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Morgen 

Morgen – is voor ons verborgen. 

Morgen dat weet God alleen. 

En geen sterveling, geen één, 

kan ook maar een dag of uur, 

blikken in Gods raadsbestuur. 

 

Morgen – is voor ons verborgen. 

Is het vreugde of ongeval? 

Ach, wij weten niet met al 

wat de dag van morgen geven 

of wat hij ons nemen zal. 

 

Morgen – is voor ons verborgen. 

Zal ons hart te bloeien staan 

met Gods weelden overlaan? 

Zullen we over Gods hoogten 

of ook door Zijn diepten gaan? 

 

Morgen – is voor ons verborgen. 

U en ik, wij weten niet 

wat de dag van morgen biedt. 

Maar Hij, Die ’t heelal omspant 

houdt ook ‘morgen’ in Zijn hand. 

 

Ingezonden door Riek Verduijn, gedicht geschreven door Beredien 

Meijer-Schuiling 
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MEDITATIE 
 
Altijd verbonden 
Onze verbindingen worden steeds beter en sneller. Binnen slechts 

enkele decennia zijn onze mobieltjes smartphones geworden. En 

dankzij steeds geavanceerdere banden, van 3G en 4G naar 5G, 

worden de contacten steeds sneller en betrouwbaarder. De oude 

bekabeling naar onze huizen wordt geleidelijk vervangen door 

glasvezel, waardoor ook binnenshuis TV en internet steeds betere 

prestaties leveren. Nieuwe banden staan garant voor perfecte 

verbindingen. Wat gaan die veranderingen snel! Vaak verwonde-

ren we ons over wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is.  

 

Maar dan mogen we ons toch zeker ook verwonderen over een 

band die al heel veel langer bestaat, die tussen God en zijn 

schepping. In ons gebed zoeken we contact met God. En we ma-

ken verbinding via een ‘superband’, een band waarlangs gebeden 

altijd aankomen, hoeveel het ook zijn, in welke menselijke taal 

dan ook en op elk willekeurig tijdstip. Wat een wonder! 

 

Misschien mogen we dit een klein beetje vergelijken met de band 

die we als mens hebben met geliefden. Die band is er niet alleen 

bij direct contact, als we praten met elkaar, maar ook als we niet 

bij elkaar zijn, soms zelfs ver van elkaar vandaan. En ook als je 

niet direct aan elkaar denkt blijft die band bestaan. Een band tus-

sen geliefden bestaat altijd. 

 

Een bijzondere band hoeft niet beperkt te blijven tot tussen men-

sen. We hebben soms ook een band met dieren, een hond of kat 

bijvoorbeeld. En je kunt je verbonden voelen met de natuur als 

we buiten gaan wandelen. Wij zijn een deel van de natuur. Nog 

verder. Als je op een heldere avond de sterrenhemel ziet kun je je 

misschien nietig voelen. En dan voel je ook dat jij niet centraal 

staat, maar deel bent van een veel groter geheel. En dat grotere 

geheel is Gods schepping. 

 

En dan voel ik de band van God met zijn schepping. Hij heeft een 

diepe verbondenheid met zijn schepping als geheel. En zijn band 

met de mens is een heel bijzondere. Die reikt tot en met de haren 
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op je hoofd. Maar ook de mussen op het dak maken er deel van 

uit (Matteüs 10: 29 en 30).  

 

In tegenstelling tot andere schepselen mogen wij mensen ons 

bewust zijn van die band. En als Paulus schrijft: ‘bid onophoude-

lijk’ (Romeinen 12 : 11), wil hij ons oproepen die band ook te ge-

bruiken en te voelen. Zo is God voor ons altijd bereikbaar in ons 

gebed, zijn band is altijd open. In dat gebed gaat het niet om het 

kiezen van de juiste woorden in perfecte zinnen. Want, zegt Je-

zus, “jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben” (Matteüs 

6 : 7). Het mag voor ons zijn ‘wandelen met God’, zoals wordt 

geschreven van Henoch (Genesis 5:24).  

   

De vakantiemaanden komen er weer aan. Hoe gaan we dat doen 

dit jaar, thuis blijven of toch weg? Maar hoe en waar dan ook, 

laten we Gods band mogen voelen waar we ook zijn.  

 

Dat wens ik u van harte toe.  

 

Jan van Wijk 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Henoch 

        Lithografie William Blake (1807) 
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Vanuit de ‘pastorie’ 
 

Deze maand zal ik kort zijn in mijn bijdrage 

aan het kerkblad. U weet inmiddels dat ik tij-

delijk minder energie heb, en daarom gedeel-

telijk nog met ziekteverlof ben. Hopelijk duurt 

dit slechts tot mijn vakantie in augustus, en 

kan ik vanaf het nieuwe seizoen weer fris en volledig aan de start 

verschijnen.  

De aanleiding van mijn verminderde energie zit in een (pijnloze) 

kaakontsteking, die binnenkort behandeld wordt. De wachtlijsten 

zijn ook hier opgelopen. De ontsteking is gelukkig rustig. Ik ont-

dekte dat er ook wel een diepere moeheid onder zat na een zeer 

intensief coronajaar. Dat vraagt ook om reflectie van mijzelf. Wat 

is er gebeurd allemaal en wat heeft dat met me gedaan? En voor 

wie (terecht) zegt: je hebt ook wel veel gedaan – kan ik alleen 

maar zeggen: ja, maar ook in de onduidelijkheid hoe lang de situ-

atie zou duren. Ik denk dat we allemaal niet hadden verwacht dat 

het meer dan een jaar zou duren voordat we (hopelijk) langere 

tijd meer ontspannen en open met elkaar kunnen omgaan. Een 

sprint werd een marathon en die marathon werd steeds langer en 

langer. Daardoor heb ik mijn energie niet goed kunnen verdelen. 

En dat voel ik nu. Ook omschakelen naar een nieuwe/oude situa-

tie kost energie, die ik op dit moment minder heb. 

Ik ben ‘blij’ dat dit nu speelt, aan het einde van het seizoen waar-

in alles wat ik doe afgebouwd wordt richting de zomer. Ik hoop 

dat u er relatief weinig ‘last’ van heeft. En ik ben u dankbaar voor 

alle kaarten, mailtjes en appjes, waarin u elkaar nazegt: neem je 

tijd. Dat neem ik ter harte… 

Voor wie zich afvraagt of het allemaal wel te combineren is wat ik 

doe: het is een zorgvuldig opgebouwd geheel, waarin ik goed heb 

afgewogen wat past binnen een redelijke werkweek, die ook nog 

ruimte geeft voor thuis. Het past in principe, zoals elke fulltime 

baan verschillende werkterreinen kan hebben, die bij mij nu een 

keer allemaal onder de PKN vallen, maar niet onder één en de-

zelfde opdrachtgever. Dat vergt een zorgvuldige planning en mis-

schien meer scheiding van werkzaamheden (niet te veel door el-

kaar doen), en daar heb ik vertrouwen in.  
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Op dit moment ben ik met name beschikbaar voor de kerkdien-

sten, uitvaarten, het pastoraal spreekuur en de voorbereiding van 

het nieuwe seizoen. Ik ben zeer gemotiveerd om wat ik nu kan 

doen in de gemeente te doen, en ik kijk ernaar uit om na een ho-

pelijk vrije, gezellige, warme en verfrissende zomer met elkaar 

het nieuwe seizoen weer te starten! 

Voor nu wens ik u alle goeds en Gods zegen toe. 

Met een hartelijke groet, 

ds. Otto Grevink 

 

 

 

 

Wens voor de vakantie 

 

Dat je energie mag ontlenen 

aan wat je doet de komende tijd. 

 

Dat je mensen mag ontmoeten 

die je vullen met enthousiasme. 

 

Dat je weer puf krijgt 

van allerlei nieuwe indrukken. 

 

Dat je onbekende verten ontdekt 

die je enthousiasme aanwakke-

ren. 

 

Dat je dingen zult beleven  

die je bloed sneller doen stro-

men. 

 

Dat je activiteiten onderneemt 

die je veerkracht geven. 

 

Dat je je op allerlei manieren 

oplaadt om straks weer 

fris en energiek van start te gaan. 
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BEDANKT 
 
Wij willen iedereen bedanken die op welke wij-

ze dan ook hebben meegeleefd met onze moe-

der.  

Onze specifieke dank gaat uit naar alle mede-

werkers van de Eekhof, die onze moeder lief-

devol hebben verzorgd. 

Alle blijken van medeleven die wij hebben mo-

gen ontvangen, uw betrokkenheid, warmte, 

steun of troostvolle woorden doen ons goed. 

 

Heel hartelijk dank, 

Familie Moerman 

 

 

 

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 

14 juni 2021  

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Marcus 4 

vers 35-41. Als gebed leest hij lied 965: ‘Heer, (be)stuur zelf het 

schip der kerk’. Een lied van Zwingli.                                                                                                                           

 

Verslag van 20 april 2021.                                                                                                                               

De kas(controle)commissie zal in 2022 worden gevormd door Arie 

Zoutewelle en Henk Spuijbroek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Het koor Laudate wil met een klein aantal zangers live oefenen in 

de kerk. De kerkenraad gaat akkoord. Gehoopt wordt dat in sep-

tember weer binnen geoefend kan worden. Wij volgen hierin het 

protocol van het RIVM voor koren. We respecteren de dan gel-

dende voorwaarden. Dit geldt ook voor de cantorij.                                                                                                                                                      
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Werkgroep De Brug 2035. Door de kerkenraadsleden en de pre-

dikant worden verschillende namen aangedragen. Zij zullen door 

de dominee worden benaderd. Er wordt getracht om nog voor de 

zomervakantie een eerste bijeenkomst te beleggen met de groep. 

Dit is tevens een voorbereiding voor de huiskamergesprekken. 

Het is van belang om het beleidsplan te actualiseren.                                                                                                                                           

 

Terugblik op de gehouden diensten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Het visueel betrekken van de kinderen tijdens de diensten van 

ds. Otto wordt zeer gewaardeerd.                                                                                                                                                    

– Het Heilig Avondmaal was door de diaconie goed geregeld.                                                                                                              

– De dienst van Hemelvaart met GK ’s Gravenmoer en HG Waspik 

is positief ervaren met redelijk veel kerkgangers en luisteraars.                                                                                                                

 

Vooruitblik op diensten.                                                                                                                                                                                                        

- De diensten van kanselruil eenmaal per jaar binnen de PGML 

hebben na een aarzelende start een positieve ontwikkeling.                                                                                                                                    

– Bij risiconiveau zorgelijk gaan we over naar max. 75 kerkgan-

gers en medewerking van enkele zangers of blazers. Bij uitvaar-

ten naar max. 75 kerkgangers.                                                                                                                                                                             

- Indien risiconiveau waakzaam wordt aangegeven gaan we over 

tot het zacht meezingen in de kerk.                                                                                                              

– De startzondag wordt door de Commissie Eredienst voorbereid. 

 Thema: ‘Van U is de toekomst’                                                                                                                                                             

– Na een onderzoek naar de bereidheid voor Bijbellezing van de 

lectoren zal het rooster weer worden opgestart.                                                                                                                                           

– In een brochure van PKN wordt gesproken over ‘kerk in de 

huiskamer’. De kerk als ontmoetingsplek en online ook als ‘huis-

kamer in de kerk’. In de toekomst zal de kerk online blijven, ook 

als we terug zijn bij normaal. De predikant maar ook leden van de 

kerkenraad en de lectoren dienen zich bewust te zijn van het 

thuispubliek, waarbij de connectie met de kijkers ook het gevoel 

geeft dat ze thuis verbonden zijn met de kerk.                                                                                                                  

 

Rondvraag De kerstmarkt zal doorgaan als het mogelijk is. 

Voorbereidingen kunnen worden opgestart.                                                                                                                                                               

De PGML jeugdraad start voorbereidingen voor een jeugdevent 

eind oktober in ‘De Brug’.                        
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Censura Morum De kerkenraadsleden kunnen de komende peri-

ode van harte samenwerken in de opbouw van de gemeente van 

Jezus Christus.                                                               

 

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering met het lezen van een 

gebed uit Woord en Weg van Alfred Bronswijk: ‘U stimuleert ons 

elke dag’.  

 

Notulen: Matty Zoutewelle 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

<- boek 

Alfred 

Bronswijk 

 

 

-> Foto 

H. 

Zwingli 
(lied 965) 
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 U stimuleert ons elke dag 

 

U stimuleert ons elke dag weer  

om het leven voluit te beleven.  

Want onvoorspelbaar is de tijd,  

kort onze wandeling,  

en verloren is het uur  

dat niet door ons gebruikt  

leeg terugkeert tot u.  

 

U stimuleert ons elke dag weer  

om niet met angst te denken  

aan de berg van zorgen van morgen.  

U vult ons onderweg met licht,  

laat vreugde vinden in kleine dingen.  

En alle ellende van het dal van gisteren  

mogen we ook dáár laten liggen.  

 

U stimuleert ons elke dag weer  

om de weg van het goede te gaan,  

eigen last en eigen kruis te dragen  

in de voetsporen van Hem  

die onze weg en onze waarheid is:  

Christus-Gids, Reisgenoot en Metgezel.  

 

Uit: Ladders naar de hemel, Alfred C. Bronswijk 
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DE JARIGE 75+ IN JULI EN AUGUSTUS 

  

  4 juli  Dhr. H. Meinen, 

  9 juli  Dhr. H.J. Molendijk,  

11 juli   Dhr. J.N. Pothof,  

22 juli  Mevr. E. Koenen-v.d. Pol,  

23 juli  Mevr. A. de Gruijter-van den Berg,   

25 juli  Dhr. C. van Peer,  

27 juli  Mevr. J. van Peer-Vos,  

31 juli  Mevr. W.B. Knoop-Teuling,  

31 juli  Mevr. M.M. Dekkers-Varossieau,  

  3 aug. Mevr. P.J. de Rooij-Bogers,  

  5 aug. Dhr. M.B. de Jong,  

  9 aug. Mevr. H. Verduijn-de Hoog,  

12 aug. Dhr. W.M. Lagrouw,  

17 aug. Mevr. P.H. Ton,  

22 aug. Mevr. C. Timmermans,  

30 aug. Dhr. G.J. Boersma,  

  1 sept. Dhr. H.P. Snijders,  

 

Namens de gemeente: Hartelijk Gefelici-

teerd en wij wensen u een gezegend nieuw 

levensjaar toe! 

De bloemen uit de kerk zijn als groet van 

de gemeente gegaan naar: fam. de Bont–

Dank, fam. Wagemakers, mw. Bisschop-

Teeuwissen, fam. Verduyn, dhr. 
Kraal en mw. Roelofs-Kleer. 
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Israël – to be or not to be 
 
Het conflict in mei van dit jaar gaat niet over een paar huizen in 

Oost-Jeruzalem. Die waren het bezit van Joodse families die in 

1948 daaruit verdreven zijn door Jordanië en waarvoor de huidige 

Palestijnse bewoners geen huur zouden willen betalen. Een inge-

wikkeld dispuut omdat Israël andersom bij eerdere vredesonder-

handelingen geen ‘recht op terugkeer’ wilde voor de Arabieren die 

in 1948 uit de nieuwe staat Israël zijn vertrokken.  

 

Begrijpelijk overigens. Dat ‘recht op terugkeer’ zou namelijk in 

feite  het einde betekenen van de enige staat waarin elke Jood 

waar ook ter wereld welkom en – meestal ook – veilig is. En in 

een wereld waarin antisemitisme vroeg of laat altijd en overal 

weer de kop op steekt, is een Joodse staat een bittere noodzaak. 

Overigens bleven veel Arabieren in 1948 wel in Israël wonen en 

vormen ze nu met 20% van Israëls bevolking een – in veel geval-

len – vreedzaam met Joden samenlevende minderheid. De juridi-

sche conflicten over eigendom en grenzen zijn talrijk en ingewik-

keld, maar niet de kern van de zaak. 

 

Dit conflict gaat ook niet over het precieze verloop van grenzen 

tussen Israël en Palestijnse gebieden. Er zijn nu zo’n 3.000 raket-

ten afgevuurd vanuit Gaza terwijl er geen enkele vierkante centi-

meter van Gaza door Israël bezet wordt. Israël heeft daar in 2005 

zijn nederzettingen ontmanteld en zich definitief teruggetrokken. 

De klacht dat Israël Gaza vervolgens heeft afgesloten en dat dát 

de reden van de raketbeschietingen zou zijn, vind ik niet overtui-

gend. Egypte heeft de grenzen evenzeer afgesloten omdat het 

land – net als Israël – bevreesd is voor de export van geweld en 

jihadisme vanuit Gaza. Anders dan op de Westbank heeft Israël 

geen enkel territoriaal conflict over grondgebied in Gaza.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat als Hamas morgen de wapens neer-

legt, er morgen vrede is. Vrede die nieuwe hoop zou geven aan al 

die Gazanen voor wie het leven nu een hopeloos verblijf op een 

paar vierkante kilometer is. Maar Hamas legt de wapens niet 

neer. Hamas besteedt al zijn geld aan het verkrijgen van raketten 

om zoveel mogelijk steden en dorpen van Israël te kunnen raken. 
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En steekt al zijn energie in het graven van tunnels van waaruit ze 

Israëls soldaten én burgers kunnen aanvallen en doden. 

Dit conflict gaat niet om onderdrukking van weerloze moslims 

door hun onderdrukkers. Als het de demonstranten echt om vrij-

heid voor onderdrukte moslims gaat, waar waren ze toen er zo’n 

300.000 moslims in Darfur werden afgeslacht? Waar zijn de de-

monstraties nu tegen de genocide – jazeker, genocide – op Oei-

goeren in China? Wanneer zijn vlaggen van China verbrand? Waar 

zijn de massale demonstraties tegen de gruwelijkheden die de 

Rohingya’s in Myanmar moeten ondergaan? Ik zie ze niet. 

 

Er klinken weer antisemitische leuzen door de straten van Euro-

pa’s steden. Als een huiveringwekkende echo uit een duister, 

bruin verleden. Er wordt ‘Khaybar, Khaybar’ gebruld en gemeld 

dat het leger van Mohammed zal terugkeren om de Joden te ver-

moorden. Er wordt geschreeuwd dat Joodse vrouwen verkracht 

moeten worden. De vlag van Israël wordt verbrand. Dit conflict 

gaat over veel meer. Dit conflict is existentieel. 

Natuurlijk gaat dit conflict óók over grond en eigendom. Over het 

zelfbeschikkingsrecht van Palestijnen. Over het lijden van kinde-

ren, vrouwen, mannen die nog steeds geen uitzicht hebben op 

echte vrede. Natuurlijk moet er recht worden gedaan aan Pales-

tijnen. En ja, er is ook onrecht aan de kant van Israël. Wederzijd-

se onwil om echt te spreken over echte vrede. Het geeft me een 

machteloos gevoel en als fractie hebben we ons steeds ingezet 

voor projecten van samenwerking en verzoening tussen Joden en 

Arabieren, Israëli’s en Palestijnen. En dat zullen we blijven doen. 

Er komt alleen vrede als beide volken elkaars aanwezigheid aan-

vaarden, ervoor kiezen het land te delen en in vrede samen te 

leven. 

 

Maar als deze dagen íets duidelijk maken, dan is het wel dat dit 

conflict ten diepste gaat om de vraag of Joden het licht in de ogen 

wordt gegund. Of ze een eigen staat mogen hebben. Het draait, 

zoals de hele geschiedenis al het geval is, om de grote vraag bij 

Joden en Israël: to be or not be. En bij die existentiële vraag sta 

ik pal naast Israël. 

 

Gert-Jan Segers 
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Gezellig picknicken met Jezus 

In de zomervakantie zoeken de mensen de zon op. Ze maken reizen 

naar Spanje of Zuid-Frankrijk, maar ook in ons eigen land kun je van 

zon en zee genieten. Bij een dagje uit nemen mensen vaak een pick-

nickmand mee met allemaal lekkere dingen erin. 

Op een dag ging Jezus met zijn 12 leerlingen naar een eenzame 

plaats. Ze wilden wat uitrusten. Maar de mensen lieten Jezus niet 

met rust. Ze luisterden graag naar Hem en ze namen zieke mensen 

mee in de hoop dat Jezus hen beter zou maken. Toen het etenstijd 

werd wilden de leerlingen van Jezus hen wegsturen, maar Jezus zei: 

“Nee, geven jullie al die mensen maar te eten.” 

Maar hoe konden ze al die mensen nou te eten geven? Er was alleen 

maar een kleine jongen met een picknickmand met 5 broden en twee 

vissen! Maar Jezus vouwde zijn handen, dankte God en zei toen te-

gen de leerlingen: “breek het brood maar in stukken en deel het uit 

aan de mensen”. Ze bleven het brood uitdelen en het raakte niet op 

en iedereen had genoeg te eten. Er was zelfs een heleboel over! 

(Naar: ‘Jezus kan niet voetballen’ R. Mutsaerts) 
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Zout is een bijzonder goedje. Een paar kleine korreltjes kunnen 

een heel glas water een heel andere smaak geven. Zonder dat je 

het beseft, bepaalt zout de smaak van bijna alles wat je eet. Je 

zou het voor de grap eens moeten eten: patat, pizza, chips, brood 

of kaas zonder zout. Echt niet lekker. Sommige nierpatiënten 

moeten wel, maar ook zij hebben meestal erg moeten wennen 

aan het smakeloze van een zoutarm dieet. “Jullie zijn het zout 

van de aarde”, zei Jezus tegen zijn volgelingen. “Door trouw te 

zijn aan wat ik jullie geleerd heb, kun je veel betekenen voor de 

wereld. Maar dan moet je niet bang zijn om anders te zijn, om uit 

te komen voor je eigen principes. Je moet je niet laten tegenhou-

den als anderen je raar vinden. Als ze jullie uitschelden of zelfs 

gevangennemen. Want als je je aanpast aan wat anderen nor-

maal vinden, word je slap. Dan maak je geen verschil. Dan word 

je als zou dat niet zout meer is. Dat voegt niets toe aan het 

brood. Hoeveel je er dan ook in doet, het blijft smakeloze, flauwe 

hap. Zulk zout is niet anders dan zand: nutteloos, je kunt het net 

zo goed weggooien.” 

Wat Jezus niet wist, is dat zout zijn kracht niet kan verliezen. Ze 

dachten misschien wel dat zout zand zou worden als het zijn 

kracht verloor. Maar het idee dat Jezus probeerde duidelijk te 

maken, blijft wel staan. Het is belangrijk om niet de makkelijkste 

weg te kiezen. Blijf trouw aan je principes, houd vol om het goede 

te doen. Alleen op die manier kun je echt iets betekenen. Zo geef 

je de wereld smaak. (Uit: De nieuwe Oase) 

 



15 

 

Hoi kinderen, tieners en ouders, 
Wat een raar seizoen en een bizar jaar hebben we weer achter de 

rug. Het wel willen maar niet kunnen, enthousiast zijn maar je 

energie niet kwijt kunnen in het organiseren van het jeugdwerk 

en de activiteiten. Moe van het online geneuzel maar toch ook de 

voordelen er wel van inzien. Toch zien we jullie veel liever in le-

vende lijve dan via een scherm. 

Maar genoeg achterom gekeken, we gaan gelukkig weer vooruit. 

We willen graag in september/oktober weer volop starten met het 

jeugdwerk als het kan en mag.  

We hebben een jeugddienst in de planning, willen de Jeugdkerk 

weer opstarten, catechisatie, peuterdienst en meer kinderen op 

de kindernevendienst.  

Ook de PGML jeugdactiviteiten gaan weer van start, hou mail en 

Kontakt van september in de gaten. 

Nu eerst nog even genieten van een vakantie. Voor sommigen 

weer de fijne reis naar de bergen of naar zee, op een leuke cam-

ping of gewoon lekker thuis met leuke dagjes weg. Geniet ervan! 

Namens de jeugdraad en alle leiding een hele fijne vakantie ge-

wenst en we zien elkaar weer in september! 

Brenda Kerkdijk 

 

Beste ouders en kinderen van de kindernevendienst, 
We hebben een lange periode alle werkjes van de kinderneven-

dienst gekopieerd zodat jullie thuis kunnen werken als je meekijkt 

naar de online dienst. Vanaf 27 juni stoppen we hiermee, ook 

omdat we hopen dat jullie zo veel mogelijk weer naar de kerk 

komen om elkaar te zien en samen te werken. Nu snappen wij 

ook wel dat je niet altijd naar de kerk kunt komen of toch graag 

een keertje thuis naar de kerkdienst kijkt in je pyjama.  

Wij gaan vanuit de kindernevendienst de werkjes dan ook via de 

mail per maand naar jullie toesturen voor de zondagen, zodat je 

ook thuis kan meewerken als je niet naar de kerk kunt komen en 

de dienst online volgt. We starten hier mee na de zomervakantie 

vanaf zondag 5 september.  

Fijne vakantie en tot ziens op de KND. 

Groetjes, 

Namens leiding kindernevendienst,  

Brenda Kerkdijk 
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Een hartelijke geluk-

wens voor de jongelui 

die hun diploma heb-

ben gehaald! 
 

 

 
Als het ondanks alle in-

spanning niet gelukt is…. 

Veel sterkte voor het ko-
mend schooljaar en geniet 

van je welverdiende vakan-
tie! 

 

 

De kinderen die na de vakantie naar 

een nieuwe school gaan, wensen wij 

veel vertrouwen, succes en plezier 

toe. 

 

 

 

Ga

at u op reis…   

Of blijft u thuis…   

Allen een fijne zomertijd  

toegewenst en laten we 

hopen dat we het nieuwe  

seizoen ‘ouderwets’ kunnen 

starten! 

 

De Redactie 
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Bellenblazen 
 
Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk ‘De Brug’. Ja hoor, het 

kan weer. Maar wees wel voorzichtig. Handen wassen, af-

stand houden en vooral niet zingen. Want die aerosolen, die 

vrij komen bij het zingen, blijken toch wel de boosdoeners 

te zijn bij besmettingen. 

Tolleke vond het wel heel passend dat er op Eerste Pink-

sterdag weer voor het eerst mensen in de kerk zaten. Be-

grijpelijk ook, want wat is Pinksteren zonder mensen? 

Maar er is natuurlijk ook de Pinksterboodschap. Tolleke 

vindt dat altijd lastig. Gelukkig hij niet alleen, de evangelist 

zoekt ook naar de juiste woor-

den: het geluid van wind; 

iedereen hoort het in zijn eigen 

taal; vlammetjes boven de 

hoofden. Hoe lastig is het om 

de komst van de Heilige Geest 

duidelijk te maken. 

Dominee Otto doet ook z’n 

best. Hij had een poging ge-

daan bij leerlingen uit groep 8. 

Bellenblazen. Hij had het idee 

van een collega geleend, onder het motto ‘beter goed gejat, dan 

slecht bedacht’. Je moet wel van de preekstoel horen dat dit door de 

beugel kan. Het werd een dolle boel in het klaslokaal. Het sop werd 

eens goed opgeklopt …, maar hoe kom je dan aan een bel? Blazen 

natuurlijk. De bellen moeten door heel het lokaal heen. En liefst ook 

naar buiten, het lokaal uit. Die bellen staan symbool voor de bood-

schap die Jezus wil verkondigen. Die boodschap waar je zelf in ge-

looft. Maar hoe krijg je die bij de ander? Net als met die bellen sop, 

door te blazen. En buiten het lokaal heb je wind nodig om al die bel-

len te verspreiden. Tolleke begrijpt het, die wind is de Heilige Geest, 

die begon te waaien op die Eerste Pinksterdag. En kunnen wij ook 

helpen, vraagt Tolleke zich af. Niet door met elke wind mee te waaien 

maar op zoek te gaan naar de wind van de Geest en dan meeblazen. 

Onderdeel worden van die Pinksterbeweging. 
Maar Tolleke weet ook dat er soms wel eens een bel klapt en uit el-

kaar spat. 

Tot een zondag, 

Tolleke Bijbelvast 
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“GEDENKT UW VOORGANGERS” (36) 

Ds. J. Visser 1900-1906 te Sprang 
Ds. Jan Visser kwam uit een echte Afscheidingsfamilie, zo begint 

P. Kuijper het memoriam. Van zijn vader, die ook Jan heette, is 

een brief bewaard gebleven waar hij  in 1832 als toenmalig sol-

daat in Waalwijk gelegerd, het godsdienstig leven van de protes-

tantse bewoners beschreef, dus nog voor de afscheiding van 

1834. Deze brief kwam in handen van de schrijver G. Keijzer. De 

inhoud van de brief trof hem zo dat deze is opgenomen in het 

boek ‘De afscheiding van 1834’. Het beschrijft hoe de tijdsgeest 

was in die dagen van verlichting en hoe de meeste hervormden in 

de omgeving van Waalwijk het aloude geloof der vaad’ren beleden 

zonder mee te gaan in de vrijzinnige leer van die tijd. Na zijn 

dienstplicht gaat hij terug naar zijn woonplaats Hattum waar hij 

meegaat in de Afscheiding met ds. Brummelkamp en de afge-

scheiden gemeente daar jarenlang als ouderling dient. Ds. Visser 

heeft het altijd wonderlijk gevonden dat hij jaren later in deze 

streek mocht arbeiden als predikant en noemde de Sprangse tijd  

de mooiste jaren van zijn ambtelijk leven. Ds. Visser kwam dus 

uit het milieu van de kleyne luyden, waarbij studeren helemaal 

niet vanzelfsprekend was. Hij werd geboren op 20 februari 1871 

te Oldenbroek, uit zijn verdere jeugd is weinig bekend. Wel dat hij 

eerst een vak heeft moeten leren en na hard werken en zuinig 

leven werd toegelaten tot de Theologische Hogeschool te Kam-

pen. 

Hij had gelukkig een goed studiehoofd en blonk uit in de Engelse 

taal zodat hij met glans in 1895 afgestudeerde en beroepbaar 

gesteld werd. 

 

Hij diende eerst de Gereformeerde  kerk van Geesteren en werd 

in 1900 te Sprang beroepen. Op zondag 16 december preekte hij 

zijn intrede. Hij komt met zijn vrouw Johanna en 3 kinderen in de 

pastorie wonen. In de 6 jaar dat hij hier staat zullen er nog 4 kin-

deren geboren worden. Sprang blijkt dus een vruchtbare plaats te 

zijn. 

Ds. Visser is een zachtmoedig man die de gemeente met opge-

wektheid en grote trouw dient. Hij staat voor iedereen klaar en 

wordt geacht en bemind zo lezen we. Een goed redenaar en niet 

alleen zondags op de preekstoel. Hij houdt een lezing over Spiri-

tisme en na afloop zijn de toehoorders diep onder de indruk. Ook 
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op maatschappelijk vlak zet hij zich in. Als er een vergadering 

wordt belegd over de oprichting van het Groene Kruis pleit hij 

voor een goede verpleegster, de rest komt dan vanzelf. Waarbij 

zijn Vrijhoevense collega ds. Brummelkamp opmerkt dat geld en 

goed gereedschap nodig is en dat hij wel weet waar er nog wel 

wat geld zit, waarop gelach vanuit de zaal volgt. 

 

Zoals al opgemerkt beheerste hij 

de Engelse taal uitstekend en 

vertaalde hij verschillende theo-

logische werken  in de Sprangse 

pastorie. In latere jaren verschij-

nen er ook eigen werken van zijn 

hand onder andere ‘Het moderne 

bijgeloof’ , ‘De Christenvervolging 

in de eerste eeuwen na Christus’. 

Op 6 september 1906 heeft de 

‘Echo van het Zuiden’ uit goede 

bron vernomen dat ds. Visser een 

beroep heeft aangenomen naar 

Laar in Duitsland. De bron was 

goed op de hoogte want op 1 ok-

tober neemt hij afscheid van de 

Sprangse gemeente en vertrekt 

hij naar Laar. 

 

Daarna dient hij de gemeentes van Hijum, Zuidwolde en Kocken-

gen totdat hij in 1932 vervroegd emeritaat moet aanvragen om-

dat zijn gezondheid te wensen overlaat. 

De pen blijft wel vaardig want hij vertaalt nog verschillende wer-

ken en schrijft nog korte verhalen. 

De laatste jaren van zijn leven leidt ds. Visser samen met zijn 

vrouw een teruggetrokken leven. Op 22 december 1955 viert hij 

in alle eenvoud zijn 60-jarige ambtsjubileum. Op 9 oktober 1956 

overlijdt hij op 85-jarige leeftijd en zo lezen wij, was  zijn laatste 

wens op aarde vervuld. Dat hij opgenomen mocht worden in Gods 

eeuwige heerlijkheid. 

- wordt vervolgd – 

Dieter Verbeek 
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Kerkdienst:  

Welke invloed had het coronavirus op uw geloof? 
‘Wat heb ik het gemist, de samenkomst in de kerk, de ontmoe-

ting, het met elkaar zingen en bidden, het koffiedrinken na de 

dienst. Je hebt toch het idee dat je elkaar wat uit het oog verliest. 

Hopelijk wordt het spoedig beter.’ 

Een van de vele reacties tijdens het geloofsgesprek dat we door 

de coronamaatregelen jammer genoeg niet met elkaar maar apart 

moesten houden. Juist het gesprek met elkaar over het geloof is 

zo waardevol. Daar komt het zo vaak niet van en nu in deze tijd 

nog minder. Het leek ons goed om het geloofsgesprek toch door 

te laten gaan en de reacties zijn er niet minder om. Wat we de 

afgelopen tijd hebben gemist, is vooral besproken. Maar ook wel-

ke psalmen of liederen je door zo’n tijd heen helpt. De Heer is 

mijn  herder (psalm 23) en Evenals een moede hinde (psalm 42) 

worden veel genoemd.  
Opmerkelijk dat bij velen de dreiging van het virus weinig invloed 

had op hun geloof. En dan bedoel ik natuurlijk niet als je een ge-

liefde hebt moeten missen en nauwelijks afscheid hebt kunnen 

nemen. Of dat je niet eens naar een afscheidsdienst kon gaan. 

Dat gevoel zul je stellig lang bij je houden. Ontreddering, on-

macht, misschien ook wel boosheid op de situatie.  

Ik zie ons nog staan langs de Tilburgseweg in een lange rij op 

gepaste afstand van elkaar bij het afscheid van Adje en haar man 

Ad Hoefnagel. Heel indrukwekkend, maar hoe moeilijk voor de 

directe familie.  

Zondag 22 augustus aanstaande houden we een kerkdienst 

waarin de vele reacties op het geloofsgesprek aan de orde komen. 

U bent van harte welkom! 

De werkgroep geloofsge-

sprek: Francijn en Piet van 

Eersel, Brenda Kerkdijk, Riny 

Visser en Jan de Gruijter 

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 puz-

zel op! 
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Psalm 23: Hoop in de schaduw van de dood 

  
Al gaat mijn weg door een 

donker dal, ik vrees geen 

gevaar, want u bent bij mij, 

uw stok en uw staf, zij geven 

mij moed. 

 
Koning David schreef psalmen 

voor God tijdens zijn leven. 

Liederen van blijdschap, maar ook van verdriet. De Bijbel vertelt één 

van zijn angstige momenten in 2 Samuel 15. Davids zoon Absalom 

probeerde de macht te grijpen. Er zat voor David niets anders op, hij 

moest vluchten uit Jeruzalem. De Bijbel beschrijft dat David de beek 

Kidron overstak en de Olijfberg op liep. 

Het Kidrondal ligt in de schaduw van de Oude Stad van Jeruzalem. 

Letterlijk en figuurlijk. Het was in het Oude Testament als het ware 

het afvoerputje van de stad. Alles wat niet thuishoorde in Gods tem-

pel, werd in het Kidrondal vernietigd. Tijdens Davids vlucht schreef 

hij vermoedelijk de bekende psalm 23. Wanneer hij het heeft over 

het (donker) dal “vol schaduw van de dood” (Statenvertaling), ver-

wijst hij waarschijnlijk naar het Kidrondal. Indrukwekkende woorden! 

Ook Jezus stak het Kidrondal regelmatig over. Aan het einde van Zijn 

tijd op aarde, deed Hij dat een laatste keer. Vanuit Jeruzalem daalde 

Jezus af naar het Kidrondal, stak het over en kwam bij de hof van 

Getsemane. Jezus, de Koning uit het geslacht van David, liep dezelf-

de weg als de aardse koning David, Hij werd verraden, veroordeeld 

en gekruisigd, maar de duisternis had geen macht over Hem. Jezus 

bleef niet in het dal vol schaduw van de dood. 

Nee, Jezus laat zien dat zelfs op de meest donkere plek hoop gloort. 

Hij stond op uit de dood en vervolgde Zijn weg, net als David, de 

Olijfberg op. Daar werd Hij opgenomen in de hemel en daar zal Hij 

weer terugkomen. Tot die tijd, mogen wij ons de woorden van David 

herinneren. God is met ons. 

Uit: Israelity (Israël Aktueel, juni 2021), uitgave van Christenen voor 

Israël 
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STARTZONDAG 2021 

In september start meestal na de vakantie al het kerkenwerk 

weer op en daar willen we dit jaar in het bijzonder bij stilstaan. 

Na meer dan anderhalf jaar mogen we weer voorzichtig terugke-

ren naar het ‘normale’ kerkelijke leven. Zoals het er nu voorstaat 

dan. Versoepelingen worden ingevoerd en we hopen dat die ook 

aan zullen houden. Het jaarthema van de PKN is: ‘Van U is de 

toekomst’. 

In de afgelopen tijd leek alles onzeker. Corona hield ons in zijn 

greep en zette de hele samenleving op zijn kop maar ook stil. 

Door alle maatregelen en vaccinaties mogen we nu weer vooruit-

kijken, is er weer perspectief niet alleen voor de samenleving 

maar ook voor ons als kerk. 

Ds. de Reuver, de scriba van de PKN, zegt hier het volgende over: 

‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, 

als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk 

zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven 

moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de 

moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accep-

teren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat 

eens alles goed zal komen.” 

Van U is de toekomst en U alleen weet wat de toekomst ons 

brengen zal. Dat mag ons blij maken, ons troosten en bemoedi-

gen en ons kracht geven om door te gaan. 

Daarom zal de startzondag dit jaar extra bijzonder zijn. Na lange 

tijd kunnen we als gemeente elkaar weer begroeten en ontmoe-

ten. Daar zal op deze dag ook alle ruimte en aandacht voor zijn. 

We beginnen met een feestelijke dienst en daarna is er een geva-

rieerd programma voor jong en oud met een gezamenlijke maal-

tijd en  een bijzondere afsluiting. Dus zet het vast in uw en jullie 

agenda. Zondag 19 september Startzondag met na de kerk-

dienst een gezellig samenzijn. Nadere informatie volgt nog in 

Kontakt en de Zondagsbrief en omdat we nog niets zeker weten 

zet ik er ook D.V. bij. We nodigen iedereen hiervoor van harte uit 

en hopen elkaar weer te kunnen ontmoeten en begroeten. 

 

Namens de commissie Eredienst,  

Dieter Verbeek 
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Ik zou zo graag 
Ik zou zo graag een standbeeld plaatsen 

net als op het plein in ’t centrum van de stad. 

Nee, niet voor een kampioen of een schaatser, 

die heeft voorwaar zijn loon al reeds gehad. 

 

Niet voor een president of een minister, 

een koning of een matig potentaat. 

En ook niet voor een krachtig feministe, 

een tiran die haar mannetje wel staat. 

 

Niet voor een heilige of voor een eminentie, 

een heilige in de kerk, een grote man, 

die met één woord de zondaar geeft clementie, 

die mensen maken en ook breken kan. 

 

Ik zou zo graag een standbeeld zien onthullen, 

niet voor de hoge pieten in een land, 

die zo gemakkelijk de zakken vullen  

en die ’t verdienden, schuiven ze aan de kant. 

 

Nee, een standbeeld voor heel gewone mensen 

die voor de wereld paraat zijn elke dag. 

Ik zou een standbeeld voor de vrijwilligers wensen 

voor dit huis/kerk op het plein, zodat iedereen het kan zien! 

 
Van een oudere dame (94) die op vakantie was in Lunteren 

(ingestuurd door Riek Verduijn). 

 

 

Op 1 juli hopen Rien en Riny Visser 

hun smaragden trouwdag te 

vieren. Wij wensen jullie met de 

kinderen en kleinkinderen een 

feestelijke dag toe en nog veel 

geluk, liefde en Gods nabijheid in 

de jaren die komen! 
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Wat doet de generale synode precies? 
 

De 'kerkenraad' voor de gehele kerk. 

Zo vat ds. Lieuwe Giethoorn (project-

leider Kerk 2025) in het kort samen 

wat de generale synode van de Pro-

testantse Kerk precies is. 

 

Ver van ons bed 

Voor velen is de synode een ‘ver-van-

ons-bed-show’. We weten dat zij be-

staat, maar hebben vaak geen idee. 

De kloof tussen gemeenten en 

‘Utrecht’ is een veelbesproken onderwerp. En onbekend maakt 

onbemind. Utrecht staat voor knellende regelgeving en antwoor-

den op vragen die plaatselijk niet worden gesteld. Wat heb je aan 

een synode? 

Met dat imago in het achterhoofd treden veel nieuwe synodeleden 

aan. Maar gaandeweg heb ik hun enthousiasme en liefde voor het 

synodale werk vaak zien groeien. En wanneer hun zittingstijd erop 

zit, kunnen ze er bijna niet meer zonder. 

Wat doet de synode eigenlijk? Wat valt daar te beleven?  

 

De ‘kerkenraad’ voor de gehele kerk 

Net als de kerkenraad is de generale synode een ambtelijke ver-

gadering waarin de ambten samen komen: ouderling (-

kerkrentmeester), diaken en predikant. Onze kerk is van 

het presbyteriale type: de leiding van de kerk is toevertrouwd aan 

een presbyterium, letterlijk raad van oudsten, de kerkenraad. 

Leiding geven in onze kerk doen we samen, in een collegiaal be-

stuur van de ambten.  

De leden van de synode zijn allen ambtsdragers die gekozen 

zijn door een plaatselijke gemeente. Je kunt geen synodelid zijn 

zonder tegelijkertijd ook plaatselijk kerkenraadslid te zijn. Syno-

deleden hebben hun wortels in de plaatselijke gemeente. Zij we-

ten wat nodig is om kerk te zijn en wat ter plaatse speelt. Deze 

plaatselijke wijsheid en ervaring worden in de synode gebundeld 

en vruchtbaar gemaakt voor het welzijn van de hele kerk. Daarom 

is de synode ook wel ‘de kerkenraad van de hele kerk’ genoemd. 
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Volgens de kerkorde bestaat de kerk uit alle gemeenten. Hun 

stem wordt dus ook via haar ambtsdragers in de synode gehoord 

en benut. 

 

Presbyteriaal en synodaal 

Onze kerkinrichting heeft niet alleen een presbyteriaal, maar ook 

een synodaal karakter. De gemeente is niet op haar eentje kerk, 

maar samen met alle andere gemeenten. Dat is een kwestie 

van belijden. Onze kerk stemt in met de belijdenis van de kerk 

der eeuwen: ‘wij geloven één heilige, algemene en apostolische 

Kerk’ (credo van Nicea). Samen met alle kerken mogen wij het 

ene lichaam van Christus op aarde vormen, waarvan Christus het 

Hoofd is en wij - gemeenteleden, gemeenten en kerken - de le-

dematen zijn. Dat geldt niet alleen voor de grote oecumene van 

de wereldkerk, maar ook voor de mini-oecumene van gemeenten 

binnen onze eigen kerk.  

 

Wij willen dus samen kerk-zijn. Daarom komen in onze kerk 

plaatselijke gemeenten geregeld bijeen in bovenplaatselijke ver-

banden; regionaal in de classicale vergaderingen en nationaal in 

de generale synode. Dat gebeurt door middel van het afvaardigen 

van ambtsdragers, vanuit de gemeenten naar de classicale verga-

dering, en vanuit de gemeenten in de classes naar de synode. 

Daarnaast zenden alle evangelisch-lutherse gemeenten ook afge-

vaardigden naar de evangelisch-lutherse synode, die in het leven 

is geroepen om de lutherse traditie in onze kerk zichtbaar en le-

vend te houden. 

De generale synode bestaat uit 55 afgevaardigden uit de 11 clas-

ses, 3 afgevaardigden namens de evangelisch-lutherse synode en 

4 leden namens 3 kerkgenootschappen die met onze kerk inten-

sief samen werken. Dat zijn de Evangelisch-altreformierte Kirche 

in Niedersachsen – waarmee de Gereformeerde kerken vanouds 

sterke banden had -, de Bond van Vrije Evangelische gemeenten 

en de migrantenkerk Geredja Kristen Indonesia Nederland.  

 

De ‘meerdere’ vergaderingen 

Omdat de classicale vergaderingen en de generale synode elk 

bestaan uit ambtsdragers van meerdere gemeenten, noemt de 

kerkorde deze bovenplaatselijke verbanden ook wel de meerde-

re vergaderingen. Dit betekent niet dat de synode de baas kan 
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spelen over de gemeenten. In de protestantse kerkinrichting 

wordt van onderop gedacht. Het hart van de kerk klopt in de 

plaatselijke gemeente. De kerkenraad is onze hoogste be-

stuurslaag. De andere twee – classis en synode – zijn er voor-

al ten dienste van de plaatselijke gemeenten. Zo bepaalt artikel 

VI-10 van de kerkorde dat in de meerdere vergaderingen alleen 

zaken worden behandeld ‘die in de mindere vergaderingen niet 

kunnen worden afgedaan’. Een andere regel bepaalt dat zij ‘bij de 

vervulling van haar opdracht recht doet aan de binnen de classis 

of de kerk voorkomende kerkelijke verscheidenheid. De meerdere 

vergaderingen houden steeds het geheel van de kerk voor ogen. 

 

Leiding geven aan kerkelijk leven 

Net als de twee andere ambtelijke vergaderingen ter plaatse en 

classicaal, heeft ook de generale synode een leidinggevende taak, 

in haar geval aan het leven en werken van de kerk in haar geheel, 

van alle gemeenten tezamen. In ordinantie 4 artikel 25 wordt de-

ze taak beschreven. Het gaat om het leven van de kerk op haar 

verschillende arbeidsvelden. Daarmee worden alle werkzaamhe-

den bedoeld dat door en namens de kerk in haar geheel wordt 

verricht.  

Voor het overgrote deel betreft dit het werk van de dienstenorga-

nisatie de van de kerk. De synode heeft daaraan leiding door 

middel van een visienota en beleidsplan voor de kerk in haar ge-

heel, inclusief de dienstenorganisatie. Onlangs stelde de synode 

haar beleidsvisie vast voor de komende jaren, in de nota ‘Van U is 

de toekomst’ en het beleidskader voor de dienstenorganisatie ‘De 

toekomst open tegemoet’. De synode volgt de uitvoering van dit 

beleid op afstand via tussentijdse rapportages over belangrijke 

beleidsthema’s. De details laat zij over aan de kleine synode die 

de jaarplannen en financiële jaarverslagen en andere zakelijke 

onderwerpen behandelt. Deze kleine synode bestaat uit ongeveer 

20 synodeleden en fungeert als breed moderamen. De dagelijkse 

leiding van de synode is toevertrouwd aan het moderamen met 

een vrijgestelde predikant als scriba. 

 

- wordt vervolgd – 

Henk Spuijbroek 
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Vanuit de Diaconie/ZWO-groep 

 
 

In juli/augustus zijn diverse collecten ge-

pland met betrekking tot  kinderen (Actie 

‘Vakantietas’, stichting het Vergeten Kind, 

kliederkerk enzovoort). Actie ‘Vakantietas’ 

is een van de projecten waarmee Kerk in 

Actie kinderen in armoede helpt. Stichting 

het Vergeten Kind zet zich in voor ruim 

100.000 kinderen in Nederland die niet 

veilig opgroeien.  

 

PKN missionair. Met uw bijdrage in gebed en met uw gift maakt u 

missionaire opleidingen, pioniersplekken, kliederkerken en andere 

missionaire activiteiten mogelijk. 

 

Ook voor de collecte voor de ZOA willen wij uw aandacht vragen. 

Er zijn humanitaire rampen waar u nauwelijks over hoort. Waar 

de wereld geen belangstelling meer voor heeft, omdat conflicten 

langdurig aanhouden of er maar geen einde komt aan armoede en 

honger. Zuid-Sudan, Myanmar, Congo, Burundi en Colombia. De 

situatie in de landen van de Vergeten Lijst is heftig. 

 

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakke-

lijk. Je wordt beschouwd als tweederangsburger en gediscrimi-

neerd. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel 

van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je je 

als christen staande kunt houden in de maatschappij. 

 
Het Diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelo-

pen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te 

zien. De overtuiging dat de onze God betrokken is op alle mensen 

vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de men-

sen die hulp vragen. 

 

Jenny Verhagen 
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Uittips (onder voorbehoud van coronamaatregelen) 

Biënnale 

Stichting Kunst in de Heilige Driehoek realiseert elke twee jaar 

een biënnale van internationale allure. Deze bijzondere kunstma-

nifestatie vindt plaats in het gebied ‘De Heilige Driehoek’, in Oos-

terhout (NB). Het is de enige plek in Nederland waar nog een 

combinatie van drie actieve kloosters bestaat. Het unieke kloos-

tergebied dient als inspiratie voor hedendaagse kunst. De Biënna-

le met het thema HOOP kun je bezoeken van 10 juli t/m 15 au-

gustus. Meer info: https://www.kunstindeheiligedriehoek.nl/. 

 

MEER DAN EEN MUSICAL 

De jonge buitenlandse Ruth blijft trouw aan Naomi’s zijde. Ook 

wanneer alles verloren lijkt te zijn. Ze geeft niet op. Zet alles op 

het spel. Gaat het avontuur aan – en vindt nieuw geluk. 

Laat je raken door een eeuwenoud verhaal dat niets van zijn 

kracht heeft verloren. Een betoverend avontuur voor jong en oud, 

dat weet te raken – prachtige muziek – de ontwapenende eerlijk-

heid van jonge acteurs – meeslepende dansscènes – een musical 

die met liefde en zorg is vormgegeven. Beleef het mee! Een erva-

ring vol van hoop, die je niet gemakkelijk zult vergeten… 

Meer info: https://www.ruth-musical.org/nl. 

 

Museumpark Orientalis 

Geen gewoon openluchtmuseum, maar neem deel aan één van 

onze open rondleidingen op zondag of volg één van de themarou-

tes in het park. In Museumpark Orientalis valt van alles te bele-

ven. Geniet van een Romeinse lunch in de herberg of picknick op 

één van de mooie (pittoreske) plekjes in het park. Voor kinderen 

zijn er o.a. speeltoestellen.  

Meer info op: www.museumparkorientalis.nl. 

 

Dominicanenklooster Huissen 

Een centrum voor bezinning, bezieling en beweging voor mensen 

en organisaties. Een vrijplaats voor groepen en individuen om te 

ontmoeten, te vieren en verwonderd 

te raken. Een open huis voor jongeren en kwetsbare doelgroepen 

om te verstillen en inspiratie op te doen. Wees welkom, wie je 

ook bent! Meer info op: www.kloosterhuissen.nl. 

http://www.kloosterhuissen.nl/

