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Stil zitten mag, maar 
meedoen is leuker! 

Er zijn nogal wat uitdrukkingen met ‘Geest’ erin. De 
bekendste zijn ongetwijfeld ‘De geest geven’ of ‘de 

Geest krijgen’. De discipelen van Jezus ontvangen de 
Heilige	Geest.	In	Johannes	20	staat	‘Hij	blies	op	hen	en	
zei ‘ontvang de Heilige Geest’ en we lezen verder dat 
ze daardoor geïnspireerd kónden doen wat ze móesten 
doen.	Nu	zal	ik	daar	geen	hele	verhandeling	over	geven,	
daar	 zijn	 anderen	 véél	 beter	 in.	 Toch	 zijn	 het	mooie	
woorden	en	een	prachtig	verhaal.

In onze taal en beeldspraak krijgen nog steeds mensen 
‘de geest’: ze zijn/worden geïnspireerd om dingen op te 
pakken! Zo worden leden van onze kerk via diverse kana-
len zeer frequent gevraagd mee te werken als vrijwilliger 
voor	pak	‘m	beet:	de	BOC,	KERKMAG,	diverse	functies	
en	commissies	binnen	Emmaüs.	Taken	móeten worden 
vervuld om zaken doorgang te laten vinden. Zonder 
vrijwilligers geen begroeters bij de deur, geen bloemen, 
geen	oppas,	kosters,	jeugdwerkers,	géén	rommelmarkt,	
geen	beamerteam,	diakenen,	ouderlingen	…	Vult	u	het	
lijstje maar aan. Dat wordt een lange lijst! 
Eén	van	die	vele	taken	die	we	rijk	zijn	in	de	kerk.	Waar-
door de kerk is , zoáls die is.
We	hebben	u	nodig.	

Er	wordt	een	beroep	op	u	gedaan.	Uit	vele	hoeken.	Élke 
inzet	is	belangrijk	en	wordt	gewaardeerd.	Stil	zitten	mag,	
maar meedoen is leuker! Daar word je blij van. En, dan 
kan	het	zomaar	gebeuren	dat	u	de	geest	krijgt!	Uit	eigen	
ervaring	kan	ik	zeggen,	dat	is	een	fijn,	voldaan	gevoel!	

Erik de Gier 
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Opinie

kunnen	 ervaren?	 Wanneer	 wordt	
een ervaring een religieuze ervaring, 
een ervaring waarvan we kunnen 
zeggen dat we toegang tot God 
hebben	gehad	en	waarin	God	zich	
te	kennen	gaf?	Het	gaat	mij	dus	om	
de ervaring, de beleving zelf.
Kunst roept gevoelens op bij mensen 
die	boven	de	mens	kunnen	uitstij-
gen,	vervult	een	functie	in	meditatie	
en	kan	daardoor	het	menselijke	en	
goddelijke verbinden. Het eindige 
met	het	oneindige	en	het	verleden	
met	het	heden	en	de	toekomst.	Een	
kunstwerk	kan	zo	ruimte	scheppen	
voor een innerlijke beleving en daar 
ook toe uitnodigen. De uitdruk-
kingsmogelijkheden	 overstijgen	
datgene wat met woorden gezegd 
kan worden. Er wordt een verbeel-
ding	opgeroepen	die	uitstijgt	boven	
woorden. Kunst kan zo een openba-
rend	vermogen	hebben.	Het	brengt	
aan	 het	 licht	 wat	 anders	 onzicht-
baar zou blijven of niet zou bestaan. 
Door	 de	 verbeeldingskracht	 van	
kunst wordt datgene wat onzeg-
baar	of	onzichtbaar	is	opgeroepen.	
De	 bestaande	werkelijkheid	wordt	
getransformeerd. Soms ontstaat een 
onverwacht	visioen	van	schoonheid	
en	 harmonie,	 dat	 troost	 biedt	 en	
levensvreugde veroorzaakt. Door 
deze verbeelding kan de werkelijk-
heid	dan	met	nieuwe	ogen	worden	
bekeken. Kunst verbeeldt de ver-
beelding, niet van God, die kan niet 
uitgebeeld of verbeeld worden. Wel 
kan kunst onze dromen van een 

Dit	prachtige	evenement	maakt,	
vanuit	 het	 Pinksterfeest,	 als	

feest	van	inspiratie,	een	verbinding	
met	die	hedendaagse	kunst.	Door	
beeld, woord en klank bij mensen 
tot de verbeelding spreken.  
Het	geheel	biedt	kansen	tot	vernieu-
wing en verbreding onder voorgan-
gers, gemeenteleden, vrijwilligers, 
kunstenaars en bezoekers. Boven-
dien vindt er een vernieuwende 
communicatie	plaats	tussen	woord,	
beeld en klank die de “zender en de 
ontvanger”	nieuwe	mogelijkheden	
biedt tot kennis en begrip.
De	Geest	van	het	feest	mag	ons	ook	zo	
bezielen.	Zie	de	website	https://www.
feestvandegeest-groenehart.nl/

Het Woord
In	de	protestantse	traditie,	waarin	ik	
mijn	wortels	heb,	staat	het	Woord	
centraal als toegang tot God. God 
geeft	 zich	 vanuit	 protestants	 per-
spectief	 te	 kennen	 door	 de	 Bijbel	
en	de	verkondiging	van	het	Woord.	
De	Bijbel	is	het	Woord	van	God	en	
daarin	openbaart	God	zich	aan	de	
mensen.	 Inspiratie	 voor	 het	 alle-
daagse leven wordt opgedaan door 
de	levenspraktijk	te	verbinden	met	
het	gegeven	Woord	van	God.
Ik	ben	van	mening	dat	God	zich	niet	
alleen	te	kennen	heeft	gegeven	 in	

het	 eenmaal	 gegeven	Woord	 van	
de Bijbel en de verkondiging daar-
van,	maar	dat	God	zich	in	het	hier	en	
nu	nog	steeds	te	kennen	geeft.	Niet	
alleen	in	het	gesproken	en	geschre-
ven	woord	geeft	God	zich	te	kennen	
aan	mensen,	 niet	 alleen	 door	 het	
horen,	maar	in	het	leven	van	alledag	
en met alle zintuigen. Juist omdat 
wij nu in een beeldcultuur leven, 
ben ik geïnteresseerd in de vraag 
of	 hedendaagse	 moderne	 beel-
dende kunst een toegang biedt tot 
God.	Geeft	God	zich	ook	aan	ons	te	
kennen	door	middel	van	deze	kunst?

Ervaring
Ik kijk dan naar de ervaring zelf, de 
gebeurtenis	 of	 het	 moment	 van	
de	ervaring.	In	de	ontmoeting	met	
een kunstwerk kan er iets gebeu-
ren, doen we een ervaring op in 
een	bepaalde	situatie,	of	krijgen	we	
een	verrassend	inzicht.	Dat	kan	een	
gevoel zijn van vereenzelviging met 
het	uitgebeelde,	voor	anderen	een	
gevoel	van	boven	zichzelf	uitstijgen,	
een	ontmoeting	met	het	transcen-
dente, of voor weer een ander een 
mystieke	 ervaring	 of	 een	 ervaring	
die overweldigend is.
Wanneer kunnen we zeggen dat 
dit religieuze ervaringen zijn, dat 
we	hierin	sporen	van	God	hebben	

Feest van de Geest

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn kerken open voor 
het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte 
kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkge-
bouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron 
voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, 
vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning.

Een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, 
Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen.
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Meditatie

nieuwe	werkelijkheid,	 een	 nieuwe	
wereld verbeelden. Zonder een ver-
beelding van een nieuwe toekomst, 
hoe	utopisch	dan	ook,	zijn	er	voor	
mij geen religieuze gevoelens meer 
mogelijk en ook niet meer nodig. We 
moeten	voorzichtig	zijn,	we	moeten	
ons onze dromen niet laten afne-
men. Niemand weet immers waar 
de	scheiding	ligt	tussen	verbeelding	
en	werkelijkheid!	Graag	kijk	ik	naar	
kunst,	zonder	er	tevoren	op	bedacht	
te	moeten	zijn	wat	het	met	me	doet.	
Kunst kan veel met je doen, je ver-
anderen, raken, ontroeren. Dat kan 
soms een religieuze dimensie krij-
gen,	soms	niet.	Waar	zit	dat	verschil	
verborgen?	Wanneer	 kan	 het	 een	
religieuze	 dimensie	 krijgen?	 Een	
kleine	zoektocht	naar	het	religieuze	
is dan nodig.

Een driehoeksverhouding
Datgene waar kunst naar verwijst, 
de ervaringen die ze oproept, de 
existentiële	vragen	die	ze	stelt,	zijn	
per	 definitie	 niet	 verwijzingen	 of	
vragen naar God. Het is ook niet per 
definitie	een	openbaring	van	God.	
Deze betekenissen kunnen alleen 

maar religieus worden als ze wordt 
verbonden	met	het	buitengewone,	
het	goddelijke.	Het	buitengewone,	
het	goddelijke	zit	niet	per	definitie	
in	 de	 ervaring	met	 het	 kunstwerk	
zelf.	 Daarvoor	 heeft	 de	 toeschou-
wer	een	driehoeksverhouding	nodig.	
Een	verhouding	met	het	kunstwerk	
en	 een	 verhouding	met	God.	 Hoe	
die	verhouding	met	God	ervaren	en	
beleefd	wordt	maakt	geen	verschil,	
maar	het	moet	er	wel	zijn.	Zonder	
een van te voren	bestaande	verhou-
ding met God zal de ervaring die 
ondervonden	wordt	door	het	com-
municeren	met	het	kunstwerk	niet	
religieus blijven. De ervaring moet 
getransformeerd worden naar de 

religieuze ervaring door er iets aan 
toe te voegen, deze toevoeging moet 
ergens vandaan komen. Als er geen 
religieuze	relatie	bestaat,	dan	zal	er	
ook geen toegang tot God gevonden 
worden door beeldende kunst.
Naar mijn mening, kunnen wij wel, 
vanuit	 welke	 relatie	 we	 dan	 ook	
hebben	met	God,	door	hedendaagse	
moderne beeldende kunst toegang 
krijgen	tot	God	en	geeft	God	zich	daar-
door ook te kennen. Het kunstwerk 
zal	voor	ons	zeggingskracht	moeten	
hebben,	het	moet	ons	kunnen	ver-
leiden. We moeten daarvoor in een 
positie	zijn	dat	we	ons	willen	 laten	
verleiden	en	het	begrijpen	en	willen	
aanvaarden	 dat	God	 zich	 daar	 ook	
aan ons kan openbaren.
Soms	ontstaat	een	onverwacht	visi-
oen	van	schoonheid	en	harmonie,	
dat troost biedt en levensvreugde 
veroorzaakt. Zo kunnen wij ook in 
hedendaagse	 moderne	 kunst	 een	
toegang vinden tot God en kan God 
zich	aan	ons	te	kennen	geven.

Johan de Rijke

Het gaat mij 
dus om de 
ervaring, de 
beleving zelf

Feest van de Geest

Misschien	wel	mijn	meest	geliefde	feest	is	het	feest	
van	de	Geest;	Pinksteren,	wat	vijftig	betekent	–	

het	is	immers	de	vijftigste	Paasdag.	Het	is	zo’n	boeiend	
feest	omdat	hetgeen	op	die	dag	wordt	gevierd	ongrijp-
baar	is.	Het	verwaait.	Het	stroomt.	Het	doet	wat	het	wil.	
Nee,	pakken	kunnen	we	het	niet.	Er	is	geen	jarige	die	we	
op	een	troon	kunnen	zetten	of	een	kroon	kunnen	opzet-
ten.	Geen	jubilaris	die	we	in	het	zonnetje	kunnen	zetten,	

geen mens die we die dag kunnen feliciteren. Nou ja, 
misschien	kunnen	we	de	lucht	tooien	met	slingers	en	
ballonnen,	kunnen	we	een	taart	voor	haar	laten	aanruk-
ken met daarop oneindig veel kaarsjes. Wat we kunnen 
doen,	is	toasten	op	de	wind,	met	cola	of	champagne.
De	Geest,	die	heilig	is.	Over	die	geest	hebben	we	het.	
Daarom	hebben	we	voor	die	windvlaag	en	dat	vuur	een	
mooie naam: Heilige Geest. Zij is bekleed met rood en 
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zij	vuurt	een	ieder	aan.	En	dat	zij	heilig	is,	staat	voor	mij	
als een paal boven water.

Het is alweer vele jaren geleden dat ik predikant was in 
Koog aan de Zaan en Zaandijk. Ik was daar verbonden 
aan de gemeente rondom de Kogerkerk, pal naast snel-
weg	A8.	Misschien	bent	u	er	wel	eens	geweest.	Anders	
is	het	een	mooie	bestemming	voor	1e of 2e Pinksterdag. 
Kijk	dan	vooral	naar	het	kunstwerk	onder	de	snelweg,	
naast	de	kerk.	Een	viertal	metershoge	gedichten,	gemon-
teerd rond betonnen pilaren waarop de snelweg rust. 
Het	is	een	heel	verhaal	hoe	deze	gedichten	er	zijn	geko-
men	en	hoe	het	is	gelukt	om	van	deze	no-go-zone	een	
dorpshart	te	maken.	Ondergetekende	heeft	hierin	een	
aanjaagrol gespeeld. 

Toen	ik	in	Koog-Zaandijk	stond,	werd	de	kerk	gerestau-
reerd.	Na	veel	vijven	en	zessen	was	het	geld	er.	Buiten-
kant en binnenkant waren nodig aan een opknapbeurt 
toe.	Zo	ook	het	stucwerk	binnen.	Dat	bracht	mij	op	het	
idee	om	op	één	van	de	muren	een	groot	kerkelijk	kunst-
werk	te	laten	maken;	graffiti-op-stuc.	Het	geval	wil	dat	
pal	naast	de	kerk	een	van	de	grootste	graffiti	gedoogzo-
nes	van	Europa	zou	komen.	Het	bracht	mij	in	contact	met	
de	initiatiefnemers.	Jonge	knapen	die	niets	liever	deden	
dan	met	spuitbus	in	de	hand	de	stad	bekladden.	Dat	dit	
tot	overlast	leidde,	begrepen	zij	ook	wel.	Ze	kregen	het	
stadsbestuur	zover	om	hen	een	gedoogzone	te	geven	en	
in	ruil	daarvoor	zouden	zij	helpen	de	stad	op	te	schonen.	
Voor	de	verantwoordelijk	wethouder	was	dat	muziek	in	
de	oren.	En	zo	kwam	het	dat	onder	deze	zelfde	snelweg	
een	graffiti-gedoogzone	kwam.

Eén	plus	één	is	twee	dacht	ik,	Wat	die	jongens	buiten	
kunnen, kunnen zij binnen ook. Ik vroeg ze voor een 
kunstwerk	in	de	kerk.	Mijn	opdracht	luidde:	‘Maak een 
graffiti kunstwerk over Pinksteren van 10 meter breed 
en 2 meter hoog op de muur boven het balkon.’ Die muur 
zou	kort	daarna	toch	opnieuw	worden	gepleisterd.	Het	
kerkbestuur	vond	het	een	mooi,	maar	ook	een	gewaagd	
plan. Wat te doen met al die drijfgassen uit die vele spuit-
bussen.	Goede	ventilatie	had	de	kerk	nog	niet.	De	vol-
gende	dag	zou	het	Pinksteren	zijn	en	om	nu	op	het	feest	
van de Geest de kerkgangers te vergasten op drijfgas… 
Bovendien,	als	het	een	mooi	werk	zou	worden,	was	het	
zonde	het	later	over	te	pleisteren.	Besloten	werd	om	er	
graffiti-op-doek	van	te	maken	en	dat	doek	op	te	hangen.	
Een	lokale	zeilmaker	schonk	tien	meter	zeildoek	en	met	

een	aantal	stokken	en	haken	kon	het	doek	worden	opge-
spannen.	Buiten,	voor	de	kerk,	tegen	een	schutting	werd	
het	doek	bespoten.

En	toen	moesten	die	jongens	aan	de	slag.	In	één	dag	
moesten	ze	het	gehele	doek	beschilderen.	Van	de	Bijbel	
hadden	 ze	 wel	 eens	 gehoord,	 maar	 wat	 Pinksteren	
was?	Ze	wisten	alleen	dat	als	enige	de	Zaanstreek	een	 
3e	Pinksterdag	kent.	Veel	verder	reikte	hun	kennis	niet.	Er	
zat	niets	anders	op	dan	de	heren	een	stoom-catechese	
te geven. Midden in de kerk zat ik daar, met drie man, 
petjes op, sneakers aan, joggingbroek. Nooit eerder 
hadden	ze	een	kerk	van	binnen	gezien.	Maar	hun	gevoel	
voor	symboliek	bleek	haarfijn	ontwikkeld.	Zo	ook	hun	
artistieke	vaardigheden.	Voor	mij	was	het	lastiger.	Het	
verhaal	vertellen	in	hun	taal	en	niet	vervallen	in	kerkelijk	
jargon.	Maar	het	lukte.	Ze	snapten	wat	er	op	het	doek	
moest komen.

Rechts	op	het	doek,	in	het	oosten,	kwam	een	grote	mond	
waaruit	wolken	stroomden.	Het	gezicht	mocht	niet	zicht-
baar	worden,	immers,	God	laat	zich	niet	afbeelden.	Er	
zouden	vuurtongen	vanuit	de	hemel	komen.	Gelukkig	
hadden	ze	genoeg	spuitbussen	rode	en	gele	verf.	En	dan	
al	die	Parthen	en	Meden,	Elamieten	en	Arabieren	en	al	
die	andere	volken?	Het	werden	een	Turkse	vrouw	met	
hoofddoekje,	een	yuppie	met	koffertje,	een	hiphopper,	
een	lachende	monnik	uit	Vietnam,	en	ergens	staat	ook	
nog	een	skater.	Geheel	links,	in	het	westen,	schilderde	
Peter een muur, de Westelijke Muur, ook wel Klaagmuur. 
Hij wist wel dat er in Jeruzalem zoiets was. Ook vereeu-
wigde	hij	daar	zichzelf.	Op	deze	muur	vol	met	propjes	
gebeden	tussen	de	stenen,	zette	hij	in	kleine	graffiti	let-
ters	het	woord:	Peace.

Moge	het	Feest	van	de	Geest	ook	een	Feest	van	Vrede	
zijn. Allen wens ik een zegenrijk Pinksteren!

ds. David Schiethart
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Geloof  op maandag

Feest van de Geest op 
maandag
Met veel plezier hebben wij in 2016 en 2018 namens Emmaüs meege-
werkt in de plaatselijke organisatie van Feest van de Geest. Er deden 
voor Emmaüs zelfs twee kerkgebouwen mee, de Ontmoetingskerk 
en de Lutherkerk. Aan beide gebouwen waren een kunstenaar en 
een voorganger gekoppeld die met elkaar in gesprek gingen over het 
thema. Als plaatselijke organisator hebben we van dichtbij mee mogen 
maken hoe een gezamenlijk proces uitmondt in een kunstwerk dat aan 
de hand van het thema speciaal is ontworpen voor het gebouw. 

Nu, na vier jaar, wordt rond 
Hemelvaartsdag en Pinksteren 

weer	het	Feest	van	de	Geest	gevierd.	
Fijn	dat	het	weer	kan	na	Corona.	Ons	
werd gevraagd om voor ‘Geloof op 
maandag’	vanuit	een	andere	positie	
naar Feest van de Geest te kijken. We 
hebben	ervoor	gekozen	om	één	en	
ander	te	bezien	vanuit	onze	activi-
teiten	voor	Stichting	Local	Care	en	in	
het	bijzonder	vanuit	onze	bemoeie-
nis met Oekraïne. Local Care is sinds 
de	oprichting	in	2008	betrokken	bij	
verschillende	hulpprojecten	in	Oek-
raïne, met name in de regio Rivne in 

het	noordwesten	en	de	regio	Kher-
son	in	het	zuiden	van	het	land.	
Zoals	bekend	heerst	er	momenteel	
een	 vernietigende	 oorlog	 in	 Oek-
raïne.	 De	 contacten	 met	 Kherson	
zijn minder frequent en worden 
volkomen	beheersd	door	de	oorlog.	
De contacten met Rivne, waar ook 
de zorgboerderij Dim Dirk Jana 
staat,	 zijn	 regelmatiger	 en	 zijn	
voornamelijk met pastor Viktor. 
De oorlog bleef daar nog ‘beperkt’ 
tot	 geregeld	 luchtalarm	en	enkele	
bombardementen. Er worden veel 
vluchtelingen	 uit	 het	 oostelijke	
deel	van	het	land	opgevangen.	Het	

pand van de zorgboerderij wordt 
versneld	 ingericht	voor	de	opvang	
van	vluchtelingen.	
Naast	 de	 inrichting	 van	 Dim	 Dirk	
Jana	heeft	Local	Care	op	zich	geno-
men om mensen in Oekraïne bij te 
staan	in	hun	benarde	situatie,	voor	
zover	 dat	 tot	 de	 mogelijkheden	
behoort.	 Mooi	 dat	 er	 ook	 vanuit	
Emmaüs zoveel steun is! Het bedrag 
dat gemeenteleden in de collecte 
bijeen	brachten,	werd	 verdubbeld	
door de Diaconie, waardoor er bijna 
€	10.000	beschikbaar	kwam.	Twee	
weken na de uitbraak van de oorlog 
is	er	vanuit	Bodegraven	en	Enschede	
een	hulptransport	naar	Rivne	ver-
trokken. Op aangeven van pastor 
Viktor werden voornamelijk voed-
sel, kleding en medicijnen gestuurd. 
Momenteel is een tweede transport 
in voorbereiding.
Pastor Viktor is onze steun en toe-
verlaat	 in	 Oekraïne.	 Hij	 heeft	 een	
transportbedrijf en verzorgt de 
transporten naar Oekraïne. Vervol-
gens	organiseert	hij	via	zijn	kerk	de	
verdeling van de goederen. Een deel 
gaat naar de mensen in zijn kerk die 
dat	nodig	hebben,	inclusief	de	vluch-
telingen in de kerk. Verder brengt 

Hulp aan vrouw in de kerk 

De tekeningen worden bekeken 
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Van de kerkenraad

Van de voorzitter….
Tijdens de kerkenraadsvergadering eind maart jl. was de groep Mutare 
in ons midden. Wij hadden hen uitgenodigd om ‘de klokken gelijk te 
zetten’. Door het visitatieproces in 2019/2020 is er binnen de wijkge-
meente met verschillende blikken naar deze groep gekeken. Het was 
daarom goed eens even de tijd te nemen om gezamenlijk de stand van 
zaken te bespreken.

De aanwezige leden van de 
werkgroep gaven aan dat 

het	 indertijd	de	 kerkenraad	 zelf	 is	
geweest	 die	 had	 voorgesteld	 om	
deze	groep	te	vormen	om	hierdoor	
juist ruimte binnen Emmaüs te 
bieden	aan	gemeenteleden	die	zich	
wat breder op de kerk en samen-
leving	wilden	 oriënteren.	 Toen	 de	
groep was gevormd, leidde dat 
echter	ook	binnen	de	wijkgemeente	
tot	het	idee	dat	hiermee	een	groep	
was ontstaan die een aparte club 
binnen Emmaüs vormde. Dat er 
daardoor	een	 ‘scheiding	der	gees-
ten’ was gekomen. De Mutaregroep 
gaf	aan	dat	het	nooit	hun	bedoeling	

is geweest om een aparte stroming 
te vormen maar dat zij juist volop bij 
Emmaüs	wilden	horen,	een	wijkge-
meente	waarin	eenieder	zich	veilig	
zou moeten voelen. De groep gaf 
aan	dat	zij	heel	bewust	de	belijde-
nis	 van	de	 PKN	onderschrijven	 en	
dit ook als de kaders voelen waar 
binnen	zij	zich	willen	bewegen.	Dat	
betekent	heel	concreet	dat	er	in	de	
kerkdiensten die door deze groep 
worden	voorbereid	de	Bijbel	en	het	
geloof	 in	 Jezus	 Christus	 centraal	
zullen staan. Op vragen vanuit de 
kerkenraad gaven de Mutareleden 
aan	dat	zij	heel	graag	het	geloofs-
gesprek in de gemeente willen 

aangaan.	Zij	hopen	dat	er	binnen	de	
gemeente begrip voor is dat deze 
groep binnen de gestelde kaders 
graag de discussie wil aangaan 
over de betekenis van onze kerk in 
de	huidige	veranderende	samenle-
ving. Afgesproken is dat zij binnen 
de taakgroep Bouwen en Ontmoe-
ten	 contact	 zullen	 houden	 met	
de kerkenraad.
De	kerkenraad	heeft	zich	deze	ver-
gadering ook gebogen over de 
komende gemeentevergadering op 
16 mei a.s. waarop er drie grote 
onderwerpen aan de orde zullen 
komen:	de	kerkelijke	financiën,	het	
komende	 beroepingswerk	 en	 hoe	
de kerk na corona de draad weer op 
wil pakken. 
Verder	heeft	de	kerkenraad	de	lijnen	
uitgezet naar de invulling van de 
komende vacatures in de kerken-
raad. Ik doe opnieuw een dringend 
beroep op u allen om mee te doen in 
de opbouw van onze wijkgemeente 
in diverse geledingen.

Koos Karssen

hij	 voedsel	 naar	 de	 psychiatrische	
instelling in Ostrig (in de buurt van 
Rivne)	en	naar	de	 ziekenhuizen	 in	
Rivne zelf. Er gaat ook voedsel naar 

de	zorgboerderij.	Tijdens	het	uitla-
den werd ook uitgedeeld aan toe-
vallige	passanten	die	wel	wat	hulp	
konden gebruiken. Het tekent Viktor 
hoe	hij	in	het	leven	staat.	
Met	 het	 eerste	 transport	 zijn	 ook	
tekeningen meegegaan die zijn 
gemaakt	 door	 lagereschoolkinde-
ren ter bemoediging van kinderen 
in Oekraïne. We kregen er foto’s van 
terug,	het	zijn	kleine	kunstwerkjes.	
Een soort van Feest van de Geest 
op afstand.

Wat bij de contacten met pastor 
Viktor steeds weer opvalt, is de 
grote	 mate	 van	 saamhorigheid	
onder de Oekraïense bevolking. 
Pastor Viktor voegt daar een groot 
Godsvertrouwen	bij	van	waaruit	hij	
zijn werk doet om zoveel mogelijk 
mensen	 te	 helpen.	 De	 Geest	 van	
God speelt daarbij een belangrijke 
rol,	je	zou	ook	dat	het	Feest	van	de	
Geest kunnen noemen.

Greet en Gert Jan Meijers 

Uitladen eerste transport 
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Waar staan we nu?
In de periode tot Pasen hebben wij alle gemeenteleden gevraagd om 
een enquête in te vullen over de toekomst van Emmaüs. Als wij dit 
schrijven is de enquête net gesloten. Wij hebben ze nog niet allemaal 
verwerkt, maar we kunnen er wel vast wat over zeggen.

Meer dan 200 gemeenteleden 
hebben	de	moeite	genomen	

om de enquête in te vullen. Dat is 
een mooi aantal. Dank je wel daar-
voor. Ze geven zo een duidelijk beeld 
van de meningen van gemeentele-
den in Emmaüs. Omdat niet alles is 
verwerkt, kunnen wij geen exacte 
cijfers geven, maar de trend is wel 
duidelijk. Alle voorstellen, die wij 
hebben	 voorgelegd	 kunnen	 reke-
nen op steun van een ruime meer-
derheid	van	de	deelnemers.	Tussen	
65% en 85% van de deelnemers is 
het	eens	met	de	voorstellen.	Tussen	
de	 10%	 en	 de	 15%	 is	 het	 oneens	
met de voorstellen. Wij zullen deze 
voorstellen daarom opnemen in 
de aanbevelingen aan de kerken-
raad voor de komende jaren in de 
Emmaüs-gemeente.

Veel	gemeenteleden	hebben	vragen	
en opmerkingen geplaatst bij de 
enquête. Op enkele daarvan wil ik 
hier	kort	even	ingaan.	

Sommige deelnemers vonden de 
enquête sturend
Dat klopt wel, maar dat kon niet 
anders. Voorafgaande aan deze 
enquête	 hadden	 wij	 de	 gemeen-
teleden al uitgenodigd om mee te 
doen met een gespreksronde en 
om daarna een open enquête in te 
vullen. Ongeveer 60 gemeenteleden 
hebben	daaraan	deelgenomen.	De	
uitkomsten van deze enquête wezen 
al	in	een	bepaalde	richting,	namelijk	

de	 richting	van	de	voorstellen.	De	
bedoeling van de enquête was dus 
niet om nog een keer aan iedereen 
te vragen welke toekomst zij zouden 
willen. Dat was al gebeurd. De 
bedoeling was om in de gemeente 
te testen of er voldoende steun is 
voor	die	 richting	die	uit	de	eerste	
enquête kwam.

Sommige deelnemers stoorden 
zich aan het gebruik van het 
woord ‘Bron’
Zij	vroegen	zich	af:	waarom	zeg	 je	
niet gewoon ‘De Bijbel’ of ‘God’ of 
‘Gods	Woord’	of	‘het	Evangelie’	of	
‘Jezus	Christus’?	
Eigenlijk maakt dit al duidelijk 
waarom	 wij	 het	 woord	 ‘Bron’	
hebben	 gebruikt.	 Al	 die	 andere	
woorden zijn goed, maar leggen 
toch	een	verschillend	accent,	waar-
bij	ieder	weer	zijn	eigen	gedachten	
zal	hebben.	Al	die	andere	woorden	
zijn	in	het	woord	‘Bron’	inbegrepen.	
In die Bron vinden wij elkaar als 
christenen.	

Sommige deelnemers waren 
bang dat door het gebruik van 
het woord ‘Bron’ ook ruimte 
gemaakt werd voor andere, niet-
christelijke, bronnen
Dat	 is	 niet	 het	 geval.	Dat	 kan	ook	
niet, want die andere bronnen 
zijn	 voor	 sommigen	 misschien	
waardevol, maar voor velen in 
de Emmaüs-gemeente niet. Dat 
zijn dus geen bronnen die wij met 

elkaar delen en die ons met elkaar 
verbinden. 

Er waren ook veel opmerkingen 
over het zoeken van een gedeelde 
identiteit
Dat	 is	 ook	een	 lastige	omdat	 ‘een	
gedeelde	 identiteit’	 doet	 denken	
aan: allemaal op dezelfde manier 
geloven.	Met	 zoveel	 verschillende	
manieren van geloven in de kerk 
lijkt dat een onmogelijke opgave. 
Waar	het	om	gaat	is	dat	we	een	een-
heid	zijn	omdat	wij	ons	oriënteren	
op dezelfde bron (Zie opmerkingen 
hierboven).	Daar	 vinden	we	 inspi-
ratie,	houvast,	voeding,	geloofsver-
trouwen etc. Maar tegelijk zien wij 
dat	die	oriëntatie	op	dezelfde	bron	
toch	 heel	 verschillende	 manie-
ren van geloven teweegbrengt. De 
Geest	van	Christus	brengt	blijkbaar	
verschillende	manieren	van	geloven	
voort. Als je als gemeente daarvoor 
ruimte kunt laten en waardering kunt 
opbrengen,	dan	vormen	die	verschil-
lende manieren van geloven en die 
ruimte en waardering daarvoor je 
identiteit	 als	 Emmaüs-gemeente.	
Die	 identiteit	 zal	 in	 elke	 kerkelijke	
gemeente anders zijn.

Er waren nog meer vragen en opmer-
kingen,	maar	die	passen	meer	in	het	
onderling gesprek in de gemeente. 

Het begeleidingsteam 
Emmaüs 2.0

Begeleidingsteam
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In memoriam

Dirk van IJperen

Op 12 april is Dirk van 
IJperen overleden. Hij 

is 79 jaar oud geworden. 
Dirk was de jongste van 
zes kinderen en begon zijn 
werkzame	leven	als	timmer-
man. Hij groeide door in de 
bouw en kreeg daar een 
leidinggevende	functie.	Hij	
trouwde met Corrie Verkleij 

en zij kregen drie zoons. Vanaf zijn 48e waren er terugke-
rende	problemen	met	zijn	hart.	Maar	Dirk	was	een	door-
zetter	en	bleef	werken	tot	hij	met	pensioen	ging.	Naast	
zijn	werk	was	hij	erg	sportief	en	hield	hij	van	tuinieren.

Geloof	was	 belangrijk	 voor	 hem.	Dat	 uitte	 zich	 in	 vaste	
gewoontes:	bijbellezen	en	bidden	bij	de	maaltijd.	Hij	was	
zorgzaam	voor	de	mensen	waar	hij	van	hield.	Daarom	ver-
huisden	Dirk	en	Corrie	indertijd	ook	naar	het	appartement	

aan	de	Rijnhof.	Dan	was	voor	Corrie	alles	goed	geregeld	als	
er	iets	met	hem	zou	gebeuren.	
Een aantal weken geleden waren er opnieuw zorgen om zijn 
gezondheid.	Een	ziekenhuisopname	volgde	en	juist	toen	het	
leek	of	hij	naar	huis	kon,	verslechterde	zijn	situatie	en	over-
leed	hij	toch	nog	onverwacht.	
In	de	afscheidsdienst	deelden	we	herinneringen,	zongen	
oude	bekende	liederen	en	lazen	we	de	psalm	van	de	herder.	
Het	is	een	lied	over	de	levensweg	van	mensen,	over	de	hoog-
ten en de diepten.

Over	wat	daarbij	een	hulp	kan	zijn:	een	herder	die	met	je	
meegaat	en	die	je	veilig	thuisbrengt.	Bidden	en	bijbellezen,	
de vaste gewoontes van Dirk, ze zijn als een stok en een staf 
die een mens moed geven om door te gaan. Dat geldt ook 
voor Corrie, de kinderen en de kleinkinderen en allen die 
van	Dirk	houden.	

Esther Dijkstra-Rensen 

Tjeerd Douwe Broersma

Op 7 april over-
leed	 Tjeerd	 Douwe	

Broersma,	 op	 de	 leeftijd	
van	 84	 jaar.	 Tjeerd	 werd	
geboren in Stroobos, op 
de grens van Friesland en 
Groningen. Zijn vader was 
beurtschipper	 en	 later	
werd dat transportbedrijf 
Broersma.	Tjeerd	trouwde	

met Sietske de Jong en samen trokken zij naar Bodegra-
ven	waar	een	nevenvestiging	van	start	ging.	Ze	kregen	
drie	zonen	en	een	dochter.	Toen	Tjeerd	de	leiding	over	
het	bedrijf	kreeg,	woonden	ze	weer	enkele	jaren	in	Fries-
land.  Na zijn pensionering trok Bodegraven, ook omdat 
er inmiddels kleinkinderen waren. 

Tjeerd	en	Sietske	hadden	een	goed	leven	en	deelden	dat	
graag met anderen. Niet alleen familie, ook vrienden en 
goede	bekenden	werden	betrokken	bij	activiteiten	en	uit-
stapjes.	Ook	binnen	de	kerk	was	Tjeerd	actief,	als	koster	en	als	
diaken.	Bij	het	ouder	worden	liet	hij	de	verantwoordelijkheid	

daarvoor	graag	over	aan	anderen.	Hij	bleef	wel	actief	als	vrij-
williger,	b.v.	bij	de	Operatie	Schoenendoos.	Voor	de	hele	fami-
lie	stond	hij	klaar	als	er	geklust	moest	worden.
De	 laatste	 jaren	stonden	 in	het	teken	van	zorgen	voor	
Sietske.	Problemen	vanwege	haar	gezondheid	beperkten	
hun	mogelijkheden.	Afgelopen	zomer	overleed	zij.	Nu	was	
er	tijd	voor	Tjeerd	zelf,	die	al	langer	kampte	met	een	ziekte	
die niet over zou gaan. Hij was dankbaar voor de mensen 
om	hem	heen	en	had	aandacht	voor	de	ander.	Heel	blij	
was	hij	met	de	geboorte	van	het	eerste	achterkleinkind,	
dat	naar	hem	vernoemd	werd:	Ferre	Tjeerd.

In	de	afscheidsdienst	werden	veel	herinneringen	gedeeld.	
We	lazen	woorden	uit	de	Bijbel,	over	God	Die	ons	gescha-
pen	heeft	om	het	goede	te	doen,	met	en	voor	elkaar.	En	we	
zongen	over	het	vertrouwen,	dat	ons	lot	in	Gods	handen	
ligt.	Voor	Tjeerd	waren	dat	woorden	die	hem	rust	gaven	als	
hij	twijfelde	of	het	goed	geweest	was.	Voor	zijn	kinderen,	
kleinkinderen	en	achterkleinkind	is	hij	een	voorbeeld	dat	
het	volgen	meer	dan	waard	is.	

Esther Dijkstra-Rensen 
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 Taizé-leesrooster
11 wo (Js 54:1-10)
De Heer zegt: Al zouden 
de bergen wijken en de 
heuvels	wankelen,	mijn	
liefde zal nooit meer van 
jou wijken.

12 do (1 Joh 4:12-21)
Johannes	schreef:	Wij	
hebben	lief	omdat	God	ons	
het	eerst	heeft	liefgehad.	
Iemand kan onmogelijk 
God,	die	hij	nooit	gezien	
heeft,	liefhebben	als	hij	de	
ander,	die	hij	wel	ziet,	niet	
liefheeft.

13 vr (2 Pe 3:8-9,13-14)
Petrus	schreef:	De	Heer	is	
niet	traag	met	het	nakomen	
van	zijn	belofte,	zoals	
sommigen	menen.	Hij	heeft	
alleen maar geduld met u, 
omdat	hij	wil	dat	iedereen	
tot inkeer komt.

14 za (2 Pe 3:8-18)
Wij vertrouwen op Gods 
belofte	en	zien	uit	naar	
een	nieuwe	hemel	en	een	
nieuwe	aarde,	waar	gerech-
tigheid	woont.

15 zo (Joh 13:31-35)
Jezus zegt: Aan jullie liefde 
voor elkaar zal iedereen 
zien dat jullie mijn leerlin-
gen zijn.

16 ma (Js 62:1-5)
Uit de profeet Jesaja: 
Omwille van mijn volk zal 
ik niet zwijgen en ben ik 
niet	stil,	totdat	het	licht	
van	haar	gerechtigheid	
daagt. Alle volken zullen je 
gerechtigheid	zien.	Men	zal	
je noemen bij een nieuwe 
naam	die	de	Heer	zelf	heeft	
bepaald.

17 di (Js 45:20-25)
Keer terug naar mij en laat 
je redden, ook jullie aan de 
einden der aarde; want ik 
ben God, er is geen ander.

18 wo (2 Kor 13:11-13)
Paulus	schreef:	Wees	blij,	
wees getroost, leef in vrede 
met	elkaar	–	dan	zal	de	God	
van de liefde en de vrede 
met u zijn.

19 do (Joh 10:11-18)
Jezus	zegt:	Ik	heb	ook	nog	
andere	schapen.	Ook	die	
moet	ik	hoeden:	dan	zal	er	
één	kudde	zijn,	met	één	
herder.

20 vr (Da 3:51-90 (B:64-65)
Al wie nederig is en God 
vereert, prijs de Heer, 
bezing	hem	in	eeuwigheid.	
Want	hij	heeft	ons	ontrukt	
aan	het	dodenrijk,	uit	de	
greep	van	de	dood	heeft	hij	
ons gered.

21 za (Js 40:1-5)
Baan een weg voor onze 
God.	Oneffen	plekken	
moeten vlak gemaakt 
worden en ruige gronden 
worden een vlakte. De 
luister	van	de	Heer	zal	zich	
openbaren	voor	het	oog	
van	al	wat	leeft.

22 zo (Joh 14:22-26)
Jezus zegt: Ik laat jullie 
vrede na; mijn vrede geef 
ik jullie, zoals de wereld die 
niet geven kan. Maak je 
niet ongerust en verlies de 
moed niet.

23 ma (Heb 8:6-13)
Zo spreekt de Heer: Nie-
mand zal zijn naaste meer 
hoeven	te	onderwijzen	en	
te zeggen: “Ken de Heer!”, 
want allen zullen mij 
kennen, van klein tot groot.

24 di (Gn 1:1-31)
In	het	begin	schiep	God	de	
hemel	en	de	aarde.	God	
zei:	“Er	moet	licht	komen,”	
en	er	was	licht.

25 wo (2 Kor 1:8-11)
Paulus	schreef:	We	hebben	
het	zwaar	te	verduren	
gehad,	boven	onze	krach-
ten.	Dat	liet	ons	beseffen	
dat we niet op onszelf 
moeten vertrouwen, maar 
alleen op de God die de 
doden opwekt.

26 do (Ef 1:15-23)
Moge	uw	hart	verlicht	
worden, zodat u zult zien 
waarop	u	hopen	mag	nu	
God	u	geroepen	heeft.

27 vr (Joh 15:9-17)
Jezus zegt: Er is geen gro-
tere liefde dan je leven te 
geven voor je vrienden.

28 za (Spr 3:1-12)
Uit	het	boek	Spreuken:	
Mogen liefde en trouw je 
nooit verlaten, wind ze om 
je	hals,	schrijf	ze	in	je	hart.

29 zo (Lc 24:46-53)
Terwijl	Jezus	de	leerlingen	
zegende,	ging	hij	van	hen	
heen	en	werd	opgenomen	
in	de	hemel.	Ze	brachten	
hem	hulde	en	keerden	in	
grote vreugde terug naar 
Jeruzalem, waar ze voort-
durend in de tempel waren 
en God loofden.

30 ma (Js 52:7-10)
De	Heer	toont	zijn	heil	ten	
overstaan van alle volken, 
en de einden der aarde 
zien	hoe	onze	God	redding	
brengt.

31 di (Lc 1:39-56)
Maria zei: De Heer trekt 
zich	het	lot	aan	van	zijn	
dienaar,	zoals	hij	aan	onze	
voorouders	heeft	beloofd:	
hij	herinnert	zich	zijn	
barmhartigheid.

1 wo (W 1:1-15)
De geest van de Heer 
vervult	de	hele	wereld;	hij	
die alles omvat weet wat er 
gezegd wordt.

2 do (Mt 6:5-8)
Jezus zegt: Als jullie bidden, 
trek	je	dan	in	je	huis	terug,	
sluit de deur en bid tot je 
Vader,	die	in	het	verbor-
gene is. En jullie Vader, die 
in	het	verborgene	ziet,	zal	
je ervoor belonen.

3 vr (Ef 5:8-14)
Onderzoek wat de wil van 
de Heer is. Neem geen deel 
aan	de	vruchteloze	praktij-
ken van de duisternis maar 
ontmasker die juist.

4 za (Js 44:1-5)
Dit zegt de Heer: Wees niet 
bang, mijn dienaar, die ik 
heb	uitgekozen.	Ik	zal	water	
uitgieten	op	dorstige	grond,	

waterstromen	over	het	
droge land. Ik zal mijn geest 
uitgieten over jou.

5 zo (Joh 14:19-23)
Jezus zegt: Wanneer 
iemand	mij	liefheeft,	zal	
hij	zich	houden	aan	wat	ik	
zeg.	Mijn	Vader	zal	hem	
liefhebben	en	mijn	Vader	
en	ik	zullen	bij	hem	komen	
en	bij	hem	wonen.

6 ma (Ef 2:14-18)
Christus	kwam	vrede	ver-
kondigen aan u die ver weg 
was	en	vrede	aan	hen	die	
dichtbij	waren.	Dankzij	hem	
hebben	wij	allen	door	één	
Geest toegang tot de Vader.

7 di (Hos 2:16-22)
De Heer neemt zijn volk 
tot bruid en zegt: Ik zal 
haar	meelokken	naar	de	
woestijn	en	dan	tot	haar	
hart	spreken.

8 wo (Gal 5:16-26)
Paulus	schreef:	Wanneer	de	
Geest ons leven leidt, laten 
we	dan	ook	de	richting	
volgen die de Geest ons 
wijst.

9 do (1 Kor 1:26-31)
Paulus	schreef:	Geen	mens	
kan	zich	tegenover	God	op	
iets	beroemen.	Door	hem	
bent	u	één	met	Christus	
Jezus, die dankzij God onze 
wijsheid	is	geworden.	Door	
Christus	worden	wij	recht-
vaardig	en	heilig	en	door	
hem	worden	wij	verlost.

10 vr (Js 53:1-12)
Na	het	lijden	dat	de	dienaar	
van de Heer moest door-
staan,	zag	hij	het	licht	en	
werd met kennis verzadigd. 
Mijn	rechtvaardige	dienaar	
verschaft	velen	recht.	Hij	
neemt	hun	wandaden	op	
zich.

11 mei – 10 juni
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Feest van de Geest

Uitnodiging
Na twee keer uitstel vanwege corona doet Emmaüs opnieuw mee met 
het Feest van de Geest. Ook dit jaar met twee kerken: de Ontmoe-
tingskerk en de Lutherkerk. Het belooft weer een mooi evenement te 
worden, met 15 kerken in de regio, waaronder ook de Willibrordus-
kerk aan de Overtocht. Voor elk kerkgebouw is een uniek kunstwerk 
gemaakt met als thema: In Vuur en Vlam.

Op Hemelvaartsdag presenteert 
kunstenaar Ans Vianen in de 

Lutherkerk	haar	 kunstwerk	 samen	
met voorganger ds. Erick Versloot.
Op 1e	Pinksterdag	is	de	presentatie	
van	kunstenaar	Margreet	Scholten	
in	de	ochtenddienst	met	voorganger	
ds.	Elizabeth	Post.
Op de website www.feest vandegeest
-groenehart.nl	 is	 uitgebreide	 infor-
matie	 te	 vinden	 over	 de	 deelne-
mende kerken en kunstenaars.

De	 expositiedagen	 zijn	 dit	 jaar:	
donderdag 26 mei (Hemelvaarts-
dag), zondag 29 mei, zondag 5 juni  
(1e Pinksterdag), maandag 6 juni  
(2e	Pinksterdag).	De	expositie-uren	
zijn van 13.00 tot 17.00 u. Iedereen 
is van harte welkom!

Op 24 mei is de feestelijke ope-
ningsavond van Feest van de Geest 
Groene	Hart	in	de	Oudhoornse	kerk	
in	 Alphen	 aan	 den	 Rijn.	 Met	 o.a.	
muziek en een feestrede van ds.  
Leo Webbink, de voorganger van 

deze	kerk!	Iedereen	is	daar	hartelijk	
welkom. Aanvang 20.00 uur.

Christien	 en	 Hans	 Slappendel,	
coördinatoren	 Lutherkerk	 en	
Ontmoetingskerk.	
Email: j.slappendel@ziggo.nl tele-
foon: 0172-614794, 06 55776730

STICHTING FEEST VAN DE GEEST
GROENE HART
www.feestvandegeest-groenehart.nl	
fvdggroenehart@outlook.com

Kunstenares 
Ontmoetingskerk

A ls	 kunstenaar	 werk	 ik	 in	 het	
platte vlak met textiel en 

papier. Daarnaast maak ik beelden 
van steen. Een deel van mijn werk 
is	in	opdracht	van	kerken	en	pasto-
res:	liturgisch	textiel	zoals	stola’s	en	
kanselkleden maar ook kerkramen 
en baarkleden. Een ander deel van 
mijn werk is borduurwerk zowel met 
de	 hand	 als	 met	 de	 naaimachine	
zowel op stof als op papier. Kleur 
is erg belangrijk in mijn werk. Voor 
mijn vrije werk verf ik zelf de stof  

 
 
 
 
 
en	 het	 papier.	Met	mijn	 borduur-
werk reageer ik op de kleuren en 
patronen	die	de	ondergrond	heeft.	
Voor	het	Feest	van	de	Geest	wil	ik	
graag	echt	groot	werk	maken,	grote	
banners	met	daarop	portretten	of	
symbolen van mensen die ons “in 
vuur en vlam” voorgingen.

Margreet Scholten
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Feest van de Geest

Predikant Ontmoetingskerk
De Wind, wij zien hem niet
‘Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen	wij	een	Kracht.’
Deze	woorden	komen	uit	het	Pinksterlied	‘De	wind,	wij
zien	hem	niet.’
Het	zijn	woorden	uit	het	laatste	couplet.
Het	lied	verwijst	naar	de	Kracht	van	de	Geest.

Pinksteren 2022
We bereiden ons er al op voor: Pinksteren 2022.
Binnen	een	actualiteit	van	angst	voor	infectieziektes,
toename van armoede,
oorlogsdreiging	in	verschillende	landen,	zorgen	om
natuur en milieu…,
verenigen we ons rondom kerk en kunst.
Zet die kerkdeuren maar weer open, juist nu.
Laat maar waaien die Geest, zet ons in Vuur en Vlam.
Inspireer en bemoedig ons.

Een engel
En	weer	moet	ik	denken	aan	die	man	die	in	het	ziekenhuis
lag.
Ja,	het	was	ernstig.
‘Waar	haal	ik	de	kracht	vandaan	om	weer	te	genezen?’,
vroeg	hij	vertwijfeld.
Het	was	in	het	holst	van	de	nacht.
‘Het	komt	goed,	meneer’,	zei	de	nachtzuster:
‘ik	heb	een	engel	zien	zitten	bij	je	bed.’

De Wind, wij zien hem niet
De	Wind,	wij	zien	hem	niet,	maar	ervaren	hem
des te meer.
Een engel, de genezing, een verbinding, een teken,
een oplossing…
Die	Kracht	van	de	Geest	bemoedigt	ons	en	vuurt	ons	aan.
Die Geest brengt ons samen in kerken en buurten.
Ze	zoekt	uitingsvormen,	vurig	en	vlammig.
Ze maakt open, wagenwijd.

En	daarom	zingen	wij	met	stemverheffing:
‘Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een Kracht.’

Een inspirerend en verbindend Pinksteren
toegewenst!	Elizabeth	Post
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Hemelvaart:  
Hét scharniermoment

Verhoging
Als	 je	 iets	 gewonnen	 hebt,	
kampioen bent geworden, 
dan	word	je	op	de	schouders	
genomen,	je	wordt	op	handen	
gedragen:	je	wordt	verhoogd.
Dat is wat we allereerst met 
hemelvaart	vieren:	Jezus	wordt	
verhoogd.	Een	eerbewijs	aan	
Hem die voor ons gestorven is 

en	opgestaan.	Liefde	en	trouw	tot	het	uiterste.	Eén	van	
de	hemelvaartliederen	bezingt	dat	ook	prachtig	met	een	
stijgende	toonladder:	Ten	hemel	opgevaren	is	(Lied	661).	
Je wordt in die beweging meegenomen.

Tussen hemel en aarde
Als	kind	leer	je	al:	alles	wat	je	omhoog	gooit,	komt	weer	
naar beneden.
Daarom	draait	het	ook	in	het	christelijk	geloof.	Jezus	is	
gegaan om terug te komen. Hij verliet de aarde om naar 
de	hemel	te	gaan.	En	Hij	komt	uit	de	hemelse	werkelijk-
heid	terug	op	de	aarde	die	vernieuwd	zal	worden.

We leven dus met ons hoofd in de wolken
Lucas	laat	het	daar	om	draaien,	dit	scharniermoment:	
tussen	Jezus	hemelvaart	én	zijn	wederkomst.	In	het	slot	
van	het	evangelie	wanneer	Jezus	wordt	verhoogd,	ten	
hemel	vaart,	zegent	Hij	zijn	 leerlingen.	Zo	begint	óók	
het	tweede	boek	van	Lucas,	Handelingen	der	aposte-
len:	De	hemelvaart	als	opmaat	voor	de	belofte	dat	Hij	
weer komt.

Kunstenares Lutherkerk

Mijn	 verhaal	 probeer	 ik	 op	
speelse wijze te verbeelden 

aan	de	hand	van	schilderijen,	teke-
ningen, sculpturen en teksten. Maar 
ik	schroom	er	niet	voor	om	andere	
media	 in	 te	 zetten	 als	 het	 werk	
daarom vraagt.
Het liefst werk ik groot, met mate-
rialen die niets meer waard zijn. 
Afdankertjes die in de goot of op 
de	 schroothoop	 belanden.	 Dat	 is	
wellicht	 te	 verklaren	 uit	 het	 feit	
dat ik tot mijn twaalfde jaar in een 
onbewoonbaar	verklaard	huis	heb	
gewoond.	Wanneer	is	iets	nutteloos	
of	overbodig	geworden?	Met	het	zo	
lang	mogelijk	hergebruiken	van	spul-
len bewijzen we onze aarde maar 
ook	ons	nageslacht	de	beste	dienst.

Het	werk	dat	tijdens	de	Pinksterda-
gen	in	de	Lutherkerk	in	Bodegraven	
te zien is, gaat een werk worden 
dat	 zich	 in	 de	 ruimte	 ontvouwt.	
In	eerste	 instantie	zie	 ik	een	vorm	
voor me van een beker of een grote 
schaal.	 Als	 deze	 tot	 over	 de	 rand	
gevuld	wordt,	stroomt	hij	over	met	
als gevolg een stortvloed. Een stort-
vloed	van	passie	en	hartstocht.	Dat	
past	voor	mij	mooi	bij	het	thema	“In	
vuur en vlam”. 

Ik	 ben	 blij	 en	 bevoorrecht	 dat	 ik	
mee	mag	doen	met	het	project	van	
Feest van de Geest. Ik ben ook blij 
dat	 zoveel	 enthousiaste	 mensen	
waarde	hechten	aan	kunst	en	zich	
inspannen voor dit mooie project. 

Zij zien de waarde van kunst in rela-
tie	tot	het	leven.	Het	is	interessant	
te	onderzoeken	hoe	kunst	en	religie	
zich	in	de	eenentwintigste	eeuw	tot	
elkaar	verhouden.	Het	zou	zo	maar	
kunnen zijn dat er meer overeen-
komsten zijn dan we in eerste instan-
tie	zouden	denken.	

Ans Vianen
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Diaconie en collecten
1 mei t/m 22 mei
Appelboomproject bestemd voor Bousa
Bureau Bousa Kansen voor ieder kind
Er	zijn	te	veel	kinderen	die	thuis	onvoldoende	gezien	
en	gestimuleerd	worden.	In	kwetsbare	of	onrustige	
gezinssituaties	bieden	onze	vrijwilligers	momenten	
van	 rust,	 liefdevolle	 aandacht	 en	 stimulans.	 Bousa	
betekent	“kus”	in	het	Arabisch	en	staat	voor	het	gevoel	
van waaruit wij werken.

5 juni 
Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie
Vandaag	vieren	we	Pinksteren:	het	feest	waarin	God	
ons	Zijn	Geest	gaf.	Hoe	mooi	en	belangrijk	is	het	om	
begeesterd	 te	 raken.	 Gods	 Geest	 kan	 ons	 helpen	
bergen	te	verzetten.	Gods	Geest	geeft	ons	hoop.	Pink-
steren	is	een	feest	van	hoop.

Vandaag	collecteren	we,	via	Kerk	in	Actie,	voor	mensen	
in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verlo-
ren	waren.	Ze	leven	al	generaties	lang	in	armoede	en	
weten	soms	niet	hoe	ze	dit	ooit	kunnen	doorbreken.	
Een	Zuid-Afrikaanse	organisatie	weet	hun	wanhoop	
om	te	zetten	in	hoop	en	actie.	Ze	brengen	mensen	
bij	elkaar	en	gaan	eerst	samen	de	Bijbel	lezen.	Verha-
len	die	hen	inspireren	en	laten	zien	dat	God	mensen	
kracht	 geeft	 in	moeilijke	 omstandigheden.	 Daarna	
leren	ze	hen	hun	grond	te	verbeteren	en	te	bewerken,	
waardoor	hun	voedselopbrengst	verhoogt.	Ze	leren	
kleine	handeltjes	op	te	zetten.	En	als	ze	zien	dat	hun	
leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken 
loont, raken ze begeesterd. 

Hoe	ging	Jezus	heen?	Zegenend!	En	zegenend	komt	Hij	
weer.	Het	verhaal	van	de	leerlingen,	de	volgelingen	van	
Jezus	gaat	door.	Daaromheen	scharnieren	de	boeken	
van	Lucas	en	ons	christelijk	geloof.

Een open hemel!
Wij leven dus nu met beide benen op de grond, met 
het	hoofd,	Christus,	in	de	wolken.	Wie	kan	er	aarden	
op	aarde	als	er	geen	open	hemel	is?	Door	zijn	Geest	is	
Jezus	met	ons	hier	en	nu.	We	zijn	niet	alleen	gelaten,	
we	vertrouwen	op	een	hoopvolle	toekomst	en	zo	leven	
we	Jezus	achterna:	zegenend.

De hemel komt op aarde
Hier	scharniert	het	om:	 Jezus	 is	gegaan	om	terug	te	
komen.	Wij	 verwachten	 een	 nieuwe	 hemel	 en	 een	
nieuwe aarde. Maar zijn zegen kunnen we nu al door-
geven en voorleven.
Ondertussen	zeggen	we	tegen	elkaar:	Houd	je	haaks!	
Met	beide	benen	op	de	grond	en	vol	verwachting	van	
Hem	die	ten	hemel	ging	om	terug	te	komen!	

Erick Versloot 
Hemelvaart	2022,	Lutherkerk,	Bodegraven
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PKN volwassen

Emeritus predikant Bas Plaisier werkte als scriba jarenlang toe naar het 
ontstaan van de ‘verenigde’ Protestantse Kerk in Nederland. 18 jaar 
later schrijft hij een brief aan zijn kleinzoon Joas, een van de eerste 
gedoopten in die kerk.

Lieve Joas,

Op zondag 2 mei 2004 werd jij 
gedoopt in de oude Hervormde 

Kerk	van	Zevenbergen.	 Ik	herinner	
het	me	nog	heel	goed.	Het	was	een	
bijzondere	dag.	 Je	kreeg	het	teken	
van	Gods	liefde	op	je	voorhoofd,	het	
mooiste	geschenk	dat	je	kunt	krijgen.	
Voor	mij	als	je	opa	was	het	dubbel	
feest toen ik je doopte. We waren 
getuigen	 van	 Gods	 onuitputtelijke	
trouw. In de loop der eeuwen waren 
duizenden kinderen in jouw kerk 
gedoopt.	Nu	ging	die	estafette	met	
jou verder. 

Het was voor mij ook feest omdat 
jij als een van de eersten gedoopt 
werd in de ‘nieuwe’ Protestantse 
Kerk	 in	 Nederland.	 Twee	 dagen	
daarvoor	 had	 ik	 mijn	 handteke-
ning gezet onder een document 
waarin de Gereformeerde Kerken, 
de Nederlandse Hervormde Kerk 
en	 de	 Evangelisch-Lutherse	 Kerk	
vastlegden dat zij vanaf dat moment 
verdergingen als een verenigde kerk. 

Het is voor jou vanaf het moment 
dat je gedoopt werd en opgroeide 
vanzelfsprekend dat je bij deze 
Protestantse Kerk hoorde.
Jij	had	daar	natuurlijk	geen	weet	van	
–	maar	ik	des	te	meer.	Het	is	voor	jou	
vanaf	 het	moment	dat	 je	 gedoopt	
werd en opgroeide vanzelfsprekend 
dat je bij deze Protestantse Kerk 
hoorde.	Voor	mij	was	het	een	sluit-
stuk	van	jaren	zoeken	naar	eenheid.	
De	kerken	hadden	zich	na	een	lange	
eigen	 geschiedenis	 eindelijk	 ver-
enigd	en	zichzelf	aan	God	en	elkaar	
toevertrouwd.	Meer	dan	40	jaar	had	
die weg naar verbinding geduurd. 
Eigenlijk gek dat kerken daar zo lang 
over	doen.	Ze	voelen	zich	kennelijk	
verantwoordelijk	voor	wat	God	hen	
heeft	 toevertrouwd,	 en	 verliezen	
weleens	 uit	 zicht	 dat	 de	 kerk	 niet	
van	 hen	maar	 van	 Christus	 is.	 Dat	
bleek ook op de dag van je doop. 
Toen	werden	namelijk	ook	de	eerste	
stappen gezet voor een kerk die niet 
meeging in de verenigde kerk. Dat 
overschaduwde	 onze	 blijdschap,	

maar	we	hebben	in	de	kerk	geleerd	
dat	je	mensen	hun	eigen	weg	moet	
gunnen als zij geloven dat God dit 
van	hen	vraagt.	Jij	wist	van	dit	alles	
niets	af	–	je	voelde	alleen	het	water	
dat in jouw kerk al eeuwenlang 
stroomt uit de bron van Gods liefde. 

Je bent nu net als de Protestantse 
Kerk 18 jaar. Je bent volwassen en 
dat	merk	je	omdat	je	je	rijbewijs	hebt	
en	mag	gaan	stemmen	–	en	dat	deed	
je een paar weken geleden ook al. Je 
neemt	je	verantwoordelijkheid,	met	
alle	rechten	en	plichten	die	daarbij	
horen.	En	we	hopen	dat	je	dit	ook	in	
de kerk zult doen.

Je leeft je leven en kijkt met 
spanning en hoop naar de 
toekomst.
Met die Protestantse Kerk ben je 
meegegroeid. Veel dingen in de 
kerk werden normaal en soms ook 
wel	een	beetje	vreemd.	 Je	 leeft	 je	
leven	en	kijkt	met	spanning	en	hoop	
naar de toekomst. Wat er vóór je 
doop	gebeurde,	heeft	niet	je	echte	
belangstelling	–	het	lijkt	een	andere	
wereld. Dat je met je vrienden uit 
allerlei	kerken	omgaat,	 is	heel	nor-
maal.	Onderlinge	verschillen	vallen	
je vooral op bij kerkdiensten en ker-
kelijke	 gewoontes.	 Ik	 heb	 niet	 het	
idee	 dat	 jullie	 dit	 heel	 erg	 vinden	
en	 energie	 willen	 steken	 in	 het	
verenigen van al die soorten kerk 
tot	één	kerk.

Deze	 eerste	 18	 jaren	 hebben	 veel	
betekend voor de Protestantse 
Kerk. Die is naar mijn idee anders en 
opener naar elkaar en andere kerken 
dan de oorspronkelijke kerken 
waren,	 en	 vooral	 ook	 veel	 actie-
ver	om	het	verhaal	van	Jezus	door	
te vertellen. Het is aanstekelijk dat 
andere	kerken	zich	op	een	of	andere	
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manier	bij	haar	hebben	aangesloten.	
Steeds	meer	groeit	het	besef	dat	we	
samen	geroepen	zijn	om	het	evan-
gelie	in	praktijk	te	brengen	in	plaats	
van onze eigen vorm van kerk-zijn te 
verdedigen. 

Steeds meer groeit het besef dat 
we samen geroepen zijn om het 
evangelie in praktijk te brengen 
in plaats van onze eigen vorm van 
kerk-zijn te verdedigen. 
Intussen is ook in deze 18 jaar 
de ontkerkelijking almaar verder 
gegaan.	 Je	 hebt	 zelf	 ook	 in	 jullie	
gemeente gemerkt dat kinder- en 

jeugdwerk niet zo gemakkelijk is. Er 
is	zoveel	dat	onze	aandacht	opeist.	
Geloven is soms iets aan de rand van 
ons leven. Maar je merkt ook aan 
de Oekraïners die bij jullie logeren 
hoe	belangrijk	 geloven	 is	 in	moei-
lijke	tijden.	Daarom	kun	je	dankbaar	
zijn voor je ‘eigen’ kerk, waar je met 
elkaar God zoekt en vindt, tot Hem 
bidt, en waar je je leven door Jezus 
wilt laten leiden.

Daarmee	doe	je	eigenlijk	hetzelfde	
als de mensen die eeuwenlang ’s 
zondags naar jullie oude kerk trokken 
en daar met elkaar God dienden. Wat 

zou	het	mooi	zijn	als	jij	in	jouw	kerk	je	
plek	vindt	en	verantwoordelijkheid	
neemt	voor	die	gemeenschap.	Geef	
de	moed	niet	op	en	houd	vol.

Daarom:	van	harte	gefeliciteerd	met	
je	18e	doopverjaardag.	Ik	hoop	dat	
je	 je	hele	 leven	 lang	deze	dag	met	
dankbaarheid	en	vreugde	 zult	blij-
ven vieren. 

Veel liefs en Gods zegen,

Je opa Bas Plaisier

Toen ds. Pieter Versloot afgelopen zomer op de 
Amerikaanse begraafplaats Margraten in Zuid- 
Limburg was, kon hij zijn tranen niet bedwingen. “Ik 
was woedend op de slechte herders in de wereld die 
over de lijken van anderen gingen.”

Die woede en dat verdriet zijn voor velen herken-
baar, met de beelden van oorlog op ons netvlies. In 
deze nieuwsbrief daarom een lied dat roept tot God: 
laat het ongebroken bestaan doorbreken, zodat heel 
de schepping en alle mensen tot hun recht komen.

Vernieuw in ons

Vernieuw in ons, o God,
uw	liefde,	lentelicht.

Herstel ons naar uw beeld en strijk 
het	kwaad	uit	ons	gezicht.

Beadem ons, o Geest,
met	wonderlijke	kracht,

dan	opent	zich	het	leven	weer, 
een	bloem	in	volle	pracht.

Geef	ons,	o	Christus,	deel
aan levenslang geluk.

Gedoopt	in	U,	een	nieuw	bestaan	–
dat slaat geen dood meer stuk.

Drie-enig God, vervul
wat	U	ons	hebt	beloofd,

na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog.

- Lied 858
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Taakgroepen en Commissies

Collecten april
27 maart
Diaconie € 295,35
Kerk € 259,15
Busjes € 19,00
3 april
Kiaww € 347,25
Kerk € 334,85
Busjes € 58,50
10 april
Diaconie € 803,75
Kerk € 261,10
Busjes € 38,00
14 t/m 17 april
Diaconie € 84,50
Kiaww € 636,95
Kerk € 597,95
Busjes € 97,00
totaal € 3.833,35

Verantwoording giften
Voor de kerk
via	Esther	Dijkstra € 50,00

Financiële thermometer
Vrijwillige bijdragen t/m mrt 2022
Begroot 2022 
(kerk, diaconie en kiaww) € 286.500
Toegezegd € 283.000
Ontvangen € 139.952
Nog te ontvangen € 143.048

Collecten wijkgemeente
Begroot 2022 € 25.000
Ontvangen tot en met € 5.717
Verschil € 19.283

Giften algemeen en acties
Begroot 2022 € 5.000
Ontvangen € 120
Verschil € 4.880

Van de pastores

Diaconale vakantieweek
Bij het verschijnen van deze KERKMAG kijken diverse gemeenteleden 
terug op een fantastische week op Hydepark. De een ging als gast, de 
ander als vrijwilliger. Voor iedereen is het een vakantie om niet te ver-
geten. Geven en ontvangen is daar geen eenrichtingsverkeer. Het is de 
moeite waard om het een keer mee te maken!

Pinkstergroet 
De	 Taakgroep	 Pastoraat	 brengt	
deze maand een Pinkstergroet bij 
gemeenteleden	 in	 de	 leeftijd	 van	
50	tot	60	jaar.	We	overhandigen	die	

graag persoonlijk, en als dat niet 
lukt vindt u de groet in de brieven-
bus.	Als	Taakgroep	zoeken	we	naar	
gevarieerde manieren van contact. 
Verleden	 jaar	 brachten	 we	 een	 

 
paas groet rond bij alle 80+ ers. Dit 
jaar	 dus	 een	 andere	 leeftijdscate-
gorie,	en	een	ander	tijdstip.	Bij	de	
groet	 vindt	 u	 informatie	 over	 het	
Feest van de Geest. Rond Hemel-
vaart en Pinksteren is er in onze 
kerken kunst te zien, gemaakt door 
kunstenaars	die	zich	hebben	 laten	
inspireren	door	het	thema	‘In	vuur	
en	 vlam’.	 Op	 de	 website	 https://
www.feestvandegeest-groenehart.
nl	vindt	u	hierover	meer	informatie.

Esther Dijkstra
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Bidden en schrijven

Tieners gruwelijk gemarteld
meibrief 2022: Sudan

Mohammed	 Adam	 (17)	 en	
Mohammed	 al-Fatih	 (18)	

uit Sudan werden op 14 januari 
2022 met geweld opgepakt toen 
zij	een	ziekenhuis	verlieten.	Adam	
werd een dag eerder in zijn been 
geschoten	tijdens	protesten	tegen	
de	 militaire	 regering.	 De	 tieners	
zijn	 tijdens	 hun	 verhoor	 gruwelijk	
gemarteld. Adam krijgt geen medi-
sche	zorg	voor	zijn	verwondingen.

Gruwelijke marteling: 
spijkers in been 
Een vriend van Adam, die ook 
was opgepakt, vertelde dat agen-
ten Adam op zijn gewonde been 

sloegen. Ook Adams moeder zag 
gruwelijke tekenen van marteling.  
Toen	ze	hem	bezocht,	zag	ze	dat	er	
twee spijkers in zijn benen waren 
geslagen	en	dat	hij	niet	kon	lopen.

De	tieneractivisten	 zijn	 zeer	waar-
schijnlijk	 opgepakt	 vanwege	 de	
dood	van	een	politieman	tijdens	de	
protesten.	 Maar	 hiervoor	 is	 geen	
bewijs	naar	buiten	gebracht	en	ze	
zijn niet aangeklaagd.

Schrijf	 alsjeblieft	 vóór 1 juni 
2022 naar de Sudanese autoritei-
ten.	Roep	hen	op	Adam	en	al-Fatih	
onmiddellijk vrij te laten tenzij ze 

worden aangeklaagd voor een inter-
nationaal	erkend	misdrijf.
Truus	Nell,	Michiel	Karssen,	Marian	
Domburg,	Edith	Vermeij

Wilt u de brief per e-mail krijgen, 
stuur	 dan	 een	 mailtje	 naar	 Truus	
Nell, * truusnell@ziggo.nl

Goed nieuws: Bernardo Caal Xol 
uit Guatemala is vrij! Tijdens de 
Write for Rights actie schreven we 
in Bodegraven voor hem.

Van slavin tot vervolgde christen
Marta groeide op in een klein dorp in Ethiopië. Daar 
hing men een religie aan die een combinatie leek 
van de islam en een traditionele religie. In dorpjes 
als deze komt het voor dat een toverdokter om een 
gift vraagt van de dorpelingen als betaling van de 
‘geestelijke bescherming’ die hij hen biedt. Dat kan 
geld zijn, goederen, maar ook.... mensen.

Toen	Marta	nog	heel	 jong	was,	
eiste	 de	 toverdokter	 in	 haar	

dorp	 het	 meisje	 voor	 zichzelf	 op.	
Haar ouders stonden dat toe. We 
weten	niet	 precies	 hoe	haar	 leven	
in de periode daarna was, maar we 
weten	dat	dit	meisje	verschrikkelijk	
lijden onderging. Want iemand die 
opgeëist wordt door een toverdokter, 
wordt zowel zijn vrouw als zijn slaaf.

Geheime gelovige
Maar	 Marta	 had	 een	 tante	 die	
christen	was.	Zij	bezocht	het	meisje	
zo vaak ze kon en deelde dan voor-
zichtig	 het	 evangelie	 met	 haar.	
Op een gegeven moment besloot 
Marta	 haar	 leven	 aan	 de	 Here	
Jezus te geven. In de maanden 
daarna	 bezocht	 het	meisje	 regel-
matig	kerkdiensten.	Dit	deed	ze	in	

het	geheim	omdat	ze	wist	dat	haar	
familie woedend werd als ze wisten 
dat	ze	christen	was.

Bid	 dat	 Marta	 een	 lichtend	 licht	
en	zoutend	zout	voor	haar	omge-
ving	is.	Dit	wordt	haar	niet	makke-
lijk	gemaakt,	maar	bid	dat	ze	zich	
vasthoudt	aan	de	Here	Jezus.		Ethi-
opië steeg dit jaar op de Ranglijst 
Christenvervolging.	 Marta	 is	 niet	
de	enige	christen	die	er	onder	druk	
wordt gezet. Bid dat er in de Hoorn 
van Afrika meer ruimte komt voor 
christenen.	
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Gebed voor Emmaüs 
Op	woensdag	25	mei	komen	wij	van	19.00	–	19.30	uur	
weer bij elkaar in ’t Centrum in zaal 2 om te bidden voor 
mensen in onze gemeente en daarbuiten die te maken 
hebben	met	zorgen	en	verdriet.	We	willen	vragen	om	
Gods	nabijheid	en	wijsheid	en	danken	voor	alle	zegenin-
gen die we ontvangen. We bidden ook voor allen die in 

onze	gemeente	leidinggeven,	in	het	bijzonder	de	pasto-
res, de kerkelijk werkers en de leden van de kerkenraad.

Bid	 met	 ons	 mee,	 thuis	 of	 in	 de	 gebedskring.	 
Punten van voorbede kunt u opgeven bij  
bwschenkels@gmail.com	

Bidden en schrijven

Taakgroep Eredienst
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Uitreiking Paaskaarsen 2021
In de week na Pasen werden Hans Wieman en  
Wim Oosterbeek verrast met de paaskaarsen 2021.

Hans is preekvoorziener van de Emmaüsgemeente 
geweest	tot	zijn	verhuizing	naar	Nieuwerbrug.	Dit	

vrijwilligerswerk	vraagt	vooral	het	contact	met	(gast-)
predikanten	ten	behoeve	van	het	preekrooster.	Inmid-
dels	heeft	Bert	de	Knikker	Hans	vervangen.	

Als	dank	voor	zijn	inzet	ging	één	van	de	twee	paas	kaarsen	
dit jaar naar Hans die er dankbaar en blij mee was. 

De tweede kaars was voor onze 
andere preekvoorziener, Wim 
Oosterbeek. Ook Wim doet dit 
werk al vele jaren. Daarnaast 
is	 hij	 actief	 in	 het	 Beraad	 van	
Kerken	en	betrokken	bij	de	tech-
niek in de kerk.

Het	is	mooi	te	zien	hoe	blij	ver-
rast	 en	 zelfs	 vereerd	 men	 zich	
voelt als deze bijzondere kaars 
ont vangen wordt! 



Van de Synode

Van U is de toekomst
Syde schaart zich achter nieuwe 
visienota ‘Van U is de toekomst’
Met de visienota ‘Van U is de toe-
komst’ zet de Protestantse Kerk een 
nieuw	perspectief	neer	voor	de	rich-
ting	die	de	kerk	de	komende	jaren	
inslaat.	Met	een	duidelijke	gericht-
heid	op	gebed,	de	lokale	oecumene	
en een leven lang leren als ge-lovige. 
Bijna de voltallige generale synode 
kan	zich	hierin	vinden	en	schaart	zich	
achter	de	nieuwe	visie.

Om tegemoet te komen aan de 
gemaakte opmerkingen zegt scriba 
ds.	René	De	Reuver	toe	dat	in	samen-
spraak met de Generale Raad van 
Advies (GRA) de visienota wordt aan-
gevuld.	 De	 nieuwe	 visienota	 geeft	
richting	 en	 biedt	 perspectief	 voor	
kerk-zijn	in	de	huidige	Nederlandse	
context, aldus scriba De Reuver. Voor 
alle plaatselijke gemeenten komt 
een	 gesprekshandleiding	met	 sug-
gesties	en	vragen	voor	het	gesprek	
binnen de eigen gemeente over de 
visienota	beschik-baar.	

Genade als grondtoon
De visienota actualiseert en concre-
tiseert	Kerk2025,	de	beweging	die	
de Protestantse Kerk enkele jaren 
geleden	heeft	ingezet.	‘Van	U	is	de	
toekomst’ wordt vertaald in con-
creet	beleid	voor	de	kerk	als	geheel	
en voor de dienstverlening aan 
lokale gemeenten. De nadruk in de 
visie ligt op genade als bevrijdende 
grondtoon.	 “Het	 komt	 in	 onze	tijd	
aan	 op	 lege	 handen,	 ontvankelijk-
heid,	waakzaamheid	en	concentra-
tie	 op	 God”,	 aldus	 ds.	 De	 Reuver.	
“De kerk is niet een bedrijf dat we 
moeten	redden,	de	kerk	leeft	van	de	

verbondenheid	met	Jezus	Christus.	
Waar Jezus is, daar is de kerk.”

In de visienota wordt gerefereerd 
aan	 het	 beeld	 van	 een	 kerk	 rond	
twee altaren. De Reuver: "Het ene 
altaar	staat	in	de	kerk	en	het	andere	
midden in de samenleving. Het ene 
altaar	kan	niet	 zonder	het	andere.	
We verbinden de liturgie in de 
kerk	met	de	‘liturgie	van	het	dage-
lijks leven."

Kerk in een veranderende context
We	leven	in	een	tijd	waarin	Neder-
landers ‘klagend gelukkig’ zijn, maar 
grote	 maatschappelijke	 ontwikke-
lingen	het	ge-voel	van	onzekerheid	
voeden. Driekwart van de Nederlan-
ders vindt dat de tegenstellingen in 
de samenleving toenemen. De kerk 
en andere georganiseerde religieuze 
verbanden lijken te verkruimelen. 
Tegelijkertijd	 telt	 ons	 land	 talloze	
zin-zoekers. Met name bij jongeren 
is er een verlangen ergens bij te 
horen.	De	Reuver:	“Als	kerk	sluiten	
we onze ogen niet voor zorgelijke 
ontwikkelingen. Veel gemeenten zijn 
bevangen door kramp vanwege de 
krimp.	Hoe	houden	we	het	vol?”	In	
deze context is de Protestantse Kerk 
actief	als	kerk,	aan	het	begin	van	een	
nieuw decennium. “Daarin gebeurt 
ook veel goeds, in en buiten de 
kerk. Laten we daarom om te begin-
nen eens dik onderstrepen dat we 
dankbaar mogen zijn voor wat God 
ons	geeft,	 in	vrijheid	en	(relatieve)	
welvaart.” 

Meer dan inzoomen op moment
De synodevergadering vindt vandaag 
in	een	unieke	setting	plaats.	Geheel	

volgens	de	coronarichtlijnen	zijn	op	
4	locaties	in	het	land	(Leeuwarden,	
Doorn,	Utrecht	 en	 Tilburg)	maxi-
maal 30 leden bijeen. Onderling 
contact is er via beeldverbin-ding. 
De nota was al grotendeels klaar 
voordat de kerk te maken kreeg 
met de coronacrisis. De Reuver: 
“Dit	visiedocu-ment	doet	méér	dan	
inzoomen	op	het	moment.”	Tegelijk	
erkent	hij	dat,	door	het	coronavi-
rus, alles anders is geworden. “Dat 
kan	gevolgen	hebben	voor	hoe	de	
visienota door plaatselijke gemeen-
ten uitgewerkt zal worden.”

Focus op meer dan alleen kerk-
zijn
De komende jaren investeert de 
Protestantse Kerk in Nederland in 
het	versterken	van	de	plaatselijke	
gemeente als Woord- en tafel-
gemeenschap.	 De	 Reuver:	 “We	
verlangen	 ernaar	 dat	 het	Woord	
zo	wordt	gehoord	en	vertolkt	dat	
het	in	deze	tijd	klinkt	als	een	ont-
dekkend,	 bevrijdend	 en	 hoopvol	
woord van genade.” Ook wordt de 
focus gelegd op de kerk als gebeds-
gemeenschap	en	wordt	gestreefd	
naar een vernieuwde cultuur van 
gebed in eredienst, aan kerkelijke 
vergader-tafels, in kleine kring en 
in persoonlijk gebed. Daarnaast 
wordt	gewerkt	aan	een	kwalitatief	
hoogstaande	en	brede	mu-ziek-	en	
liedcultuur. Daarbij wordt geput uit 
de	rijke	traditie	van	de	kerk	van	alle	
tijden	en	plaatsen,	die	de	 laatste	
decen-nia een enorme verbreding 
heeft	ondergaan.	De	Reuver:	“Als	
kerk willen we ons oefenen rond 
de	 vraag	 waar	 Christus	 zich	 laat	
vinden en waar Hij ons roept Hem 
te volgen. Hoe dien ik God in mijn 
leven	van	alledag?”
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Kerk en media
Contactbanden
Het verzoekplatenprogramma met geestelijke muziek, door en 
voor luisteraars, is te beluisteren:

• Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur via de 
kerkradio en de computer op www.pge.nu (opnames dien-
sten	–	Ontmoetingskerk/Contactbanden	–	meeluisteren).

• Elke donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur op radio 
Bodegraven (BR6).

• (kabel:	Ziggo	digitaal	920	of	1920	via	TV,	of	107.8	via	de	
ether).

• Via de website van de Emmaüsgemeente of Hervormd 
Bodegraven kunt u de uitgezonden programma’s alsnog 
beluisteren (www.pge.nu - Contactbanden).

U kunt een verzoek insturen om een ander met een lied te 
bemoedigen, te feliciteren of zomaar voor u zelf. Uw groeten 
en	meeleven	willen	wij	graag	doorgeven.	Uw	aandacht	voor	
elkaar is waardevol. 
Doet	u	ook	mee?	We	horen	graag	van	u.	Onderaan	vindt	u	de	
inlevermogelijkheden	voor	uw	verzoek.

*	 Graag	met	opgave	van	het	adres	van	de	ontvanger,	we	
doen dan van te voren een kaartje in de brievenbus.

* Het adres en de verjaardagsdatum noemen we niet meer 
in de uitzending ivm de regels van de privacywet.

11 en 12 mei Nieuw programma
16 mei Inleverdatum	 voor	 het	 programma	

van 25 en 26 mei
18 en 19 mei  Herhaling
25 en 26 mei Nieuw programma
30 mei Inleverdatum	 voor	 het	 programma	

van 8 en 9 juni
1 en 2 juni Herhaling
8 en 9 juni Nieuw programma

Inleveren van verzoeken: Tot de aangegeven datum, uiterlijk 
19.00 uur. 
Uw	verzoek	voor	een	muzikale	felicitatie,	groet,	bemoediging	
of	medeleven	is	van	harte	welkom	op	onderstaande	adressen:
• een	e-mail	aan	cbbodegraven@hotmail.com
• Contactbandenadres:Watersnip 46, 2411 MD Bodegraven, 

0172 611923 (Nel).
• Contactbandenbrievenbus in Rijngaarde (in de 

Mondriaanzaal).
• bij de medewerkers van Contactbanden. 

Het	cd-boek	met	aan	te	vragen	muziek	is	-behalve	digitaal-	ook	
in	te	zien	in	’t	Centrum	van	de	Ontmoetingskerk,	bij	de	Contact-
bandenbrievenbus in Rijngaarde en op aanvraag te verkrijgen 
bij de medewerkers van Contactbanden.

*Het Contactbandenboek kunt u vinden op www.pge.nu

Een	eventuele	bijdrage	is	van	harte	welkom	op	rekeningnum-
mer NL33 RABO 0373745990 t.n.v. PGB Emmaüs Contactban-
den te Bodegraven.

Een	hartelijke	groet	van	het	team	van	Contactbanden:	Paul,	
Piet,	Johan,	Onno,	Joke,	Cathy	en	Nel.

Kerkplein 15
Kerkplein	 15	 is	 het	 zondagmorgenprogramma	 van	 BR6,	
de Lokale Omroep voor de 6 kernen van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk.	In	het	programma	is	iedere	week	een	
kerkdienst	 te	 beluisteren	 vanuit	 één	 van	 de	 deelnemende	
kerk-/geloofs-gemeenschappen.

De planning voor de komende weken is als volgt:
15 mei	 Gereformeerde	Gemeente,	Bethelkerk.
22 mei PGB Hervormd Wijk-2, Dorpskerk, 
	 ds.	A.J.	Zoutendijk,	Utrecht.
26 mei	 PGB	Emmaüs,	Lutherkerk,	ds.	E.	Versloot,	
	 Mijdrecht,	Hemelvaartsdag	9.00 uur
 Feest van de Geest 2022
29 mei	 Hervormd	Reeuwijk,	Ichthuskerk.
 5 juni Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 
	 Ichthuskerk,	1e Pinksterdag, 
 ds. J.A. Francke.
 6 juni	 PGB	Hervormd	Wijk-1,	Bethlehemkerk,	
 2e Pinksterdag.
12 juni	 Gereformeerde	Gemeente,	Bethelkerk.

Andere religieuze programma’s bij BR6 Radio 
op donderdagavond:
Gospeltime	 van	19.00	uur	-	20.00	uur	
Gewijde Muziek van 20.00 uur - 21.00 uur
Contactbanden van 21.00 uur - 22.00 uur
Toetsen	&	Snaren	 van	22.00	uur	-	23.00	uur	

Kerkplein 15 is op zondagmorgen ook te beluisteren via  
Gouwestad Radio.

Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt 
op	zondagmorgen	herhaald	van	08.00	uur	-	09.00	uur,	dus	
voorafgaand aan Kerkplein 15 dat om 09.00 uur begint en tot 
12.00 uur duurt.

Kerkplein 15 is te ontvangen op: 
FM	107.8	in	de	ether.
DAB+ (zoeken naar BR6)
Kabel	Ziggo	Digitaal:	920	of	1920	(via	de	TV)
Kabel	Rekam	–	Caiway:	FM	98.3
KPN,	XS4ALL,	NLE,	Telfort:	kanaal	1056
T-Mobile:	kanaal	2127
Tele2:	zoeken	op	menu:	Radio	Bodegraven	
Internet: www.br6.nl/live

Gert Bregman
Eindredacteur Kerkplein 15
Telefoon:	616692
@mail: gert.bregman@solcon.nl
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BOC

Bodegraafse Oudpapier Centrale
maand 2020 2021 jaar Gewicht (kg)
jan 99.340 109.440 2021 886.780
feb 66.000 67.460 2020 763.520
mrt 82.260 69.760 2019 957.260
apr 0 70.640 2018 997.860
mei 0 94.060 2017 1.036.240
jun 88.400 48.620 2016 1.141.180
jul 71.000 78.380 2015 1.121.460
aug 57.440 71.880 2014 1.118.940
sep 80.500 63.560 2013 1.172.840
okt 73.280 66.260 2012 1.256.640
nov 87.380 68.460 2011 1.271.440
dec 57.920 78.260 2010 1.406.680
totaal 763.520 886.780 2009 1.368.800

Verlies en Winst 2020 2021
Opbrengsten € 30.540,80 € 35.471,20
Kosten € -1.170,03 € -1.046,53
Resultaat € 29.370,77 € 34.424,67

Verdeling
Hervormd € 11.620,79 € 9.684,87
Emmaüs € 12.802,04 € 12.741,02
Gereformeerde 
Gemeente

€ 3.898,81 € 10.917,86

Milandschool € 1.049,13 € 1.080,92 
Totaalresultaat € 29.370,77 € 34.424,67

In 2021 is het gehele jaar door onze vrijwilligers het 
papier opgehaald.  In 2020 werd als gevolg van de 
coronapandemie in de maanden april en mei het 
papier ophalen door Cyclus zelf verzorgd ter voor-
koming van besmettingsgevaar bij onze vrijwilligers. 
In 2021 is daardoor de opbrengst in kg’s en in euro’s 
gestegen ten opzichte van het jaar 2020. 

Ook in 2021 was de papierprijs lager dan de garan-
tieprijs	van	4	cent	per	kg.	De	burgerlijke	gemeente	

Bodegraven-Reeuwijk	 heeft	 conform	 afspraak	 deze	
garantieprijs	met	ons	afgerekend.	

In 2021 is er een nieuwe afspraak met Cyclus gemaakt 
over	het	ophalen.	Voortaan	zijn	er	ploegen	’s	morgens	
en	’s	middags.	Dit	heeft	voor	de	deelnemende	organisa-
ties	het	vinden	van	voldoende	vrijwilligers	niet	vereen-
voudigd. We zijn blij dat de Gereformeerde Gemeente 
de ontstane gaten telkens kon invullen, waardoor de 
opbrengst	voor	hen	sterk	is	gestegen.	De	resultaten	per	
deelnemer	worden	namelijk	verdeeld	naar	rato	van	het	
aantal vrijwilligers. 

Namens de BOC, 
Wim Hoogenboom

Op zoek naar een “krantenwijk”?

K om	dan	één	keer	per	maand	meehelpen	bij	 de	
BOC.	Wij	kunnen	je	helaas	geen	startpremie	van	 

€ 1.000,- bieden, maar jij zorgt er samen met de andere 
vrijwilligers wel voor dat we elke maand ongeveer  
€ 1.000,- kunnen overmaken op de rekening van de kerk. 
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Puzzel

Antwoorden puzzel KERMAG april:
Horizontaal:	1.	Pasen,	5.	Kruis,	10.	Anti,	12.	Orka,	13.	Abe,	14.	Zon,	15.	Iov,	16.	Piet,	18.	Anna,	19.	Negende,	23.	Fraai,	25.	Inblij,	26.	Adder,	27.	
Opera, 30. Knel, 31. Ss, 34. Oma, 36. Nat, 37. Ado, 39. Graf, 41. Drie, 42. Essen, 43. Drank
Vertikaal:	1.	Paaps,	2.	Anbi,	3.	Steen,	4.	Ei,	6.	Ro,	7.	Urine,	8.	Ikon,	9.	Savak,	11.	Korea,	17.	Teflon,	18.	Adidas,	20.	Grijpen,	21.	Naar,	22.	Tno,	24.	
Sem, 28. Elam, 29. Doge, 30. Kaas, 32. Sara, 33. Doek, 35. Mrs, 38. Din, 40. Fe, 41. Dr

Horizontaal:
1. Zangstem
5. Deel van pianoklavier
10. Koning van Israël (1 

Kon.16)
13.	Bevel	aan	hond
14. Dof gekleurd
15. Deel van orgel
16. Meubelgigant
18. Bijv. naamwoord (slim)
19.	Toetsinstrument
23.	Drinkflesje	op	fiets
25.	Met	veel	haar

26. Versterking van U
27.	Straat	in	Utrecht
30. Soort smaak
31. Niet parkeren
34.	Filmgevoeligheid
36.	Jong	schaap
37. In geval van
39. Blaast door orgelpijp
41. Zoon van Jakob
42. Muziekinstrument
43. Muziekinstrument

Verticaal:
1.	Takel
2. Jongensnaam
3.	Woestijn	in	Israël
4. Onder andere
6. Uitroep van verwondering
7.	Stadsdeel	van	Den	Bosch
8. Soort weefsel
9.	Torenspits	van	Deinum
11. Helling van dijk
17. Wit dier
18. Vervanging van bril
20. Binnenste van ei

21. Edelmetaal
22. Zangstem
24. Zangstem
28. Staat in USA
29.	Merk	saunakachel
30. Het zingen
32. Stad in Italië
33. Omroepvereniging
35.	Engelse	titel
38. Erfelijk materiaal
40. Lidwoord
41. Uitroep van 

verwondering
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Pastoraat dichtbij

West 2
In W2 bezoekt Pieter Verhorst als pastoraal medewerker met name 
de ouderen. In zijn werkzame leven had Pieter niet voldoende tijd om 
actief te zijn binnen de kerk. Na zijn pensionering was dus het moment 
om daar mee te beginnen. Pieter gaat graag met mensen in gesprek 
over het geloof. En dan hoeft het niet over verschillen te gaan. Maar 
veel meer over wat geloven voor je betekent, hoe het je helpt bij het 
vinden van je levensweg. Pieter herinnert zich de tijd van vroeger als 
huisbezoek werd afgelegd door twee personen. Die tijd is voorbij, 
maar het belang van bezoeken blijft. Naast de kerkdiensten op zondag 
is het een manier om een band met elkaar te krijgen in persoonlijke 
gesprekken. En voor ouderen die niet meer naar de kerk kunnen, ben 
jij het lijntje naar de gemeenschap van gelovigen. 

P ieter	 heeft	 veelal	 het	 gevoel	
dat de bezoeken gewaardeerd 

worden. Gesprekken voer je samen, 
het	kan	niet	 van	één	kant	komen.	
Van	tevoren	kan	het	wel	eens	span-
nend	zijn:	hoe	word	je	ontvangen?	Is	

de	ander	echt	bereid	om	dat	gesprek	
aan	te	gaan?	
Als pastoraal medewerker maak je 
deel	uit	van	de	Taakgroep	Pastoraat.	
Vijf keer per jaar komt die bij elkaar 
en naast de lopende zaken wordt er 

ook	altijd	tijd	gemaakt	voor	bezin-
ning. Juist dat onderdeel vindt Pieter 
erg belangrijk. Het zorgt voor onder-
steuning en ontwikkeling van je zelf. 
Hoe	doe	je	dat,	een	gesprek	voeren?	
We leren met en van elkaar. Kerk zijn 
doe je samen. 

Esther Dijkstra
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Kinderpagina

Hoi allemaal, 
Voor onderstaande zondagen, wanneer er geen kindernevendienst of 
Kinderkerk 2.0 is, zal er voor jullie een Bijbelverhaal met leuke vragen 
en verwerking op de website worden gezet.

Zondag 15 mei
De	knecht	van	Abraham	gaat	op	zoek	
naar een vrouw voor Isaak. Hij vindt 
Rebekka	en	zij	gaat	met	de	knecht	
mee naar Isaak (Genesis 24:42-53).

Zondag 22 mei
Kinderkerk van 9.30 tot 11.00 uur. 
Thema	‘hemels’.

Zondag 29 mei
Het	gaat	over	het	 vertrouwen	dat	
Abraham,	Isaak	en	Jakob	hadden	in	
God (Hebreeën 11:8-16).

Zondag 5 juni
1e Pinksterdag, kindernevendienst 
groep 1 t/m groep 4.

Hartelijke groeten, 
mensen van de Kinderkerk 2.0 en 
de kindernevendienst

Zoek de verschillen. Het zijn er acht.
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Interkerkelijke Jeugddienst
Doorstart Im-pact 29 mei in de Ontmoetinsgkerk

Zondag 29 mei organiseert 
Im-Pact Bodegraven weer een 

interkerkelijke	jeugddienst.	Tijdens	
deze dienst zullen wij met elkaar 
bidden en zingen. Onze eigen 
Im-Pact Band zal ons voorgaan in 
de aanbidding. De spreker van deze 
dienst is Arjo van der Steen. Hij zal 
spreken	over	het	thema	‘Chadash:	
wordt vernieuwd’.
Ook	voor	 Im-Pact	 is	het	weer	een	
nieuwe start sinds alle lockdowns. 
Deze keer gaan de deuren weer 
echt	 open!	 De	 dienst	 vindt	 plaats	
op	een	nieuwe	locatie,	namelijk	in	

de	 Ontmoetingskerk,	 Spoorstraat	
11 te Bodegraven.
Neem al je vrienden en vriendin-
nen, vaders en moeders, broers en 
zussen,	neven	en	nichten	en	ieder-
een	die	hier	volgens	jou	bij	moet	zijn	
mee. Iedereen is namelijk welkom, 
ongeacht	 geloofsovertuiging,	
gender,	 leeftijd	 of	 welk	 menselijk	
label	dan	ook.	God	houdt	van	 jou	
zoals jij bent!
Voor deze dienst zoeken wij nog 
mensen	die	ons	willen	helpen	bij	het	
faciliteren,	 het	 welkomstteam,	 of	
het	gebedsteam.	Voel	jij	je	geroepen	
om	hieraan	bij	te	dragen,	of	zou	jij	

je graag op een andere manier voor 
Im-Pact	 willen	 inzetten,	 mail	 ons	
dan naar: impactjeugddiensten@
gmail.com. 
Wij zien jou graag op 29 mei om 
20.00	 uur	 in	 de	 Ontmoetingskerk	
in Bodegraven!

Team Im-Pact Bodegraven

Sunday Half Hour (SHH)
Op zondag 22 mei is er weer een SHH-dienst in de Ontmoetingskerk. 
Maar let op: de aanvangstijd is gewijzigd. De SHH dienst begint voort-
aan om 12.00 uur!

Het	 thema	van	deze	dienst	 is:	
“Uit	het	oog,	maar	niet	uit	het	

hart”.	Het	is	bijna	Hemelvaart,	een	
christelijke	 feestdag.	 Maar……een	
feestdag	omdat	Jezus	is	weggegaan?	
Best	bijzonder	toch?	Waarom	ging	
Hij weg en waarom kon Hij niet direct 
al	het	Koninkrijk	op	aarde	stichten?
Arjo van der Steen zal met ons 
nadenken	over	dit	thema	en	Twen-
ty4Eleven zorgt weer voor de muzi-
kale begeleiding.

Na	de	dienst	is	er	koffie	en	thee	in	de	
tuin van de kerk en kunnen we gezel-
lig napraten en elkaar ontmoeten. 
Ook als je nog nooit bent geweest, 
iedereen is welkom, jong en oud!
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Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten
zondag 15 mei
Dorpskerk 9.30 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven,	Heilige Doop wijk 1

18.30 ds. A. Baas, Bodegraven wijk 2
Bethlehemkerk 9.30 ds. A. Baas, Bodegraven, Heilige Doop wijk 2

18.30 ds.	F.	van	den	Bosch,	Huizen wijk 1
zondag 22 mei
Dorpskerk 9.30 ds.	A.	J.	Zoutendijk,	Utrecht wijk 2

18.30 ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg wijk 1
Bethlehemkerk 9.30 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven wijk 1

18.30 ds.	A.L.	van	Zwet,	Putten wijk 2
donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
Dorpskerk 9.30 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven wijk 1
Bethlehemkerk 9.30 ds. A. Baas, Bodegraven wijk 2

zondag 29 mei
Dorpskerk 9.30 ds. A. Baas, Bodegraven wijk 2

18.30 ds.	T.	Jacobs,	Leiden wijk 1
Bethlehemkerk 9.30 kand. P.E. Lok, Sint-Jansklooster wijk 1

18.30 ds. J. van Dijk, Ridderkerk wijk 2

zondag 5 juni Eerste Pinksterdag
Dorpskerk 9.30 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven wijk 1

18.30 ds. J. Domburg, Aalst wijk 2
Bethlehemkerk 9.30 ds. A. Baas, Bodegraven wijk 2

18.30 ds. P. Vroegindeweij, Lexmond wijk 1

maandag 6 juni Tweede Pinksterdag
Dorpskerk 9.30 ds. A. Baas, Bodegraven wijk 2
Bethlehemkerk 9.30 ds.	L.W.	Smelt,	Voorthuizen wijk 1

zondag 12 juni
Dorpskerk 9.30 ds. A.D J. Wessels, Woudenberg wijk 1

18.30 prop. W. Braaksma, Bodegraven wijk 2
Bethlehemkerk 9.30 ds. J. Niesing, Kesteren wijk 2

18.30 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven wijk 1
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Weeksluitingen Vijverhof
Datum Voorganger Koor/ Begeleiding
14 mei ds. A. Admiraal ds. H. van Veen
21 mei ds. H.van Veen H,K.G. Vivit Zwammerdam
28 mei dhr.	M.de	Regt mw. N.v.d. Vlist en mw. E. Roseboom
4 juni dhr.	J.	Kromwijk mw. M.de Jong
11 juni dhr.	G.	Nap “Kurverkoor”Waarder



KERKMAG Bodegraven  februari 2021 24 

 

 

Inbox 

Gebed voor Emmaüs  
 

O nze Vader, 
Ik bid voor diegenen binnen onze gemeente 

die mij pijn hebben gedaan 
én voor diegenen die ik pijn gedaan heb.  
 
Ik bid voor die groep met wie het schuurt in mijn 
geloofsbeleving. 
Heer, laat mij allereerst  mijn eigen fouten zien, 
de eenzijdigheid van mijn eigen visie, 
mijn eigen ontrouw aan Jezus Christus. 
 
Vader, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren. 
Maak ons zo opnieuw vrij voor het echte gesprek 
met elkaar. 
 
Dank U wel dat U ons bij Eén kunt brengen. 
Dank U wel dat er bij U vergeving en verzoening 
is. 
Maak ons ontvankelijk voor wat U ons geeft. 
Door Jezus Christus, onze Heer, die met U en de 
heilige Geest één God leeft en regeert nu en al-
tijd. 
Amen. 
 
Bidt met ons mee thuis in de gebedskring  
op woensdag 24 februari  van 19.00-19.30 uur. 
U/je kunt online meedoen. 
Geef je op bij arjo.pge@aol.com dan stuurt hij je 
een link. Punten van voorbede opgeven bij 
bwschenkels@gmail.com 

In gesprek… 
 

I n KERKMAG van december werd vanuit de 
kerkenraad een oproep gedaan om elkaar op 

te zoeken, te bevragen en nieuwgierig te zijn 
naar de situatie die na de adviezen van de visita-
tie is ontstaan. 
 
Zo nam Astrid het initiatief om met Petra in ge-
sprek te gaan en samen betrokken ze ook Kees 
en Chris bij de meerdere gesprekken die volg-
den.  
 
Eerst deelden we wat we zelf eigenlijk begrepen 
van de ontstane situatie. Al snel kwamen we 
erachter dat we vooral vooruit wilden kijken 
naar wat voor ons de waarde van geloven en 
kerk-zijn betekent. Alle vier bleken we verschil-
lende verwachtingen te hebben en ook verschil-
lende redenen om wat minder vaak in de kerk te 
komen of te luisteren naar de online diensten. 
Wat we voor onszelf waardevol vinden, is om lid 
te zijn van een plaatselijke kerk waar we ons in 
alle diensten welkom voelen en daar op verschil-
lende manieren, ook door elkaar, geïnspireerd 
worden. Waar diensten niet gelabeld zijn maar 
ons verrassen. Waar we elkaar kennen, ook 
leeftijdgenoten vinden en samen kerk kunnen 
zijn met de hele gemeente. 
 
Misschien hoge verwachtingen, maar we zien uit 
naar de komende gesprekken in de gemeente 
over een verdere invulling van de toekomst. Wat 
we u als lezer willen meegeven, is om ook een 
dergelijk gesprek met elkaar aan te gaan. Wij 
vonden het waardevol. 
 
Een vriendelijke groet,  
Astrid Schouten, Kees Cluistra en  
Petra en Chris Verra 

 
Dank 
 
Heel hartelijk dank voor het prachtige 
symbolische boeket dat ik op Eeuwig-
heidszondag in de Ronssehof mocht 
ontvangen. Rondom dit boeket zijn 
vele mooie gesprekken ontstaan! 
 
Ook veel dank voor het geweldige me-
deleven vanuit de gemeente en de 
fantastische steun van ds. Bram Tack. 
Hierdoor voelde ik mij weer echt bij de 
gemeente horen! 
 
Riet Aalbers- Plantinga 

RA 
 

Bedankt 
 
 
Bij deze willen wij iedereen hartelijk 
bedanken, voor de bloemen En de vele 
kaarten voor ons 50-jarig huwelijk. 
 
Groetjes, 
 Jan Piet en Sylvia Francken  

JS 

Zoveel mooie kaarten,
Zoveel lieve woorden,
Zoveel warmte en medeleven, 
ontvingen	wij	na	het	overlijden	
van onze moeder, oma en grootoma 
Gerdina Anna Bouwmeester- Madern

Heel	veel	dank	hiervoor.

Jolanda Gijsbertse-Bouwmeester en familie

Lieve mensen,
Wat	een	verrassing	om	zoveel	kaarten,	bericht-
jes en bloemen te ontvangen t.g.v. ons 40-jarig 
huwelijk.	 Het	 heeft	 de	 dag	 extra	 feestelijk	
gemaakt. Heel veel dank!

Met een warme groet,
Henk en Joke Stapper-Jolink

Hartelijk dank voor alle belangstelling die wij 
mochten	ondervinden	voor	ons	50-jarig	huwelijk.
We	werden	verrast	met	prachtige	boeketten	en	
zeer veel kaarten.

Hartelijke groet,
Johan	en	Anny	Kooiman

Beste mensen,
Ik	wil	iedereen	hartelijk	danken	voor	de	kaarten,	
telefoontjes	en	mailtjes	die	ik	heb	ontvangen	na	
mijn	heupoperatie.	Ook	wil	ik	u	danken	voor	de	
bloemen	die	ik	van	de	kerk	mocht	ontvangen.	

Warme groet,
Ali	Kastelein-Hirschman

Lieve mensen,

Wij willen iedereen bedanken voor de vele bloe-
men,	kaarten	en	andere	felicitaties	die	wij	moch-
ten	ontvangen	voor	ons	60-jarig	huwelijk.	Het	
is	hartverwarmend.

Hartelijke groeten,
Chris	en	Jannie	Zwaan

Inbox
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Kerkdiensten Emmaüs

zondag 15 mei
Ontmoetingskerk 09.30 ds. Marten Knevel (interim predikant)
Jeugdzolder 09.30 Tienerdienst	 groep 8 en 1 +2 V.O.
Lutherkerk 18.30 ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet

zondag 22 mei
Ontmoetingskerk 09.30 ds.	David	Schiethart,	Den	Haag	

(waarnemend predikant)
Ontmoetingskerk 12.00 Arjo van der Steen SHH-dienst m.m.v. Emmaüsband
Lutherkerk 18.30 ds. Marga Haas, Middelburg Meditatieve	dienst	m.m.v.	Cantorij

donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
Lutherkerk 09.00 ds.	Erick	Versloot,	Mijdrecht

zondag 29 mei
Ontmoetingskerk 09.30 ds.	J.W.	Schellingerhout,	H.I.	Ambacht
Lutherkerk 18.30 ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp

zondag 5 juni
1e Pinksterdag

Ontmoetingskerk 09.30 ds.	Elizabeth	Post,	Huis	ter	Heide Koor Spirit o.l.v. Sjaak Warnaar

zondag 12 juni
Ontmoetingskerk 09.30 Arjo van der Steen Overstap/gezinsdienst 

m.m.v. Emmaüsband
Lutherkerk 18.30 Songs of Praise o.l.v. Wim Kusee en Jan Slappendel
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Hagepreek zondag 5 juni 18.30 uur
Op	zondag	5	juni	wordt	er	weer	een	Hagepreek	gehou-
den,	een	kerkdienst	in	de	buitenlucht,	zo	maar	op	het	
grasveld, de weide bij de boerderij van de familie De 
Bruin, Buitenkerk 52 in Bodegraven.
De afgelopen twee jaar was dit i.v.m. corona niet 
mogelijk, maar gelukkig kunnen we dit jaar met Pink-
steren weer een Hagepreek organiseren. We mogen 
ons	gelukkig	prijzen	dat	de	voortreffelijke	Koninklijke 
Brassband Utrecht voor de muziek en begeleiding zal 
zorgen. Andere jaren was dit een groot succes.

U wordt allen uitgenodigd om op eerste Pinkster-
dag aanwezig te zijn om met elkaar te luisteren naar 
de betekenis van Pinksteren en te mogen zingen 
en te luisteren naar de Brassband. Dominee David 
Schiethart zal deze dienst leiden.
Iedereen	is	van	harte	welkom.	Na	afloop	van	de	dienst	
kunnen	we	met	elkaar	napraten	onder	het	genot	van	
een	kopje	koffie	of	thee.	We	hopen	op	mooi	weer!

Jan Kroon
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