze tijd gaat veel anders dan we gewend zijn. Maar de verhalen gaan door! Juist nu is het mooi om stil te staan bij de Veertigdagentijd, zowel in de kerk als thuis. In de Veertigdagentijd leven
we toe naar Pasen. In Kind op Zondag is een mooi project met als
centrale thema: ‘Levensweg’. Omdat we nog niet weten wat allemaal mogelijk is bereiden we de Veertigdagentijd voor de kinderen digitaal voor en hebben
we mooie posters waarin de
Levensweg van Jezus aan de
orde komt. Alle gezinnen kregen, naast de werkjes thuis,
ook een gezinsboekje met
verwerkingen en verhalen.
Levensweg is ook een bordspel, we nemen jullie mee
met het ‘spel’ op de levensweg van Jezus op weg naar Pasen.
Zondag 7 maart – Johannes 2: 13-22

Heilig huis
Jezus verjaagt de handelaars
van het tempelplein. Hij zegt
dat ze een markt maken van
het huis van zijn Vader.
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Zondag 14 maart – Johannes 6: 4-15
In het gras
Er zijn meer dan 5000 mensen bij Jezus. Jezus
vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze eten
vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is
een jongen met 5 broden en 2 vissen. Als Jezus
ervan deelt blijkt er genoeg voor iedereen.

Zondag 21 maart – Johannes 12: 20-33

Onder de grond
Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach
vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt
over een graankorrel, die moet sterven om
vrucht te dragen. Zo zal het ook met Hem
gaan.

Zondag 28 maart – Palmzondag – Marcus 11: 1-11

Op weg
Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen.
De mensen leggen mantels op de weg en
zwaaien met palmtakken terwijl ze roepen:
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de
naam van de Heer’.
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DE ZWO
In 1998 kreeg ik bezoek van Tjeerd Veenstra, toentertijd voorzitter van de ZWO, die de volgende vraag stelde: “Bij de ZWO hebben wij momenteel geen penningmeester, zou jij dit willen doen?”
Zoals zo velen, was mijn eerste reactie daar heb ik geen tijd voor.
Ik was vaak de gehele week van huis voor mijn werk. Veel reizen
etc. dus weinig tijd om vergaderingen bij te wonen. De reactie
van Tjeerd was, als je voorlopig de administratie wil doen, dan
gaan we nog op zoek naar een ander. Ja, dat voorlopig is 22 jaar
geworden.
Hoe is het gegaan met de ZWO?
In 1998 waren we als kerk al samengevoegd en de ZWO ook. De
commissie bestond uit wel 8 leden. De bron van inkomsten was
toen de opbrengst van zendingsbusjes en zendingskalenders,
waarbij mensen regelmatig bij de leden aanbelden voor een bijdrage voor de zending. Tevens hingen er ook busjes bij de ingang
van de kerk. Dat rond gaan met de busjes werd steeds moeilijker.
Het was zeer moeilijk om mensen te vinden die dit wilde doen. De
opbrengsten liepen dan ook terug.
Om de opbrengst wat te verhogen zijn we de zogenaamde brievenactie gaan starten. Brieven werden bij alle leden bezorgd met
het bericht dat we met de zendingsbusjes gingen stoppen en de
vraag gesteld of ze iets bij wilde dragen aan de zending en
voortaan deze gelden giraal wilden overmaken via een acceptgirokaart. De opbrengst was heel goed.
Tot ongeveer 2004 hadden we nog de verplichting om de zendingsquota, die verplicht was, af te dragen aan de classis. We
zorgden als commissie dat we deze gelden ieder jaar hadden,
maar door de brievenactie kregen we veel meer financiële ruimte.
Hierdoor konden we ons gaan richten om iets aan KIA projecten
te gaan doen en konden we als ZWO meer naar buiten treden.
Ieder jaar maak ik de brieven klaar en deze worden persoonlijk
door Ad en Adrie Hommel rond gebracht. Dit doen we altijd in de
maand mei. Ad en Adrie Hommel waren tot ongeveer 2003 lid van
de ZWO en zijn sindsdien lid geworden van een andere kerk. Maar
het rondbrengen zijn ze blijven doen (net als het bezorgen van
een aantal Kontakten). Zo betrokken zijn ze altijd bij de ZWO geweest. Heel bijzonder.
Rond het jaar 2000 werd Sybe Sijbesma werelddiaken en tevens
voorzitter van de ZWO. Door o.a. die brievenactie kreeg de ZWO
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meer inkomsten en konden we meer naar buiten treden door bijvoorbeeld projecten aan te gaan, ons meer te presenteren onder
de kerkleden etc. De ZWO kreeg meer smoel. Nadat we de financiële basis gelegd hadden zijn we ook samenwerking gaan zoeken
met andere ZWO’s uit onze omgeving. In 2004 was namelijk de
PKN opgericht en we zochten toenadering tot die kerken die daarbij aangesloten waren. Dit werd ook vanuit de classis enigszins
gepromoot. Het doel was om gezamenlijk een KIA project uit te
kiezen en daar ons met z’n allen voor in te zetten. Helaas die
animo was er bij andere kerken niet.
Vanaf 2004 kregen we ook andere inkomstenbronnen, zoals een
grote jaarlijkse schenking van de activiteitencommissie en een
deel van het verjaardagsfonds. Heden ten dage ontvangen we die
nog. In de beginjaren van de activiteitencommissie was de ZWO
ook vertegenwoordigd op de bazaar.
Als penningmeester schrijf ik natuurlijk het meeste en uitgebreidste over de financiën. Maar in de ZWO dachten we natuurlijk ook
na over onze projecten. Hoe kunnen we die handen en voeten
geven. Regelmatig werd er een stuk in Kontakt geschreven en
gaven wij in de kerkdienst uitleg over de KIA projecten, waarvoor
dan gecollecteerd werd.
Wat regelmatig toch ter sprake kwam was de vraag “Doen wij het
goed als ZWO ? Hoe kunnen we dat nu onderzoeken?” In ons bedachte konden we alleen deze vraag beantwoorden om te kijken
naar hoe goed we financieel als gemeente bijdroegen aan de
ZWO. M.a.w. Zijn wij een diaconale gemeente?
Deze vraag hebben we voorgelegd aan de classis en die beaamde
dat onze gemeente boven gemiddeld bijdroeg aan de ZWO. We
hebben zelfs een keer bezoek gehad van iemand van de classis
die graag wilde weten hoe wij die financiële middelen bij elkaar
kregen. Ze waren erg geïnteresseerd hoe wij dat deden.
Vanaf 2011 kregen we te maken dat de bezetting van de ZWO
achteruitging. Er haakten steeds meer mensen af en er kwamen
geen nieuwe bij. Vanaf 2016 waren alleen nog Sybe en ik over. In
2019 werd Sybe ernstig ziek en bleef ik nog alleen over. Een
commissie alleen met jezelf als lid, heeft geen zin. Dat is ook één
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van de redenen dat ik gestopt ben. Een andere reden is dat er na
zoveel jaren weer nieuw bloed moet komen, die de ZWO weer een
schwung kunnen geven. In 2021 zijn de online mogelijkheden
groot. Fysieke vergaderingen kunnen een stuk minder. Er is veel
online te regelen. Het zou toch zonde zijn dat die mooie diaconale
gemeente, zoals wij zijn, achteruit zou gaan.
Momenteel hebben we toch een prachtig project, dat we ondersteunen. Dit project wordt fysiek gedragen door eigen leden. Pauline en Hans Schouten informeren ons regelmatig wat er met ons
geld gebeurd. Dichter bij het vuur kunnen we niet zitten.
Ik zou zeggen nieuwe mensen, nieuwe ideeën en qua tijd is het te
doen. Laat de ZWO niet verloren gaan. Ik heb het 22 jaar gedaan
en vond het tijd dat er nieuwe mensen met nieuwe ideeën op
moeten gaan staan. Alleen dit werk overlaten aan de diaconie,
zoals het nu is, kunnen we hen toch niet aandoen. De diaconie is
al onderbezet.
Het was me een genoegen om dit werk te mogen doen. Het is
heel fijn om aan iets te werken dat de gemeente goed ondersteunt. Nogmaals hartelijk dank aan allen die het mij mogelijk
gemaakt hebben om dit werk te doen. Blijf dit goede werk voortzetten!
Ton Metzke
Eigenlijk was het de bedoeling dat ik een interview zou hebben
met Ton. Door de sneeuw was besloten om het telefonisch te
doen en Ton stuurde me alvast een ‘stukje’ over de ZWO om door
te nemen. Geheel in stijl met de bescheiden opstelling van Ton is
het een vlammend betoog geworden om mensen enthousiast te
maken om voor de ZWO actief te worden. Hierdoor leek het me
verstandig om af te zien van een persoonlijk portret en Ton deze
ruimte te gunnen om te proberen de ZWO nieuw leven in te blazen. Rest mij alleen om Ton nogmaals te bedanken voor zijn jarenlange inzet en hem veel plezier toe te wensen bij al zijn activiteiten waaronder innoveren bij de renovatie van de voetbalclub
SSC ‘55 in Sprang-Capelle (al 60 jaar lid), fietsen, bridgen en een
dag oppassen op de kleinkinderen.
Joke Jansen

20

“GEDENKT UW VOORGANGERS” (32)
Ds. A. Vreugenhil (1969-1972)
Arie Vreugdenhil wordt op 28 mei 1904 in Rotterdam geboren als
zoon van een groentehandelaar. Hij is de zesde uit een gezin van
negen kinderen. Al vroeg heeft hij het verlangen om predikant te
worden net als zijn twee andere broers. Maar door omstandigheden gaat hij na de lagere school werken als jongste bediende op
de groenteveiling. Daarna is hij werkzaam op het kantoor van
effectenhandelaren. Uiteindelijk komt hij terecht op de afdeling
effecten van de Slavenburg bank waar hij het brengt tot hoofd
van deze afdeling. Ondertussen trouwt hij met Willy en blijft het
verlangen om predikant te worden. In zijn vrije tijd studeert hij
en bekwaamt zich in het houden van een stichtelijke toespraak.
In 1949 wordt hij beroepen door de gereformeerde kerk van
Nieuwerkerk als lerend ouderling. Deze gemeente dient hij tot
1952. Vervolgens wordt hij directeur van de Slavenburg bank Rotterdam Zuid. In 1956 verlaat hij het bankwezen en zet hij samen
met een compagnon een handel op in witgoed waaronder wasmachines en koelkasten. In de tijd van wederopbouw en groei doet
hij goede zaken. Maar in 1965 verruilt hij de handel wederom
voor de kansel en wordt hij benoemd tot lerend ouderling in
Zwartewaal.
Ondertussen gaat de studie verder
en in het voorjaar van 1969 wordt
Arie Vreugdenhil tot zijn grote
vreugde toegelaten tot het predikantenambt. Dit op grond van artikel 6 in de kerkorde (de singuliere
gaven). De droom wordt werkelijkheid. Waar ieder mens op 65-jarige
leeftijd met pensioen gaat neemt hij
de herdersstaf nog op.
Kandidaat Vreugdenhil krijgt drie
beroepen en wel uit Zwartewaal,
Raamsdonk en Vrijhoeve-Capelle.
Het wordt Vrijhoeve en op 12 oktober 1969 wordt hij bevestigd door
ds. Bakker uit Zuidland en verbonden aan de gemeente.
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’s Middags preekt hij zijn intrede met een tekst uit Handelingen 8
vers 35: ‘En Phillippus opende zijn mond en uitgaande van het
Schriftwoord predikte hij hem (de kamerling) Jezus’.
In een vurige preek vertelde ds. Vreugenhil dat hij net als Filippus
was gekomen om Jezus te prediken aan de gemeente. Op een
eigentijdse manier, ouderen maar vooral jongeren aan te spreken.
Zijn weg naar het predikantschap was vol bochten en erg lang
geweest maar als man die midden in het leven stond wilde hij ook
als herder midden in de gemeente staan. Niet afstandelijk maar
betrokken en sociaal.
In de drie jaar dat ds. Vreugdenhil hier in de gemeente heeft gestaan heeft hij die woorden waargemaakt.
Oudere gemeenteleden herinneren hem als een warme en sociale
man die niet alleen geestelijk maar ook praktisch klaarstond.
Zo nodigde hij gemeenteleden uit om bij hem thuis een voetbalwedstrijd te komen kijken. Als iemand bijvoorbeeld naar een dokter of ziekenhuis moest reed hij met zijn auto ernaar toe.
Verder had hij vanuit de pastorie het zicht op het café er tegenover. Het verhaal gaat dat als hij daar gereformeerde jongeren er
(te veel…) zag binnengaan, hij daar een gesprek mee aanging.
Na 3 jaar ging hij met emeritaat en was hij nog werkzaam als
hulpprediker in Rotterdam.
Op nieuwjaarsdag 1983 stierf hij plotseling tijdens een vakantie in
Spanje.
Hij werd begraven op Rotterdam-Crooswijk door dezelfde predikant ds. Bakker die hem ook in het ambt bevestigd had.
‘Wij geloven dat hij veilig in Gods liefde is,’ schrijft zijn familie en
‘dat hij de God mag aanschouwen die hij zo enthousiast gepredikt
heeft’.
(Tot nu toe hebben we de predikanten van Vrijhoeve-Capelle besproken; vanaf volgend Kontakt zal het over de Sprangse predikanten gaan.)
- wordt vervolgd Dieter Verbeek
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Wat heb je aan het geloof?
Veel mensen leven buitengewoon goed en gelukkig zonder geloof
in God. Zeker in onze westerse samenleving is dat geen enkel
probleem. Waarom zou je geloven?
Dit is een gewetensvraag voor gelovigen. Het is een directe vraag
naar het belang dat ze zelf hebben bij hun geloof. Wat betekent
dat geloof in de dagelijkse gang van zaken? Maakt het uit? Voegt
het wat toe? Of zég ik dat ik geloof, maar heeft dat geen enkel
gevolg voor mijn leven? Geloven is van doorslaggevende betekenis voor mijn leven. Het geeft betekenis en richting aan alles wat
ik doe. Geloof in God is niet ‘iets erbij’, het is richtinggevend voor
je hele leven. Het geeft antwoord op vragen als: ben ik er toevallig of ben ik gewild, niet alleen door mijn ouders, maar ook door
mijn Schepper? Voor wie leef ik eigenlijk en wat is mijn bestemming? Waar gaat het naartoe met deze aarde?
Richting in het dagelijks leven.
Geloof geeft mensen een draagvloer, een oriëntatiepunt in moeilijke omstandigheden. Geloof biedt de mogelijkheid van vergeving
en herstel. Geloof reikt verklaringen aan; niet dat alles nu is opgelost, maar er komt wel meer licht. Geloof geeft richting in het
dagelijks leven, het helpt mensen Jezus na te volgen in woord en
daad. Geloof biedt de mogelijkheid van gebed als ademtocht van
de ziel.
Anne van der Meiden vat het zo samen:
het nut van een geestelijke reserve in bange tijden
het nut van rust voor je ziel en grond onder je voeten
het nut dat daar waar je barsten oploopt in je leven geloof je
weer heel kan maken
het nut van verwerkingskracht; je leert dingen op een andere
manier te beschouwen
het nut van de hoop
het nut van navolging van Jezus, als je eens zo kon leven
het nut van vergeving
het nut van gebed
het nut van moraal
het nut van de deugd, simpelweg, goed zijn voor iets of iemand.
Nynke Dijkstra-Algra
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Moeilijke vraag (gedicht)
bij het afbouwen van de lockdown
Wanneer is het genoeg geweest
en kan de sportschool open?
En wanneer kun je met je klas
weer vrij de gang door lopen?
Er staat wel heel veel op het spel…
Wat kan nog niet en wat weer wel?
Wanneer is het genoeg geweest
en kun je samenkomen?
Vanaf wanneer kan iemand weer
van verre reizen dromen?
Zijn we te streng of juist te slap?
Wanneer volgt weer een nieuwe stap?
Geen mens wil graag naar de IC.
Zo ziek zijn, dat wil niemand. Nee.
Er is genoeg geleden.
Dus mag de afbouw niet te snel,
maar ja, die regels knellen wel.
Ze worden overtreden.
Is onze aanpak wel terecht
of is die overdreven?
Waarschijnlijk kun je later pas
het juiste antwoord geven.
Nu denk je nog: wat is genoeg?
Zijn we te laat of juist te vroeg?
Greet Brokerhof-van der Waa
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DE JARIGE 75+ IN MAART
3 maart
5 maart
11 maart
20 maart
24 maart
27 maart

Mevr. G.M. Hoogendoorn-Maijers
Mevr. P. Westerink-van Loon
Mevr. M. van Rijsbergen-Berends
Dhr. H.M. Braspenning
Dhr. A. Wagemakers
Mevr. A.M.J. van der Schans-Smulders,

Namens de gemeente: Hartelijk Gefeliciteerd en wij wensen u een
gezegend nieuw levensjaar toe!
De bloemen uit de kerk zijn als groet van de gemeente gegaan
naar Mevr. Van Gijzel–Rosenbrand, Mevr. Gouwens-de Gier, Mevr.
Van de Schans–Mandemakers, Mevr. Van de Spek–de Haan, Mevr. De Jong-van de Hoven.

Mutaties in de ledenadministratie van de afgelopen periode
Overgeschreven naar de Protestantse gemeente in Vught:
Fam. W. (Emiel) Knoop,
Verhuisd (tijdelijk adres): Fam. Groenendaal-Dekkers
naar Breda
Mevrouw A. Louwerse is intern verhuisd in Elzenhoven.

Reactie
Van mevrouw Van der Spek op de bloemen uit de kerk en wat een
bosje bloemen doet……
Een lach van herkenning. “Bloemen van de kerk voor u.” “Voor
mij, da’s fijn, waarvoor?” “Zo hoor je erbij.” “Bloemen van wie?”
“Van de kerk.” “Oh mooi hè, waarom was het die bloemen?”
“Zo hoor je erbij en word je niet vergeten!”
Met veel dank Laura en haar moeder.
Op 11 maart is het 55 jaar geleden
dat Tjeerd en Janke Veenstra-
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Glazema in het huwelijksbootje zijn gestapt!

Van harte gefeliciteerd en nog vele mooie, zonnige en gelukkige
jaren en Gods zegen toegewenst!
Liturgische bloemschikking veertigdagentijd en
Pasen 2021
Thema: Ik ben er voor jou.
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden
in ‘barmhartigheid’. Het hart dat open staat voor een ander, het
hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over een ander
ontfermt. 'Open' omdat het gaat om de ander, open in de zin van
benaderbaar.
In de Bijbel worden zeven werken van barmhartigheid genoemd:
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en
jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en
jullie bezochten mij. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen
naar mij toe. Wie naar de ander omkijkt, heeft begrepen waar het
God werkelijk om te doen is. Breng je binnenste naar buiten. Stel
je hart open voor de ander. Elke zondag zal er op de nieuwsbrief
een uitgebreide beschrijving van de bloemschikking op de liturgische tafel te lezen zijn. De Bloemencommissie
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Lieve mensen,
Te laat was ik om in het vorige Kontakt te schrijven, dan maar in
maart. Graag wil ik u allen nog een liefdevol jaar toewensen met
‘gezondheid en vrede’. En als ‘God het wil’ een coronavrij leven,
zodat we allemaal weer bij elkaar mogen komen. Naar de kerk
kunnen gaan en met elkaar koffie drinken en praten. Dat we opnieuw een mooi en gezellig leven krijgen.
Graag wil ik heel veel mensen bedanken. In de eerste plaats alle
mensen die de kerk draaiende weten te houden. Als ik eraan denk
dat er heel wat arbeid nodig is om alles rond te krijgen. Geweldig!
Alle mensen die van de kerstdagen wat moois hebben gemaakt
door de fijne attenties die we gekregen hebben, nl. het dagboek,
de lekkere kerstchocolade, prachtig. En dan niet te vergeten de
stamppotten, soep en kerststukken actie. Alles thuis bezorgd,
‘wat een actie’ en erg lekker.
Dan een ieder die al het reinigingswerk doet en de nieuwsbrief
rondbrengers. De mensen die dingen proberen om het jaar zo
goed mogelijk in te delen, zodat het straks weer een fijne gemeente wordt waar van alles mogelijk is, als we coronavrij zijn.
Dank aan alle mensen die ik vergeten ben om op te noemen.
Graag wil ik nog even reageren op de gift van € 100.000,--. Mooi
hè, in deze zo moeilijke tijd voor de kerk en voor ons.
Wat een mooie kaart van de dominee staand voor onze kerk. Fijn
dat hij zo bemoedigend schrijft en dat we met hem moeten proberen om er iets moois van te maken. Want samen zijn we sterk
en ieder op zijn eigen manier.
We hopen op een coronavrije wereld. U allen heel veel dank.
Veel liefs,
Riek Verduijn
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VANUIT DE DIACONIE/ZWO-groep
Maart/april staat in het teken van de 40dagentijd. Het thema van
de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie is dit jaar: Ik ben er
voor jou! (geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.)
Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika
of bij ons om de hoek. In de veertigdagentijd staan we stil bij het
leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is:
de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten
kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen,
de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij
ons tot op de dag van vandaag.
Collecten in de maand maart:
7 maart: project Libanon:de vreemdelingen onderdak bieden;
10 maart: gebruik deze Biddag om te bedenken wat u kunt doen
om te zorgen voor de schepping;
14 maart: project Nederland: de naakten kleden;
21 maart: project Indonesië: de hongerigen eten geven;
28 maart: project Nederland: de doden begraven.
De Diaconie zal kaarten met paasgroeten versturen, zodat in de
Nederlandse gevangenissen en tbs-klinieken gedetineerden een
kaart met een paasgroet ontvangen tijdens een zondagse kerkdienst voor Pasen.
Iedere aanwezige krijgt een eigen kaart, met daaraan vast een
tweede, lege kaart met postzegel die de gedetineerde zelf naar
iemand kan sturen.
Jenny Verhagen
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Einde en nieuw begin
Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk ‘De Brug’. Helaas, nog
steeds niet hoor. En dat zal nog wel even duren. Het is lastig om een voorspelling te doen, maar wij houden de moed
erin. Er is zondagmorgen genoeg te beleven in onze kerkdienst. Neem die bijvoorbeeld van afgelopen 24 januari.
Dominee Gouwens gaat het wat rustiger aan doen en stond
daarom voor het laatst op onze preekstoel. Tolleke vond
het wel een prachtig idee om Albert Megens een afscheidswoord te laten spreken. Hij moest zich wel even verontschuldigen, dat hem die eer te beurt viel. Want een echte
gereformeerde kun je hem niet noemen. Volgens de pastoor is hij
een cultuurkatholiek. Wat dat is? Tolleke heeft daar maar een vaag
beeld bij. Helder was hij naar dominee Gouwens. Graag kwam hij
naar de kerk in Vrijhoeve om door haar bemoedigd te worden. Een echte fan was hij van haar.
Haar preken inspireerde Albert om zelfs gedichten te maken en daarover werd gecorrespondeerd. Wie had ooit gedacht dat een dominee
fans uit de katholieke hoek kon hebben. En met
Albert vindt Tolleke het ook jammer dat mevrouw Gouwens bij ons niet meer op de preekstoel verschijnt.
Maar er is genoeg te beleven in onze kerk op zondagmorgen, zei Tolleke al eerder. Neem die bijvoorbeeld van afgelopen 7 februari. Geen
afscheid, maar we maken een nieuw begin met ds. Otto Grevink.
Jammer dat het allemaal ‘stilletjes’ moet gebeuren. Had de kerk niet
vol moeten zitten? Hadden we niet een erehaag moeten vormen toen
Otto de kerkzaal binnen liep? Maar helaas niets van dat alles. Ook al
werd het een opwekkende dienst. Tolleke bleef met een goed gevoel
geboeid kijken en luisteren naar de dienst. We zijn als kerkske het
digitale tijdperk ingegaan met onze nieuwe dominee. Tolleke is geen
kind meer, maar hij heeft toch ook genoten van Bennie. Dat was tof!
Weet jij waar Tolleke op zat te wachten? Op een hartverwarmende
welkomsttoespraak, maar die kwam er niet.
Daarom..…dominee Otto, hartelijk welkom in de Gereformeerde kerk
van Sprang-Capelle.
Tot een zondag, Tolleke Bijbelvast
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Bezoekje aan een 100-jarige
Op 6 februari stond ik bij de bloemist om een prachtig boeket uit
te kiezen. “Waar zou ze van houden” ging het door mijn hoofd.
Waar houdt een 100-jarige mevrouw van? Och, deze 100-jarige
heb ik mogen leren kennen als een vrolijke, aardige en spraakzame dame. Dus koos ik voor een prachtig, veelkleurig boeket
met de hoop dat ze het mooi zou vinden.
Met mijn boeket in de hand stond ik nog geen tien minuten later
voor de deur. Ja, want deze 100-jarige woont nog zelfstandig. Het
leek mij verstandig in deze coronatijd om het te laten bij het afgeven aan de deur. Maar zo snel kwam ik daar niet vanaf. Want ik
moest toch echt even binnen komen. Oké zei ik, maar dan op
afstand met mondkapje op. Wat was ze verrast. Dit boeket is voor
u met een felicitatie van onze kerk, waren mijn woorden waarop
ze erg enthousiast reageerde. Ah ja, ”dag Martha” was haar antwoord. Ik trof een feestelijk aangeklede, keurig uitziende, lachende mevrouw Achterberg aan, omringd door prachtige bloemen en
vele kaarten die uitgestald waren. Deze 100-jarige is erg dankbaar voor alles waarmee zij gezegend is in haar leven. Ook in deze periode van haar leven mag ze zich gezegend weten van een
goede gezondheid, veel aandacht en de zorg van lieve mensen
om haar heen. Wat een zegen!!! Mevrouw Achterberg, wij wensen
u nog een goede tijd toe en Gods zegen.
Martha Dank

Aan het begin
Gisteren was het vorig jaar en nu een nieuw begin,
de minuten verstreken en gingen het nieuwe jaar in.
We weten niet wat het komende jaar gebeuren gaat,
maar één ding is er zeker wat er voor mij vaststaat.
De Heere zal ook dit jaar met mij meegaan,
al kom ik voor problemen en zorgen te staan.
Maar Hij zal niet meer van mij durven te vragen,
dan ik in mijn leven zal kunnen dragen.
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Zo ga ik het komende jaar met vertrouwen tegemoet.
Samen met mijn Heere komt het allemaal goed.
Geschreven door
Janneke Troost uit Voetius
Ingestuurd door
Riek Verduijn

Wist u dat...........?
Vorige keer schreef ik over kaarten om die eventueel te bewaren
voor de zending. En dat u dat in de doos in de kerk onder het haltafeltje kunt deponeren, als we weer in de kerk kunnen komen.
Of......bellen om ze af te laten halen, of bezorgen bij Reiger 46.
Het beste is om van te voren het beschreven gedeelte eraf te
knippen, zodat men weer kan recyclen en eventuele privé gegevens niet zichtbaar zijn. Maar als dat laatste niet het geval is,
mag u ook de kaart in tact laten.
Kerk-zijn is ook milieubewust met allerhande zaken omgaan, al
zijn het ook maar de kleinste dingetjes: plastic doppen kunt u
bijv. verzamelen en in een tasje bij Heistraat 194 brengen: op de
bank op het erf achter het huis. Als ze bij een fabriek ingeleverd
worden, dan krijg je er wat voor per kilo. Men smelt deze doppen
om, dus het gaat om grote hoeveelheden. Maar ja, als je met
meerdere mensen spaart........... voor de st. Hulphond. Doppen
van bierflesjes, van jam, wijn, appelmoes e.d. kunnen ook ingeleverd worden bij Reiger 46 of als het past in de brievenbus. Deze
doe ik altijd in een lege broodzak. Kan ook in de “kerkdoos”.
Wordt ook verkocht en gerecycled.
De opbrengst is voor onderzoek naar Myotone Dystrofie (MD), een
spierziekte. U kunt dit op Google vinden, wat dat precies is. Of
iemand helpt u daarbij.
Het is een kleine moeite, toch?
Pauline Schouten
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Geloofsgesprek: Welke invloed had het coronavirus op uw geloof?
Juist dit jaar willen we graag een geloofsgesprek houden en wel over
wat het coronavirus deed met uw geloof. We weten dat het geloof
ons niet beschermt tegen het virus, en ook dat we er stellig verschillend mee omgaan. Zorgt uw geloof voor meer vertrouwen in de onzekere situatie waarin we verkeren, of vindt u eigenlijk dat uw geloof
u toch te weinig helpt? Daar willen we met elkaar over praten.
Hoe willen we het geloofsgesprek houden?
In de zondagsbrief van maart willen we iedereen oproepen om te
reageren op vragen die we daarin hebben gesteld. Het zijn er maar
zes, dus dat moet lukken. Wilt u de vragen liever via de telefoon beantwoorden dan kan dat uiteraard ook. En heeft u liever een bezoek,
dan geeft u dat aan ons door en dan bespreken we de vragen bij u
thuis.
Zo kunnen we alle reacties van gemeenteleden die hieraan willen
meedoen, verwerken, daarover verslag doen en in de augustusmaand
een kerkdienst houden.
U kunt alvast de bijdrage van 5 classispredikanten van de PKN bekijken, want die is speciaal geschreven voor deze tijd, het is getiteld:
Psalmen in coronatijd:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiserengeloofsgesprek-over-coronacrisis
We hopen van harte dat u mee wilt doen.
De werkgroep geloofsgesprek,
Francijn en Piet van Eersel, Brenda Kerkdijk, Riny Visser en Jan de
Gruijter
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Het geloof mag soms een puzzel lijken, die moeilijk in elkaar te passen valt, maar met geduld, gebed en hulp van elkaar lossen we de
puzzel op!
De vragen
Geloofsgesprek 2021
Boekje: Als het leven kantelt: Psalmen in coronatijd
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikantenorganiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis
Onderwerp:
1. Welke invloed had het coronavirus op uw geloof? Het coronavirus
heeft veel schade berokkend aan mens en maatschappij. In hoeverre heeft u schade ondervonden van het virus?
2. Welke contacten waren er met de kerk of leden van de kerk?
Luisterde of keek u naar kerkdiensten?
3. Hoe waren die contacten?
4. Was het geloof een steun voor u in deze tijd?
a. Zo nee: Door wat voor actie had u dat misschien wel gekregen?
b. Zo ja: Wat heb je gemist? Waaruit blijkt dat uit?
5. Welke betekenis hadden de kerkdiensten in deze bedreigende
coronatijd voor u? (Wat miste u aan deze kerkdiensten?)
6. Heb je het boekje Als het leven kantelt bekeken? Welke psalm
spreekt u dan aan en wat spreekt u dan in die psalm aan?

33

