
blz 4 Opinie, de mens is niet  
los verkrijgbaar

September 2022 

w
w

w
.p

ge
.n

u

De ander en ik



Colofon
Jaargang 16 nummer 8, september 2022
KERKMAG is een uitgave van de Protestantse 
Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven.
Kopij KERKMAG KERKMAG@pge.nu
Zondagsbrief  zondagsbrief@pge.nu
Website  www.pge.nu
Website redactie	 redactie@pge.nu
Facebook  @emmausbodegraven
Rekening NL93 RABO 0373 7168 77
 t.n.v. PGB Emmaüs KERKMAG

Redactie 
Cora Pool, Erik de Gier, Gijs Kemp, Hans Verweij, 
Jacqueline van Spengen en Swier Frouws
Ontwerp  Posterum	Grafische	Vormgeving
Ontwerp/druk Verloop drukkerij, Alblasserdam
 www.verloop.nl
Oplage 1400 exemplaren

Nr. Maand Sluiting Bezorgen Thema
1  jan 7 jan  19 jan Eenheid	van	de	christenen
2		 feb	 2	feb	 16	feb	 Made	in	China
3  mrt 25 feb  16 mrt Kiezen
4  apr 25 mrt 13 apr Pasen (Joodse feesten)
5  mei 22 apr 11 mei Feest van de Geest
6  juni  20 mei 8 juni  Emmaüs in beweging
7		 juli/aug	 17	juni	 6	juli	 Alle	tijd
8  sep 19 aug  7 sep De ander en ik
9  okt 16 sep 5 okt Kom uit je bubbel 2.0 
10	 nov	 14	okt	 2	nov	 Licht	in	het	duister
11		dec	 18	nov	 7	dec	 Op	weg	naar	het	einde

Ontmoetingskerk
Spoorstraat 11
0172-61 63 17 / 06-17 07 53 12
marja.hetcentrum@kpnplanet.nl
Lutherkerk
Noordstraat 2
Beheerder	Henk	Pauw
0172-61 61 38
lutherkerkbodegraven@gmail.com
Predikanten
David	Schiethart
06-53 58 71 29
schiethart@planet.nl
Kerkelijk werkers
Esther	Dijkstra-Rensen
Kastanjelaan 1, 3465 TC Driebruggen
0348-50 18 59
e.dijkstrarensen@hotmail.com
Arjo van der Steen
Koningsmarck 22, 2411 VB Bodegraven
06-55 55 33 73
arjo.pge@aol.com
Scriba Kerkenraad Emmaüs
Alie Benedictus
Oranjelaan 22, 2411 VZ Bodegraven
06-1831 1916
scriba@pge.nu

Coördinator Pastoraat
Janneke Benedictus
06-50 29 40 17
pastoraat@pge.nu
Penningmeester Emmaüs
Wim Kusee
Cortenhoeve	44,	2411	JW	Bodegraven
0172-61 81 68
penningmeester@pge.nu
Taxidienst aanvragen
H. Peters 0172-61 33 79
Hulpvragen Taakgroep Diaconie
Financieel:
Anton van Rijn, 0172-61 69 16
Praktisch:
Kees Mak, 06-30 03 99 39
Contactpersoon Mantelzorg
Greet Meijers, 0172-61 68 84
Ledenadministratie Emmaüs
Johan	Dekker
Karperlaan 11, 2411 DA Bodegraven
06-42 63 73 40
kerkelijkbureau@pge.nu
Preekvoorziening en Rooster PGE
06-43893344
preekvoorziening@pge.nu
Kerkradio PG Bodegraven
Piet Broere 0172-61 57 47
kerkradio@pgbkerken.nl
Diensten op cd via Wim Filippo
0172-64 53 14

Bezorging KERKMAG
Adri van der Ben

Burg. Le Coultrestraat 19

adri3.vanderben@gmail.com

Zendings Kringloopwinkel
Spoorstraat 16:

De	openingstijden	zijn	op	vrijdag	van	

19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 

10:00 uur tot 12:00 uur. 

Bankrekeningen
NL68 RABO 0373 7166 48

 tnv PGB inzake Emmaüs

NL07 RABO 0373 7099 86

 tnv Diaconie PGB Emmaüs

NL46 RABO 0373 7166 56

 tnv KIA/WW PGB Emmaüs

Collectebonnen
Bestellen en betalen

https://site.skgcollecte.nl/192/

Afhalen

dinsdagochtend	10	-12	uur	(oneven	weken)

Kerkelijk Bureau, Oude Markt 1

Bent	u	slecht	ter	been?	Dan	kunnen	de	

bonnen	thuis	bezorgd	worden.	Graag	

aangeven bij bestelling.

Adressen en contactinfo

Uitgaves KERKMAG 2022

KERKMAG Bodegraven2



Van de redactieInhoudsopgave

Aanleveren kopij

De	deadline	voor	het	aanleveren	van	kopij	voor	het
oktobernummer van KERKMAG is 16 sept. 2022
Gebruik	het	juiste	e-mailadres:	KERKMAG@pge.nu

Opinie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Meditatie  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Geloof op maandag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Geloof op dinsdag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Van de pastores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
In Memoriam  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Kerk app - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Diaconie collecten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Bidden	en	schrijven - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Taïze leesrooster - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Kerk en media - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Beheer	en	Financiën  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
TG Jongeren  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Puzzel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Kinderpagina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
TG bouwen en ontmoeten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Inbox  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Hervormd Bodegraven -Nieuwerbrug - - - - - - - - - - - 25
Kerkdiensten Emmaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26

De ander en ik

Het is nu september 2022. Dit is een jaar waarin 
o.a.	de	droogte	en	warmte,	de	harde	oorlog	tussen	

Rusland en de Oekraïne waarbij indirect ook wij zijn 
betrokken	en	hoge	prijzen	veel	in	het	nieuws	zijn.	Wij,	
mensen,	verdedigen	graag	onze	rechten.	Protestacties	
en stakingen, wat bereiken we daarmee, denk ik vaak. 
Laten we niet vergeten dat anderen, in ons land maar 
ook	wereldwijd,	het	moeilijk	hebben.

In	deze	KERKMAG	draait	het	om	de	relatie	tussen	de	
een en de ander. Nog niet zo lang geleden leefden we 
meer met elkaar mee. Omzien naar de ander, doen we 
dat	anno	2022	wel	genoeg?	Tijd	vrij	maken	voor	elkaar,	
naar	de	ander	luisteren.	Dan	zijn	wij	echt	medemensen!

Waar jij, die ander, ook bent
Ik zie je op straat, op tv of in de krant
Je	hebt	hulp	nodig,	dat	is	relevant
Een	lach,	een	traan,	even	luisteren	is	soms	al	genoeg.
Er zijn voor de ander, dat is wat Jezus ons vroeg.
Laten we daar dan samen aan werken.
Dan zal Gods trouw ons blijven sterken.

Namens	de	KERKMAG	redactie	wens	 ik	u	een	mooie	
herfst	toe.
Jacqueline van Spengen
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Opinie

behoorlijk	 eenzaam.	 En	 die	 een-
zaamheid	 zie	 je	 overal,	 zowel	 bij	
ouderen als bij jongeren.

Ik	wil	hier	nu	geen	moraalridder	zijn.	
Maar wat ik wel wil, is zeggen dat ik 
geloof dat we niet zonder de ander 
bestaan. Ieder mens wordt immers 
geboren uit een moeder en verwekt 
door een vader. Bij onze geboorte is 
al duidelijk dat we niet denkbaar zijn 
zonder ouders. En in breder per-
spectief	 zonder	 het	 gezin,	 familie,	
gemeenschap	of	land.

Ik en Jij, Jij en Ik. We zijn primair 
medemens. Tenminste, ik denk dat 
dat waar is. En ik denk ook dat dit 
een groot goed is. Want wat is een 
mens	in	zijn/haar	eentje?	Hoeveel	
mensen	wonen	en	leven	niet	alleen?	
Maar omdat we zo worden bepaald 
bij	onze	individualiteit	wordt	het	ons	
er niet erg gemakkelijk op gemaakt 
om onszelf als medemens te ervaren 
of om ‘buiten onszelf’ te denken.

Sinds 1 augustus werk ik naast Bode-
graven	als	studentenpastor	in	Delft.	
De mensen voor wie ik ben aange-
steld, zijn de studenten van de TU 
en	de	Delftse	Hogeschool.	Hoewel	
ik	 nog	 nauwelijks	 studenten	 heb	
gesproken,	heb	 ik	wel	al	veel	over	
hen	gehoord.	Veel	studenten,	zowel	
uit binnen- als buitenland, blijken 
stress te ervaren doordat zij indivi-
dueel	moeten	presteren.	Klachten	
van depressie komen ook veel voor. 
Je moet succesvol zijn, beter dan 
de ander. Ben je dat niet dan kun 
je vertrekken. Ben je dat wel, dan 
wordt	je	lof	toegezwaaid,	wacht	je	
een	 bloeiende	 carrière,	 ga	 je	 het	

Overigens	 heeft	 Buber,	 samen	
met	de	filosoof	Franz	Rosen-

zweig,	het	gehele	Oude	Testament	
vertaald.	Een	vertaling	die	dicht	bij	
de	grondtaal	 staat,	of	 zoals	het	 in	
vakjargon	 heet,	 heel	 ‘brontaalge-
trouw’ is. Maar dat terzijde.

Buber bepaalt ons bij ons bestaan, 
een	bestaan,	een	leven	dat	altijd	en	
als eerste een samenleven is. Een 
bestaan	in	relatie	tot	de	ander.	Dat	
kan	de	ander	met	een	kleine	letter	
zijn, een medemens, of de Ander 
met	een	hoofdletter,	en	dan	wordt	
gezinspeeld op God. Voordat we 
mens zijn, zijn we medemens. 
Dat	 klinkt	 op	 het	 eerste	 gezicht	
vreemd. Immers, we bezien de 
wereld door onze eigen ogen. En 
in	onze	cultuur	geven	we	hoog	op	
van	onze	individualiteit.	Vrijheid	van	
het	individu,	vrijheid	van	menings-
uiting,	vrijheid	om	ons	leven	vorm	
te	 geven	 zoals	 wij	 het	 zelf	 willen.	
Het zijn waarden die breed gedeeld 
worden en waarden die onze geïn-
dividualiseerde	 cultuur	 hoog	 in	
het	vaandel	heeft.	Het	neoliberale	
klimaat waarin we leven, leert ons 
niet anders. Wat ik vind, wil, geloof, 
geldt als leidend. Het is de cultuur 
van	de	zelfrealisatie.	Dat	ik	mijzelf	en	
mijn leven bezie als een project dat 

ik zelf tot ontplooiing en voleinding 
moet brengen.

Dit neoliberale klimaat zorgt daar-
mee ook voor grote problemen. 
Want	als	mijn	mening	heilig	 is,	als	
mijn geloof bepalend is, als ik mij-
zelf moet realiseren, dan gaat dat 
onherroepelijk	botsen	met	de	ander	
die	hetzelfde	aan	het	doen	is.	Dan	
knallen	 we	 hard	 op	 elkaar	 als	 we	
niet	 oppassen.	 Op	 zich	 hoeft	 dat	
nog niet zo een ramp te zijn. Want 
een	stevig	gesprek	kan	ook	heel	ver-
helderend	zijn,	zeker	een	discussie	
die	wordt	gevoerd	op	het	scherpst	
van de snede. Maar een samen-
leving die ‘geatomiseerd’ is, dat 
wil zeggen een samenleving waar 
de mensen als losse atomen toe-
vallig op elkaar botsen maar geen 
enkele	 gemeenschappelijke	 oriën-
tatie	 meer	 hebben,	 is	 uiteindelijk	

De Ander en ik
"Ich und Du" (Ik en gij). Dat is de titel van het hoofdwerk van de Duitse 
filosoof en theoloog Martin Buber. Dit boek gaat over de verhouding 
van de mens tot God en tot de medemens. Die verhouding, of die rela-
tie beschouwt Buber als existentieel. Het is de grondvoorwaarde voor 
ons bestaan, de basis die ten grondslag ligt aan iedere relatie, zowel 
tot de medemens als tot God. Je kunt het ook anders zeggen. De mens 
is niet los verkrijgbaar.

De mens 
is niet los 
verkrijgbaar
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maken.	Maar	je	moet	het	allemaal	
zelf	doen.	De	zelfrealisatie	ten	top.	
De paradox is tegelijk dat, zeker in 
technische	 beroepen,	 je	 absoluut	
moet samenwerken. Kan een pre-
dikant nog alleen op zijn kamertje 
zitten,	 een	 boek	 lezen	 en	 er	 een	
preek	over	schrijven,	een	ingenieur	
kan alleen maar samenwerken in 
teamverband om bijvoorbeeld een 
satelliet succesvol te lanceren.

Maar	hoe	zit	het	dan	met	de	Ander?	
Ook daarvan kunnen we zeggen dat 
we de Ander, als naam voor God, 

Opinie

zorgvuldig uit ons mensbeeld en 
onze	 cultuur	 hebben	 weggemas-
seerd. Immers, en dat is al ruim 
honderd	 jaar	 zo,	 is	 onze	 gemeen-
schappelijk	 godsdienstige	 oriënta-
tie	aan	erosie	onderhevig.	Dat	geldt	
niet	voor	iedereen	maar	in	het	gro-
tere	geheel	wel	voor	ons	land.	Maar	
daar betalen we een prijs voor. Want 
alles	komt	nu	op	onze	eigen	schou-
ders te liggen.

De	Ander,	of	de	ander,	blijft	ons	tege-
lijk eindeloos fascineren en trekken. 
Gelukkig maar. Want via de A/ander 

worden wij buiten onszelf geleid. 
Alleen kijkend door de ogen van de 
ander kunnen we ons eigen leven 
en onze wereld anders bezien. Daar 
is de ander noodzakelijk voor, voor-
waarde voor. Dat de A/ander anders 
is, is een zegen. Want daardoor is er 
verrassing	en	ontmoeting	mogelijk	
en blijkt de wereld er soms verras-
send anders te kunnen uitzien.

ds.David Schiethart
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Meditatie

De ander en ik
Eigenlijk gaan alle verhalen in de Bijbel over ‘de 
ander en ik’. Het begint al helemaal vooraan, met 
Adam, die in zijn eentje niet gelukkig is. En daarna 
de twee broers, die het samen niet kunnen vinden. 
Ben ik mijn broeders hoeder? De mens kan niet 
zonder de ander. Maar die ander daagt ook uit, 
vraagt om een reactie, brengt in verleiding. Kortom: 
die ander heeft zijn goede én zijn minder goede 
kanten. En ik dan? Ik laat me uitdagen, ik wil reage-
ren of juist niet, ik ga in op de verleiding. Ik ben net 
zoals die ander. 

Dit	jaar	lees	ik	de	boeken	van	Jonathan	Sacks,	zijn	
serie ‘Verbond en Dialoog’. Het zijn vijf boeken 

over	 de	 Tora.	 Jonathan	 Sacks	 was	 opperrabbijn	 in	
Groot-Brittannië.	De	rode	draad	in	de	Tora	is	hoe	mensen	
met elkaar zouden moeten omgaan. Hoe God wil dat wij 
mensen	samenleven.	Want	het	is	niet	goed	dat	de	mens	
alleen	is!	Je	hebt	een	helper	nodig,	een	tegenover,	een	
ander, een gelijke. 

Wij	leven	in	een	tijd	waarin	we	dat	niet	waarmaken.	Niet	
willen, niet kunnen: de grote wereldproblemen komen 
zo	dichtbij.	We	zien	de	beelden	uit	Ter	Apel,	uit	Oekraïne.	
We	lezen	de	krant,	volgen	het	nieuws.	Ik	voel	me	mach-
teloos	en	tekortschieten.	

Het	begin	van	de	Bijbel	vertelt	over	de	mens,	geschapen	
als evenbeeld van God, naar Zijn gelijkenis. Ons is gezag 
en	heerschappij	gegeven.	Maar	het	grote	wereldverhaal	
laat	zien	dat	we	het	niet	aankunnen.	En	onze	eigen	kleine	
verhalen	bevestigen	het.	

De	ander	en	ik:	zomaar	weer	een	thema	voor	Kerkmag?	
Het	is	het	thema	voor	ons	hele	leven,	ons	hele	doen	en	
laten.	Ik	heb	voorlopig	genoeg	aan	die	vijf	boeken	van	
Jonathan	Sacks.	Maar	ik	lees	ze	ook	met	in	mijn	achter-
hoofd	al	die	andere	verhalen	van	de	Bijbel:	over	een	volk	
op	weg	in	het	donker,	en	over	een	mens	die	het	licht	van	
de wereld is. 

De	filosoof	Levinas	heeft	veel	geschreven	over	‘de	ander	
en	ik’.	En	hij	schrijft	‘ander’	altijd	met	een	hoofdletter.	
De ‘Ander’ en ik: we zijn gelijkwaardig. Samen mens 

zijn, is de waarde van de ‘Ander’ erkennen, respecteren. 
Ook	als	we	moeite	hebben	met	hoe	die	‘Ander’	bij	ons	
overkomt. Dat zegt vaak meer over onszelf dan over die 
‘Ander’.	Het	verhaal	van	de	Barmhartige	Samaritaan	is	
daarvan	een	goed	voorbeeld.	Maar	wie	van	ons	tijdens	
de	vakantie	geconfronteerd	is	met	een	bedelaar,	kent	het	
gevoel van die priester en die leviet die aan de overkant 
voorbijgingen. 

Geconfronteerd,	confronteren,	confrontatie:	het	heeft	te	
maken	met	een	situatie	waarin	je	je	ongemakkelijk	voelt.	
Het	stelt	je	voor	een	dilemma.	Hoe	reageer	je?	Loop	je	
voorbij	of	blijf	je	stilstaan?	

Ons	grote	voorbeeld	is	Jezus,	Die	met	ontferming	bewo-
gen	bleef	stilstaan,	toen	hij	de	rouwstoet	zag	langsko-
men,	met	die	moeder	en	haar	overleden	zoon.	Jezus,	
die	oog	heeft	voor	de	zieken,	voor	de	menigte	die	Hem	
volgt.	Jezus	Die	vertelt	over	een	buitenlander	die	zich	
buigt	over	een	slachtoffer	aan	de	kant	van	de	weg,	over	
een	vader	die	wacht	op	de	terugkeer	van	zijn	zoon.	

Jezus, de Mens Die ons God laat zien, in zijn eigen daden 
en	in	zijn	woorden.	Hij	vertelt	ons	hoe	we	het	zelf	mogen	
doen.	Hoe	we	het	zouden	moeten	doen!	In	Mattheus	
25 lezen we over de concrete invulling. “Ik verzeker jullie: 
alles	wat	jullie	gedaan	hebben	voor	een	van	de	geringste	
van	mijn	broeders	of	zusters,	dat	hebben	jullie	voor	Mij	
gedaan.”	In	het	Rijksmuseum	wordt	het	uitgebeeld	in	het	
werk van de Meester van Alkmaar: zeven panelen met 
de	werken	van	barmhartigheid.	
De Ander en ik: ik mag antwoorden op de vraag die mij 
gesteld	wordt.	En	in	die	vraag	en	het	antwoord	zijn	we	
gelijk, is de één niet meer dan de ander. Of zoals Levinas 
dat	zegt:	als	ik	het	appèl	van	de	Ander	beantwoord,	‘zie’	
ik	God	in	het	gelaat	van	die	Ander.	

Esther Dijkstra-Rensen 
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Geloof  op maandag

Beleving
Beleving. Echt zo’n woord van de laatste jaren. In elke winkel, elk 
museum, eigenlijk elke plaats waar mensen naar toe getrokken 
(moeten) worden, moet er haast sprake zijn van tenminste een stúkje 
beleving. Mensen móeten een ervaring ríjker worden, anders komen 
ze niet terug. Boot gemist. 

De	kerkgang	 is	 in	dat	opzicht	wel-
licht	niet	anders.	Bezoekers	komen	
(vaker) terug als ze een ervaring 
hebben	 gehad	 die	 indruk	 heeft	
gemaakt. U kunt zelf de voorbeel-
den verzinnen: een goede spreker, 
een	mooi	 lied,	 fijn	 orgelspel,	 een	
persoon die een gesprekje met je 
aanknoopte enz. Zo was ik deze 
zomer enkele malen bezoeker in een 
kerk te Nunspeet. Ik moet zeggen: 
dat	was	een	héle	beleving.	Bij	bin-
nenkomst werd ik al overspoeld 
door	orgelspel	waarbij	ik	dacht:	hier	
speelt	een	liefhebber!	De	kerk	werd	
letterlijk	gevuld	met	prachtige	klan-
ken	 voordat	we	 een	 noot	 hadden	
gezongen. Dat kwam er nog bij. 
Met een redelijk gevulde kerk kon 
er	toch	massaal	worden	gezongen.	
Sámen	 zingen.	 Ik	 besefte	 het	 ten	
volle:	de	afgelopen	jaren	had	ik	dat	
te	vaak	gemist!	Wat	is	het	toch	fijn	
om	sámen	een	lied	te	zingen!	Voluit!	
Niet	 voor	 niets	 luidt	 het	 gezegde:	
zingen	 is	 dubbel	 bidden!	 Een	 lied	
geeft	 lucht,	een	 lied	verbindt,	een	
lied ontroert, een lied zingt wat je 
niet	 kan	 zeggen,	 het	 ontspant	 en	
geeft	energie!	Heerlijk.	Ik	kon	er	blij	
op	terugkijken!	En...	ik	ging	vol	ver-
wachting	een	volgende	keer!	

Na corona ‘beleven’ een aantal 
bezoekers de kerkdienst nog steeds 
online, ook als er géén belemme-
rende redenen zijn om naar de kerk 
te	gaan.	 Ik	hoor	 zelfs	 van	mensen	

die zappend van de ene naar andere 
kerkdienst gaan…op zoek naar bele-
ving?	 Zingen	 deze	 mensen	 thuis	
ook	 (luidkeels?)	mee	en	hoe	voelt	
dat	dan?	Ontstaat	er	dan	ook	een	
gevoel	dat	ik	hierboven	beschreven	
heb?	 Ik	heb	er	zo	mijn	twijfels	bij.	
Kan	je	zonder?	

Enkele maanden per jaar presen-
teer	 ik	op	zondagmorgen	het	pro-
gramma ‘Kerkplein 15’ op de lokale 
radio	(BR6).	Bij	tijd	en	wijle	zapp	ik	
door YouTube op zoek naar liederen 
die ik voor de uitzending kan gebrui-
ken. Daar kom ik soms juweeltjes 
tegen. Van die liederen die direct 
mooi zijn en die je daarna niet 
meer	uit	 je	hoofd	krijgt.	Eén	daar-
van	 is	 ‘de	goedheid	van	God’.	Een	
opwekkingslied,	 prachtig	 vertolkt	 

(https://youtu.be/LeyCDv7ii6k).	Het	
zong	 dagenlang	 door	 mijn	 hoofd.	
Telkens	weer.	Zo	kon	het	gebeuren	
dat	 ik	er	mee	ging	slapen	 (	 ...heel	
mijn leven bent U trouw Heer…) en 
dat ik er mee wakker werd (...zing ik 
steeds	van	de	goedheid…)	.	U	moet	
het	maar	eens	opzoeken.	

Wat	ik	hier	maar	wil	zeggen:	Soms	
alleen, maar liever met velen: Bele-
ving?	Blijf zingen!

Erik de Gier 

Wat is het 
toch fijn 
om sámen 
een lied 
te zingen! 
Voluit! 
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Geloof  op dinsdag

Ligt Lazarus nu alwéér voor 
de deur?!
Nee, niet op maandag, want dan is er geen post, maar van dinsdag tot 
en met zaterdag is het goed raak. Ik bedoel de brieven van de “Goede 
Doelen”, die strijden om onze aandacht met de uitbaters van de diverse 
loterijen. En voor hen zijn wij allemaal de Rijke man uit de gelijkenis 
van Lazarus. En natuurlijk is dat ook zo, we zijn zó rijk dat een groot 
deel van de wereldbevolking wel Nederlander zou willen zijn.

Al die brieven en telefoontjes, 
waarvan wij ons eigenlijk een 

beetje het slachtoffer voelen, en 
mogelijk aan ergeren, komen alle-
maal	van	instanties	die	-ieder	op	hun	
eigen	manier-	hart	hebben	voor	het	
gedeelte van de wereldbevolking dat 
het	anders	getroffen	heeft	dan	wij.
Een Bodegraafse bakker vertelde 
ooit: “Als je een lege meelzak op z’n 
kop	houdt	en	je	klopt	er	nog	eens	
op dan zal je verbaasd zijn over wat 
er	dan	nog	uit	komt”.	En	zo	is	het.	

Uiteraard willen de “Goede Doelen” 
optimaal	 resultaat	 behalen,	 want	
de	vragen	die	op	hen	afkomen	zijn	
ontzettend	groot.	Dus	gebruiken	zij	
middelen uit de wereld van de mar-
keting	van	deze	tijd.
Maar	waar	hebben	we	het	eigenlijk	
over?	Het	gaat	over	de	Ander	en	ik.
‘Volgens de laatste schattingen van 
de Wereldbank leven 734 miljoen 
mensen in extreme armoede. Toen 
er nog geen corona was, bereken-
den we dat we in 2030 op ongeveer 

500 miljoen mensen die onder de 
armoedegrens van 1.90 dollar per 
dag leven, zouden uitkomen. Dat 
zullen er nu, door de covid-terugval, 
ongeveer 600 miljoen zijn. Als de 
handel stilvalt, je door corona de 
straat niet op mag om te werken of 
goederen te verkopen, zijn mensen 
in landen zonder sociale steun 
direct getroffen.
Dan	hebben	we	het	alleen	nog	maar	
over de armoede. Maar we weten 
echt	 wel	 dat	 ziekten	 als	 malaria,	
lepra,	tbc,	hiv/aids,	polio	enzovoort	
nog steeds miljoenen levens kosten 
en dat deze ziekten vooral in stand 
worden	gehouden	door	armoede.
Zo’n	brief	in	de	bus	of	zo’n	typisch	
telemarketing	 telefoontje	 geeft,	
naast	de	mogelijkheid	van	een	dona-
tie,	ook	de	herinnering	aan	alles	wat	
er	leeft	en	niet bloeit. En of dan aan 
de	oproep	gehoor	wordt	gegeven	of	
dat dat onlangs nog werd gedaan, 
weet	 dan	 dat	 het	 de	 aanleiding	
kan	zijn	voor	het	gebed	voor	al	die	
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Geloof  op dinsdag

Laten we 
steeds 
proberen de 
Samaritaan  
te zijn

anderen,	want	in	het	gebed	vinden	
we	de	beste	verhouding	van	Jezus,	
de Ander en Ik.
In	de	gelijkenis	van	de	Barmhartige	
Samaritaan beantwoordt Jezus de 
vraag:	“Wie	is	mijn	naaste?”	met	de	
wedervraag, nadat Hij de gelijkenis 
heeft	verteld:	“Wie	denkt	u	dat	de	
naaste	is	van	het	slachtoffer?”.	Het	
antwoord is voor de omstanders 
duidelijk: “Dat is de Samaritaan”. 
Jezus vervolgt daarop met de woor-
den: “Doet u dan voortaan net zo.” 
Het is duidelijk: degene die (of dat-
gene dat) ons voor de voeten komt 
en	hulp	nodig	heeft	is	onze	naaste.	
Laten wij dan steeds proberen de 
Samaritaan zijn.

Peter de Lange
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Van de pastores

Pastoraat Oost Pastoraat West Pastoraat Jongeren Coördinator Pastoraat
ds.	David	Schiethart Esther	Dijkstra Arjo van der Steen Janneke Benedictus
06-5358 7129 0348-501 859 06- 5555 3373 06-5029 4017

Pastoraat dichtbij –  
de grote verandering 
Met	ingang	van	het	nieuwe	seizoen	
slaat de Taakgroep Pastoraat een 
nieuwe weg in. We streven er naar 
iedereen te bezoeken die daarop 
prijs stelt. Dat zijn met name de 
ouderen in onze wijkgemeente. 
Daarnaast	 willen	 we	 aandacht	
geven aan ieder die daar, om welke 
reden	dan	ook,	behoefte	aan	heeft.	
Op	de	website	 staat	 vermeld	hoe	
we	 de	 secties	 onderling	 verdeeld	
hebben.	 Daar	 ziet	 u	 ook	 dat	 een	
aantal	secties	niet	bemenst	is.	Maar	
bezoek	 is	altijd	mogelijk.	Hiervoor	
kunt u bellen met de coördinator 
pastoraat, Janneke Benedictus.

Oost – West
In	de	wandelgangen	is	niet	altijd	dui-
delijk	hoe	de	pastores	oost	en	west	
verdelen. Dat staat steeds weer ver-
meld	onder	aan	deze	berichten.	En	
het	 kaartje	 van	de	 verdeling	 staat	
ook	 op	 de	 website	 en	 in	 de	 afle-
veringen van KERKMAG	 van	 het	
afgelopen	seizoen.	Ook	hier	geldt:	
bellen met Janneke Benedictus 
helpt	u	verder.	

Een nieuw seizoen
We	 kijken	 vooruit	 naar	 wat	 het	
nieuwe jaar ons gaat brengen, als 
gemeente, als lid, en als kerkelijk 
werker. Voor mij persoonlijk worden 
het	heel	bijzondere	maanden.

Aan	 het	 eind	 van	 dit	 kalenderjaar	
beëindig	 ik	 mijn	 werkzaamheden	
binnen Emmaüs. Ik ben over de 
datum,	 zeg	 ik	 regelmatig.	 En	 er	 is	
een gevoel van weemoed. In okto-
ber	2008	had	ik	niet	voorzien	wat	dit	
werk mij allemaal zou geven. Er is 
een band ontstaan, Emmaüs ligt mij 
na	aan	het	hart	en	het	zal	niet	een-
voudig zijn om dat straks allemaal 
los te laten. 

Zover	is	het	nog	niet.	Er	staan	bezoe-
ken gepland, de ouderenkring gaat 
gewoon door en de eerste verga-
deringen zijn ook weer voorbij. Als 
Emmaüsgangers zijn we onderweg, 
de Ander en ik, samen zijn we kerk.

Esther Dijkstra-Rensen 
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In memoriam
Hans Takke

Zaterdag	2	juli	is	Hans	Takke	op	de	leeftijd	van	63	jaar	
overleden. Hij woonde op de Emmakade 32.

Als	aanhef	op	de	rouwkaart	stond	‘weggevlogen’,	passend	
bij	Hans	die	een	grote	liefde	had	voor	de	natuur,	in	het	bij-
zonder	de	vogels.	Hij	wist	als	vogelaar	dit	treffend	vast	te	
leggen	als	fotograaf,	zijn	andere	hobby.	Tijdens	zijn	afscheid	
hebben	we	prachtige	foto’s	voorbij	zien	komen.
In	april	van	dit	jaar	kreeg	Hans	te	horen	dat	hij	ernstig	ziek	
was.	In	korte	tijd	moest	Hans,	en	allen	die	hem	lief	zijn,	aan-
vaarden	dat	genezing	en	herstel	van	zijn	ziekte	niet	meer	
mogelijk	was.	Heel	verdrietig	voor	hem	en	met	name	zijn	
ouders,	broer	Ronald,	schoonzus	Nina	en	zus	Wilma.	
Hans	had	een	positieve	levenshouding	met	waardevolle	
eigenschappen.	Hij	had	humor,	kon	goed	luisteren,	was	
rustig	en	bedachtzaam,	een	 stille	 kracht	 voor	 velen	en	
altijd	bereid	zijn	kennis	te	delen	zonder	hier	mee	te	koop	
te	lopen.	Hij	leerde	de	mensen	om	hem	heen	vooral	dat	er	
meer te zien is dan dat waar je naar op zoek bent, dat is dan 
ook	de	kunst	van	het	leven.		Hans	aanvaardde	zijn	ziekte	als	
een	onontkoombaar	feit:	het	is	wat	het	is.	Het	was	zijn	wens	
om	bij	zijn	afscheid	vooral	positieve	gedachten	met	elkaar	
te	delen.	Veel	mooie	herinneringen	zijn	er	gedeeld	door	
Ronald, Wilma en zijn collega’s van Mozaïek Wonen. Dier-
baar	zijn	de	momenten	die	zij	met	elkaar	hebben	gehad.

Het	geloof	had	een	eigen	plek	 in	het	
leven	van	Hans,	hij	was	kerkelijk	niet	
actief,	maar	de	verbinding	met	de	kerk	
is	altijd	gebleven.	De	relatie	met	God	
vond	Hans	 vooral	 terug	 in	 het	 grote	
geheel,	het	wonder	van	de	schepping.	
Tijdens	het	afscheid	is	het	Lied	van	de	
schepping	geschreven	door	Dirk	Jan	Warnaar	voorgedragen.
Vlinder, ik zie je warme kleur
Bloem, ik ruik je zoete geur
Vogel als jij zingt, ja dan weerklinkt het mooiste lied
Mensen gebukt onder verdriet, zien zo vaak dat wonder niet
Waarom zijn wij blind, kijk naar een kind en geniet
Wonder mooi gedicht, van plant en bloem en dier
De schepping is ons leven

In de Bijbel wordt God, de Vader ook wel vergeleken met 
een	 adelaar	 die	 haar	 jongen	 beschermt	 en	 de	 jongen	
opvangt	met	haar	vleugels	als	deze	dreigen	te	vallen.	Zo	
mag	Hans	zich	geborgen	weten	in	de	armen	van	deze	Vader.	
Ook	zijn	ouders,	Dhr.	en	Mw.	Takke	–	Timpers,	Ronald,	Nina	
en Wilma mogen troost en bemoediging zoeken bij die-
zelfde	Vader.	Dat	zij	zich	omringd	mogen	voelen	door	zijn	
liefde	en	het	vertrouwen	dat	Hij	in	alles	met	hen	meegaat.	

Henriëtte Mostert - Pastoraal medewerker

Neeltje den Neijsel – Snel

Op	21	juni	overleed	Neeltje	den	Neijsel	–	Snel	op	de	
leeftijd	van	97	jaar.	Met	haar	man	Hen	woonde	zij	

vrijwel	haar	hele	huwelijk,	bijna	70	jaar,	op	de	Vrije	Nesse.	
Hen	had	samen	met	zijn	broer	Gees	een	transportbedrijf.	
Nel	was	de	achter-wacht,	nam	telefoontjes	aan	en	zorgde	
voor	het	gezin.	Zij	was	een	geboren	Bodegraafse	en	oudste	
dochter	in	een	on-derwijzersgezin.	Hen	en	Nel	werden	de	
ouders	van	drie	kinderen.	Er	zijn	goede	herinneringen	aan	
vroeger,	aan	een	moeder	die	er	altijd	was,	die	‘gekke’	grap-
jes	maakte,	aan	vakanties	naar	allerlei	landen.	
Bij	 het	 ouder	 worden	 kwamen	 er	 problemen	 met	 de	
gezondheid	van	Nel.	Hen	nam	steeds	meer	taken	over	en	
uiteinde-lijk	zorgde	hij	24/7	voor	zijn	vrouw.	Nel	bleef	opge-
wekt,	had	vaak	een	grapje	en	was	gastvrij	en	gul.	Ze	genoot	
van de zon, op een tuinstoel in de deuropening en later 
gewoon	vanachter	het	glas.	
Toen	ook	de	gezondheid	van	Hen	afnam,	verhuisde	Nel	
naar	een	zorginstelling	in	Alphen	aan	den	Rijn.	Een	jaar	

later was er in de nieuwbouw van Rijn-
zate	plaats	voor	hen	beiden.	Afgelopen	
november overleed Hen. Dat was een 
groot	ver-driet,	ook	al	hadden	ze	in	Rijn-
zate	eerst	weer	aan	elkaars	nabijheid	
moeten	wennen!	In	juni	werd	Nel	zelf	
ziek. Zij werd omringd door mensen die 
van	haar	hielden	en	overleed	op	21	juni.	
In	de	afscheidsdienst	haalden	we	herinneringen	op.	Ze	
genoot zo van de zon en van de vogels. Daarom lazen we 
de woorden van Jezus over de vogels en de bloemen. Maak 
je geen zorgen, vertrouw op God. Zo probeerde Nel te 
leven en te geloven. We luisterden naar muziek en zongen 
zachtjes	mee	met	“Daar	ruist	langs	de	wolken”	en	“Wat	de	
toekomst	brengen	moge”.	Bij	haar	graf	legden	we	zonne-
bloemen	neer.	Bloemen	die	zich	richten	op	de	zon,	op	het	
licht.	Zo	deed	Nel	het	zelf.		Zo	is	ze	een	voorbeeld	voor	allen	
die	van	haar	gehouden	hebben.	

Esther Dijksta-Rensen 
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Kerk-app

Meer groepen in de 
Emmaüs-app!
Gedurende de zomer heeft een heel aantal mensen 
mooie en soms ook verdrietige berichten geplaatst 
in de app. Zo houden we elkaar op de hoogte van 
het ‘Lief en Leed’ dat we meemaken.

Sinds vorig jaar wordt door ruim 325 gemeenteleden 
gebruik gemaakt van onze Emmaüs app. 

Onder	de	berichten	die	gedeeld	worden,	kunnen	gemak-
kelijk	reacties	worden	geplaatst,	waarmee	we	blijdschap	
en verdriet kunnen delen. Ook dit is volop gedaan. Het 
medeleven	over	en	weer	doet	ons	heel	goed.	

Komende	maanden	starten	vele	activiteiten	weer	op,	ook	
in	de	kerk.	Organiseer	je	iets?	Zet	het	in	de	groep	‘Activi-
teiten’	én	maak	een	agenda-item	aan	in	de	agenda!	Zo	
zijn	we	allemaal	direct	op	de	hoogte	van	wat	er	allemaal	
georganiseerd wordt in Emmaüs, incl. de up-to-date 
informatie	 over	 waar	 en	 wanneer	 het	 plaatsvindt.	
Vergeet	dus	ook	niet	regelmatig	in	de	 ‘Agenda’ in de 
app	te	kijken,	er	staan	al	leuke	activiteiten	in!

Graag willen we meer groepen in de app maken voor 
bepaalde	 thema’s,	 interesses	 of	 zelfs	 passies.	 Denk	
hierbij	aan	een	groep	waar	boekentips	gedeeld	worden	

of Bijbelse recepten. Start een wandelgroep of een 
voetbal-kijk-groep. Een Emmaüs-marktplaats of groep 
waarin	helpende	handen	gevraagd	kunnen	worden.	Je	
hoeft	elkaar	niet	altijd	fysiek	te	treffen	om	elkaar	te	inspi-
reren,	beter	te	leren	kennen	of	te	helpen.	Ook	hiervoor	
zijn we gemeente. Heb je een goed idee (met een goede 
groepsnaam	;-)	)	en	wil	je	het	met	ons	delen?	Stuur	een	
van	ons	dan	een	berichtje	of	maak	zelf	een	groep	aan	en	
deel	‘m	op	de	tijdlijn.

Trouwens,	heb	je	de	app	nog	niet,	dan	ben	je	van	harte	
uitgenodigd om deze alsnog te downloaden. Zoek op 

KERKMAG Bodegraven12



Kerk-app
“Emmaüs Bodegraven”	in	de	Google	Playstore	of	App	
store op je telefoon. Installeer de app op je telefoon en/
of	tablet.	 Je	geeft	 je	e-mailadres	op	en	 je	maakt	een	
wachtwoord	aan.	Er	wordt	ook	nog	even	om	een	pro-
fielfoto	gevraagd	(zodat	we	elkaar	makkelijk	herkennen).	
Nu is de app klaar voor gebruik en kan je zelf extra gege-
vens	aan	je	profiel	toevoegen	(bv.	je	rol	in	de	kerk).	Hulp	
nodig?	Vraag	het	een	van	ons;	we	helpen	je	graag!	Zoek	

contact met ons persoonlijk, via de app of via een mail: 
mswieb@gmail.com.

We kijken er naar uit om u en jou (weer) in de app 
te	ontmoeten!
Hartelijke groet vanuit de Emmaüs-app werkgroep,
Inge, Erik, Cees, Yorick, Arjo, David en Manon

SHH (Sunday Half Hour)
Op zondag 11 september is er om 12.00 uur weer een SHH-dienst in de 
Ontmoetingskerk. Dit keer gaat Gerard Slingerland voor. Leuk om een 
nieuwe spreker tijdens een SHH-dienst te horen! 

Gerard is Jeugd kerkelijk werker 
in	Gouda.	Het	 thema	van	dit	

SHH is: “Releasing Jesus”. De zomer 
is voorbij, we maken een nieuwe 

start.	Op	school,	werk	en	ook	op	veel	
andere plekken start alles weer op. 
Er komt weer veel op je pad. Soms 
zelfs	flinke	veranderingen	zoals	een	

nieuwe	school	of	nieuwe	baan!	Je	
kan tegen al die nieuwe dingen soms 
erg	op	zien.		Maar	weet	dat	je	het	
niet	alleen	doet.	Jezus	is	erbij!

Na de dienst kan je weer gezellig 
napraten in de tuin van de kerk 
en natuurlijk staat daar dan de 
thee/koffie	 klaar.	 Schuif	 gezellig	
aan!	Welkom!
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Diaconie

Koffieochtenden in  
't Centrum
De	koffieochtenden	zijn	gepland	iedere	laatste	dins-
dagochtend	van	de	maand.	De	koffieochtenden	zijn	
van 09.30 - 11.30 uur.
Wij	hopen	u	weer	te	ontmoeten	op	27	september.
Tot dan.

11 september  
Diaconie Inlia
Inlia	staat	voor:	Internationaal	Netwerk	van	Lokale	
intiatieven	met	Asielzoekers.

Wij	zijn	een	netwerkorganisatie	van	en	voor	geloofs-
gemeenschappen	die	asielzoekers	en	vluchtelingen	
in	nood	helpen.
INLIA	bevordert	rechtvaardigheid	in	de	samenleving	
door	zich-	uit	naam	van	en/of	 samen	met	 lokale	
gemeenschappen-	in	te	zetten	voor	asielzoekers	en	
vluchtelingen	in	nood.

18 september  
KIAWW Syrië De kerk als 
plek van hoop en herstel

Meer	dan	90	procent	van	de	mensen	in	Syrië	leeft	
onder	de	armoedegrens,	voor	meer	dan	de	helft	
dreigt	honger.	De	oorlog	in	Syrië	heeft	een	nieuw	
gezicht	gekregen:	van	militair	geweld	naar	een	dra-
matische	economische	crisis.	Er	is	nauwelijks	aan	
eerste	levensbehoeften	te	komen,	laat	staan	aan	
bouwmaterialen.	Toch	is	het	herstel	van	kerken	het	
enige	wat	perspectief	biedt.
Voor	mensen	in	Syrië	is	het	voortbestaan	van	de	
kerk	van	cruciaal	belang	voor	de	stabiliteit	in	het	
land, omdat daarmee de sociale structuur wordt 
hersteld.	 Om	 kerken	 in	 Syrië	 hierbij	 te	 helpen,	
heeft	 Kerk	 in	 Actie	 het	 Herstelfonds	 opgericht:	
een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf 
Syrische	kerkgenootschappen.

25 september  
KIAWW Colombia vrouwen 
als vredestichters
Colombia	werd	tientallen	jaren	lang	geteisterd	door	een	
gewapend	conflict.	In	2016	werd	er	een	vredesakkoord	
gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. 
Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving 
weer	op	te	bouwen.	Vrouwen	uit	verschillende	kerken	
verenigden	zich	voor	een	vreedzame	samenleving.	Zij	
willen	vrouwen	die	 slachtoffer	waren	van	geweld	 tot	
steun	zijn	en	zetten	zich	in	voor	verzoening	en	vredes-
opbouw.	De	helende	kracht	van	bijbelverhalen	is	hierbij	
een	belangrijke	inspiratiebron.
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Bidden en schrijven

Geen eerlijk proces  
voor journalist

Septemberbrief 2022: Marokko
De	 Marokkaanse	 kritische	 onder-
zoeksjournalist Omar Radi kreeg in 
maart	2022	in	hoger	beroep	te	horen	
dat	zijn	celstraf	van	6	jaar	blijft	staan.	
Eerder	kreeg	hij	die	straf	opgelegd	
op	beschuldiging	van	verkrachting	

en spionage. Dat gebeurde na een 
buitengewoon oneerlijk proces 
waarbij belangrijke getuigenissen 
en bewijsmateriaal voor Radi’s ver-
dediging werden verworpen.

Doelwit vanwege journalistiek 
werk 
Volgens de Marokkaanse autoritei-
ten zou Radi geld van buitenlandse 
inlichtingendiensten	 hebben	 ont-
vangen.	Maar	het	ging	om	onder-
zoeksbeurzen	voor	zijn	journalistieke	
werk.	Hij	werd	ook	beschuldigd	van	
‘verkrachting’,	 maar	 Radi	 ontkent	
dat	 dit	 gebeurd	 is.	 Beschuldigin-
gen van seksueel geweld moeten 

goed	worden	onderzocht	en	daders	
moeten	 voor	 de	 rechter	 worden	
gebracht.	Dat	moet	wel	in	een	eerlijk	
proces gebeuren.

Schrijf	 alsjeblieft	 vóór 1 oktober 
2022 een brief naar de minister van 
Justitie	van	Marokko.	Roep	hem	op	
Radi’s veroordeling vanwege spio-
nage	 te	 vernietigen.	 De	 aanklacht	
van	verkrachting	moet	in	een	eerlijk	
proces	worden	onderzocht.

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

Doet u mee, want schrijven helpt!

Opgepakt in Noord-Korea
Wonderlijk toch?! Dat er vierhonderdduizend christenen zijn in 
Noord-Korea. Een land waar je in een concentratiekamp belandt als 
ontdekt wordt dat je christen bent. De leiders van het land regeren als 
goden. En toch zijn er mannen, vrouwen en kinderen die hun vertrou-
wen stellen op de Here God.

Maar,	de	angst	is	reëel	dat	je	opge-
pakt kunt worden. En dat gebeurt 
helaas	ook.	

• Wil je bidden voor alle 
Noord-Koreaanse	christenen	in	
werkkampen?

• Christen	zijn	in	Noord-Korea	is	
echt	risicovol:	ontdekt	iemand	
dat	je	gelooft	in	de	Here	Jezus,	
dan kun je er bijna zeker van zijn 
dat je leven voorbij is. Bid voor 
christenen	die	twijfelen	en	bang	
zijn.

• Bid voor de leiders van 
Noord-Korea.	Bid	om	harten	die	
veranderen	en	gerechtigheid.

15september 2022
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Taizé-leesrooster
7 wo (Lc 17:3-4)
Jezus zegt: Als je broeder of 
zuster zevenmaal op een dag 
tegen je zondigt en zevenmaal 
naar je terugkeert en zegt: “Ik 
heb	berouw,”	dan	moet	je	hem	
vergeven. 

8 do (Lc 1:39-56)
Maria	zei:	Barmhartig	is	de	
Heer,	van	geslacht	op	geslacht,	
voor	al	wie	hem	vereert.	

9 vr (Joh 13:1-15)
Jezus	wist	dat	zijn	tijd	gekomen	
was	en	dat	hij	uit	de	wereld	
terug zou keren naar de Vader. 
Hij	had	de	mensen	die	hem	in	
de	wereld	toebehoorden	lief,	
en	zijn	liefde	voor	hen	zou	tot	
het	uiterste	gaan.	
 
10 za (1 Joh 4:7-11)
Het wezenlijke van de liefde is 
niet	dat	wij	God	hebben	lief-
gehad,	maar	dat	hij	ons	heeft	
liefgehad	en	zijn	Zoon	heeft	
gezonden om verzoening te 
brengen voor onze zonden. 

11 zo (Lc 6:36-38)
Jezus	zegt:	Wees	barmhartig	
zoals	jullie	Vader	barmhartig	is.	
Veroordeel niet, dan zul je niet 
veroordeeld worden. 

12 ma (Ps 43)
Uit	de	Psalmen:	Zend	uw	licht	
en	uw	waarheid,	God,	laten	zij	
mij geleiden. 

13 di (Kl 3:54-57)
Uit	de	Klaagliederen:	Altijd	als	
ik roep, Heer, bent u nabij; u 
zegt mij: “Wees niet bang.” 

14 wo (Neh 9:9-19)
Liefdevol	als	u	bent,	Heer,	hebt	
u	uw	volk	in	de	woestijn	niet	
verlaten.	Boven	hen	stond	
steeds	de	wolkkolom	om	hun	
bij dag de weg te wijzen, en ’s 
nachts	was	er	de	vuurzuil	die	
de	weg	verlichtte	waarlangs	ze	
moesten gaan. 

15 do (Rom 8:18-25)
Paulus	schreef:	De	schepping	

heeft	hoop	gekregen,	omdat	
ze bevrijd zal worden uit de 
slavernij en zal delen in de 
vrijheid	en	luister	van	Gods	
kinderen. 

16 vr (Mi 7:18-20)
Van	de	profeet	Micha:	Wie	is	
een	God	als	u,	Heer,	die	schuld	
vergeeft?	Opnieuw	zult	u	zich	
over	ons	ontfermen	en	al	onze	
zonden tenietdoen. 

17 za (Sir 2:1-11)
Als je de Heer wilt dienen, 
bereid je dan voor op beproe-
vingen.	Houd	het	rechte	spoor	
en word niet ongeduldig in 
tijden	van	tegenspoed.	Houd	
je	stevig	aan	hem	vast	en	laat	
hem	niet	los.	

18 zo (Lc 16:1-13)
Jezus	zegt:	Geen	enkele	knecht	
kan	twee	heren	dienen:	hij	
zal	de	eerste	haten	en	de	
tweede	liefhebben,	of	hij	zal	
juist toegewijd zijn aan de ene 
en	de	andere	verachten.	Jullie	
kunnen niet God dienen én de 
geldduivel. 

19 ma (Spr 3:3-6)
Uit	het	boek	Spreuken:	Ver-
trouw	op	de	Heer	met	heel	
je	hart,	steun	niet	op	eigen	
inzicht.	

20 di (Ef 4:7-16)
Door	ons	aan	de	waarheid	
te	houden	en	elkaar	lief	te	
hebben,	zullen	we	toe	groeien	
naar	hem	die	het	hoofd	is:	
Christus.	Door	hem	bouwt	het	
lichaam	zichzelf	op	door	de	
liefde. 

21 wo (Mt 9:10-13)
Jezus zegt: Overdenk eens 
goed wat dit wil zeggen: 
“Barmhartigheid	wil	ik,	geen	
offers.”	Ik	ben	niet	gekomen	
om	rechtvaardigen	te	roepen,	
maar zondaars. 

22 do (Ps 23)
De	Heer	is	mijn	herder,	het	
ontbreekt mij aan niets. Hij 

voert mij naar vredig water en 
geeft	mij	nieuwe	kracht.	

23 vr (Kol 1:9-14)
God	heeft	ons	gered	uit	de	
macht	van	de	duisternis	en	
ons	overgebracht	naar	het	rijk	
van zijn geliefde Zoon, die de 
vergeving van onze zonden 
heeft	gebracht.	

24 za (Mt 10:17-22)
Jezus zegt: Wanneer ze je 
uitleveren, vraag je dan niet 
bezorgd	af	hoe	je	moet	spreken	
of wat je moet zeggen. Want 
wat je moet zeggen, zal je op 
dat moment worden ingege-
ven.	Jullie	zijn	het	immers	niet	
zelf	die	dan	spreken,	het	is	de	
Geest van jullie Vader die in 
jullie spreekt. 

25 zo (1 Tim 6:11-16)
Paulus	schreef	aan	Timoteüs:	
Strijd	de	goede	strijd	van	het	
geloof,	win	het	eeuwige	leven	
waartoe je geroepen bent. 

26 ma (Ps 10:14-18)
Uit	de	Psalmen:	U	verhoort	de	
wens van de nederigen, Heer, u 
bemoedigt	hen	en	luistert	met	
aandacht.	

27 di (Lc 5:27-32)
Jezus	zag	bij	het	tolhuis	een	
tollenaar	zitten	die	Levi	heette.	
Hij	zei	tegen	hem:	“Volg	mij!”	
Levi	stond	op,	liet	alles	achter	
en	volgde	hem.	

28 wo (1 Joh 4:7-12)
Johannes	schreef:	Hierin	is	
Gods liefde ons geopenbaard: 
God	heeft	zijn	enige	Zoon	in	
de wereld gezonden, opdat we 
door	hem	zouden	leven.	

29 do (Joh 7:37-44)
Jezus	riep:	Laat	wie	dorst	heeft	
bij mij komen en drinken wie in 
mij	gelooft!	

30 vr (Js 12:1-6)
Ik	heb	een	vast	vertrouwen,	ik	
wankel niet, want de Heer is 
mijn sterkte en mijn lied. 

Van 7 september tot 
 7 oktober 2022 
1 za (Dt 31:1-8)
Mozes zei: Wees vastberaden 
en	standvastig.	Het	is	de	Heer,	
uw God, die met u meegaat. 
Hij zal niet van uw zijde wijken 
en u niet verlaten.’ 

2 zo (2 Tim 1:6-18)
Paulus	schreef	aan	Timoteüs:	
God	heeft	ons	niet	een	geest	
van	lafhartigheid	gegeven,	
maar	een	geest	van	kracht,	
liefde	en	bezonnenheid.	

3 ma (Lc 9:18-24)
Jezus	zegt:	Wie	achter	mij	
aan	wil	komen,	moet	zichzelf	
verloochenen	en	dagelijks	zijn	
kruis	op	zich	nemen	en	mij	
volgen. 
 
 
4 di (Lc 12:22-31)
Jezus zegt: Maak je geen 
zorgen over jezelf. Wie van 
jullie	kan	door	zich	zorgen	te	
maken één el aan zijn levens-
duur	toevoegen?	

 
5 wo (2 Tim 2:1-7)
Paulus	schreef:	Wees	sterk	
door	de	genade	van	Christus	
Jezus. 

 
6 do (Heb 13:1-8) 
We kunnen vol vertrouwen 
zeggen: ‘De Heer is mijn 
helper,	ik	heb	niets	te	vrezen.	
Jezus	Christus	blijft	dezelfde,	
gisteren, vandaag en tot in 
eeuwigheid!’	

7 vr (Joh 5:30-47)
Jezus	zegt:	Ik	richt	mij	niet	op	
wat ik zelf wil, maar op de wil 
van	hem	die	mij	gezonden	
heeft.	
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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 ( - opna-
mes	diensten	–	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.

7 en 8 september	 Herhaling
14 en 15 september Nieuw programma
19 september	 Inleverdatum	 voor	 het	 programma	

van 28 en 29 september
21 en 22 september	 Herhaling
28 en 29 september Nieuw programma
3 oktober	 Inleverdatum	 voor	 het	 programma	

van 12 en 13 oktober
5 en 6 oktober	 Herhaling

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 Emmaus 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:
11 september	 Gereformeerde	Gemeente,	Bethelkerk.
18 september Pinkstergemeente Morgenstond.
25 september	 Hervormd	Reeuwijk,	Ichthuskerk,	
  Ds. T. Overbeeke.
2 oktober	 PGB	Hervormd	Wijk-1,	Bethlehemkerk	
  Nieuwerbrug, ‘Kom over de Brug’-dienst, 
  Ds. A.J.R. Treur.
9 oktober PGB	Emmaüs,	Ontmoetingskerk,	
  Ds. E.P. van der Veen.

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 Gou-
westad 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



Collecteopbrengsten juni 

Beheer en financiën / Diaconie

19 juni
Kiaww € 232,75
Avondmaal € 120,80
Kerk € 210,50
Busjes € 57,00
26 juni
Diaconie € 448,60
Kerk € 375,61
Busjes € 122,25
3 juli
Kiaww € 197,25
Kerk € 355,80
Busjes € 38,00
Songs o. P. € 95,65
10 juli
Diaconie € 347,20
Kerk € 199,55
Busjes € 42,00
17 juli
Kiaww € 243,79
Kerk € 249,90
Busjes € 46,50
24 juli
Diaconie € 452,00
Kerk € 406,10
Busjes € 54,00
31 juli
Diaconie € 232,65
Kerk € 309,75
Busjes € 148,80
7 aug
Diaconie € 401,30
Kerk € 345,10
Busjes € 85,70
Songs o. P. € 143,35
14 aug
Kiaww € 205,55
Kerk € 197,80
Busjes € 45,00

totaal € 6410,25

Verantwoording giften juni
Voor kerk en Diaconie  
via	Annie	Schiere	 €	 20,00

Financiële thermometer
Vrijwillige bijdragen  t/m mei

Begroot 2022 
(kerk, diaconie en kiaww) € 286.500
Toegezegd € 283.000
Ontvangen  € 178.249
Nog te ontvangen toezeggingen € 104.751

Collecten wijkgemeente  
Begroot 2022 € 25.000
Ontvangen tot en met mei € 8.543
Verschil	 €	 16.457

Giften algemeen en acties  
Begroot 2022 € 5.000
Ontvangen € 225
Verschil	 €	 4.775

KERKMAG Bodegraven18



Jeugdwerk kiest richting: 
Investeren in kinderen  
van 0 t/m 8 jaar
We gaan investeren in activiteiten voor kinderen van 0 tot en met 
8 jaar. We gaan minder tieneractiviteiten organiseren en wat we doen, 
valt voortaan onder de noemer ‘Xplore’. 

Deze	 twee	 keuzes	 hebben	we	
gemaakt	 om	 het	 jeugdwerk	

in	Emmaüs	 richting	 te	geven	voor	
de	komende	tijd.	Vanaf	september	
gaan	 de	 vrijwilligers	 in	 het	 jeugd-
werk en de TGJ deze keuzes verder 
uitwerken. Wat we alvast kunnen 
vertellen: voor de kinderen t/m 
8	jaar	zijn	we	erg	enthousiast	over	
Kliederkerk. We willen ook een pilot 
starten	met	 ‘relaxte	 zit-,	 hang-	 en	
speelplekken’ tijdens diensten. 
Daarnaast	 zetten	we	Tienerdienst,	
Tienerkamp en CAT-kamp in de ijs-
kast. Sirkelslag en Zolderfeest vallen 
voortaan onder de noemer Xplore 
(ons	catechesatie’merk’).	

We	zien	dat	het	groepje	tieners	dat	
nu	naar	activiteiten	komt	klein	is.	En	
we zien dat er juist veel kinderen lid 
zijn van onze gemeente van 0 t/m 
8 jaar. Deze jongste groep kunnen 
we,	met	hun	ouders,	nog	volop	laten	
kennismaken met God, Jezus en zijn 
evangelie. En met elkaar. Dat elkaar 
leren kennen is cruciaal om kinderen 
en zeker jongeren bij de kerk betrok-
ken	te	houden.	Nu	 is	hét	moment	
om	daarop	 in	 te	zetten.	Maar	ook	
onze	tieners	vergeten	we	niet,	we	
blijven	voor	hen	zowel	gezellige	als	
verdiepende	activiteiten	aanbieden.	

Dit zijn uitkomsten van 3 keuken-
tafelgesprekken waar iedereen 

betrokken	 bij	 het	 jeugdwerk	 kon	
aanschuiven,	 gehouden	 in	 maart,	
juni en juli. Aanleiding was de toe-
rusting	van	de	Taakgroep	Jongeren	
over de toekomst van ons jeugd-
werk. Want: er komt minder jeugd 
af	op	activiteiten	en	er	zijn	minder	
vrijwilligers.	Daarom	is	het	belang-
rijk om keuzes te maken. Wat blij-
ven we doen, wat niet, wat moet 
er	anders?	

Keuzes maak je niet zonder een 
visie, zonder een waarom. Die 
staat	 al	 deels	 beschreven	 in	 het	
TGJ-werkplan, maar dat kon nog 
wel	een	tikje	scherper.	Ons	‘waarom’	
voor	het	jeugdwerk	is:	wij verlangen 
ernaar dat kinderen en jongeren hun 
bestemming vinden in God. Onze 
kernwaarden daarbij zijn ‘Bijbel’, 
‘veiligheid’,	 ‘verbinding’	 en	 ‘voor-
leven’. Daaraan koppelden we in de 
gesprekken allerlei bestaande en 
nieuwe	activiteiten.	Deze	zijn	weer	
geprioriteerd: waar worden we met 
elkaar	nu	echt	enthousiast	van	en	
wat	geeft	juist	geen	energie	(meer)?	
Daar kwamen deze twee keuzes voor 
investeren in kinderen en minder 
tieneractiviteiten	uit	voort.	

Drie	 keer	 hadden	 we	 energieke	
en gepassioneerde gesprekken 
met deze waardevolle uitkomsten. 
Iedereen	 ervaarde	 het	 ook	 als	

bemoedigend om te zien wie nog 
meer	hart	heeft	voor	jeugd	en	om	
daar samen over te praten. En dat 
waren	er	nogal	wat,	wat	een	zegen!	

We zijn nog niet klaar. Zo zijn er tal 
van	ideeën	voor	nieuwe	activiteiten	
om bijvoorbeeld juist ook allerlei 
generaties	 samen	 leuke	 dingen	 te	
laten	doen.	Daar	buigt	de	TGJ	zich	
in	het	overleg	van	8	september	over.	
En op 2 oktober is er weer een keu-
kentafelgesprek over de vraag: ‘en 
wie	pakken	dit	nu	op?’	We	gaan	in	
ieder geval meer op projectbasis 
werken	voor	nieuwe	activiteiten.	En	
we zullen meer de samenwerking 
zoeken met andere gemeenten. 

Als er nieuws is, dan informeren we 
jullie weer.

We mogen deze keuzes maken in 
afhankelijkheid	van	God	onze	Vader.	
Hij is de bouwer, wij zijn de sjouwers. 
Bid je met ons mee om Zijn Geest 
dat	die	ons	mag	leiden	en	aanvuren?

Hartelijke groet,
De Taakgroep Jongeren 
(Hennie, Frederik, Erik, 
Arjo & Judith)

P.s. Wil je reageren op dit 
bericht?	 Mail	 dan	 naar 
judithcjansen@gmail.com	 of	 bel/
app naar 0634577363

19september 2022

TG jongeren



Puzzel
Horizontaal:
1.  Begin
5.  Streng van touw
10.  Dit bezorgt PTT
12.  Half
13.  Beetje
14.  Soort papegaai
15.  Jongensnaam
16.		Zit	aan	je	hoofd
18.  Kijken
19.  Wiskundige bewerking
23.		Toucheren
25.  Vrouwelijke baas
26.  Soort ooievaar

27.  Nabij
30.  Koning van Amalekieten
 (1 sam.15)
31.  Persoonlijk
 voornaamwoord
34.  Uitstekend lipje
36.  Knikje
37.  Mal
39.  Evenzo
41.  Edelgas
42.  Bloem
43.		Verschillende

Verticaal:
1.		 Geheim	agent
2.  Rit
3.  Bloemsoort
4.  Togo (op auto’s)
6.  Verbrandingsrest
7.  Vrouwelijk dier
8.  Struisvogel
9.  Plaats onder Roermond
11.  Vertelt de dominee
17.		Bedrijvigheid
18.  Einder
20.  Beloofde land
21.		Deel	van	gezicht

22.		Vierhandig	dier
24.  Doet opmaak 

KERKMAG
28.  Beursterm
29.  Geluidloos
30.  Zoon van Adam en Eva
32.  Metaalsoort
33.		Vulkaan	in	Italië
35.  Groet
38.		Vrouwelijk	schaap
40.  Muzieknoot
41.  Bijwoord

Antwoorden puzzel KERMAG juli:
Horizontaal: 1. Raden, 5. Hotel, 10. Ecru, 12. Made, 13. Nra, 14. Bed, 15. Bek, 16. Tent, 18. Sale, 19. Kerkdak, 23. Reeel, 25. Atari, 26. Larie, 27. 
Assam,	30.	IJsje,	31.	Io,	34.	Nav,	36.	Eco,	37.	Nat,	39.	Adel,	41.	Byte,	42.	Parijs,	43.	Texel
Verticaal: 1. Rente, 2. Acre, 3. Drank, 4. Eu, 6. Om, 7. Tabak, 8. Edel, 9. Leken, 11. Welke, 17. Terras, 18. Salami, 20. Reisje, 21. Dela, 22. Ets, 24. 
Mis,	28.	Sect,	29.	Knap,	30.	IJver,	32.	Onyx,	33.	Stel,	35.	Ada,	38.	Ate,	40.	Lij,	41.	Be
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Kinderpagina
Hoi allemaal, 
We	hopen	dat	jullie	een	fijne	zomer-
vakantie	hebben	gehad.
In de maand september zal er 
op onderstaande zondagen iets 
voor jullie worden georgani-
seerd: Op zondag 4 september is 
er kindernevendienst.

Zondag	18	september	 is	het	Start-
zondag/gezinsdienst.	Na	afloop	van	
de	dienst	zullen	er	leuke	activiteiten	
zijn	voor	jullie.	Komen	jullie	ook?

Zondag 2 oktober zal er weer Kinder-
kerk	2.0	zijn.	Het	thema	is	nog	een	

verrassing,	maar	het	 zal	 te	maken	
hebben	met	dieren.	

Hartelijke groeten, mensen 
van de Kinderkerk 2.0 en de 
kindernevendienst

21september 2022



BOC-nieuws
Vorige maand belde er iemand op vrijdagavond of de BOC de volgende 
dag nog een vrijwilliger kon gebruiker. Het is een vakantiemaand, dus 
veel mensen zijn weg. In het gesprek dat volgde, werd gevraagd of die 
persoon veiligheidsschoenen had.

Al	 een	 aantal	 jaren	 is	 het	 nl.	
verplicht	 om	 achter	 de	 pers-

wagen	 veiligheidsschoenen	 te	
dragen,	 samen	 met	 een	 hesje	
en	werkhandschoenen.

Alle	vrijwilligers	hebben	een	korte	
cursus	 over	 veiligheid	 gevolgd	
bij	Cyclus.
U ziet: de BOC is bijna een professi-
onele	organisatie	geworden.

Wilt	u	meedoen?	Daar	zijn	wij	heel	
blij	 mee.	 Voor	 scholing	 en	 veilig-
heidsmateriaal	wordt	gezorgd	en	u	
bent	dan	een	echte	“professionele 
papierophaler”. 
Volgende	maand	:	Hoe	zit	het	ook	
alweer	met	het	koffiedrinken??
De	volgende	ophaaldagen	zijn:
17 september, 15 oktober, 
19 november, 17 december.

Van de taakgroep Bouwen 
en Ontmoeten 
In het vorige nummer van KERKMAG informeerden wij jullie over de 
omvorming van de commissie Vorming en Toerusting naar de taak-
groep Bouwen en Ontmoeten. 

Een van de veranderingen bij 
deze omvorming is dat er geen 

programmaboekje bij dit septem-
bernummer	meer	verschijnt,	waarin	
de	activiteiten	voor	het	nieuwe	sei-
zoen staan aangekondigd. Worden 
er	dan	geen	activiteiten	meer	geor-
ganiseerd?	 Jazeker	 wel,	 maar	 we	
gaan dat veel meer samen met u en 
jullie doen. Wij riepen op om sug-
gesties	te	doen	die	we	samen	met	
kleine groepjes gemeenteleden 
kunnen oppakken, zodat iedereen 
extra	betrokken,	maar	ook	slechts	
tijdelijk	 actief	 is.	We	 zijn	 superblij	
met de eerste respons:

Met een groepje mensen eten en 
aan de hand van een ‘kletspot’ 
vragen aan elkaar stellen die een 
mooi gesprek op gang brengen, 
eventueel in combinatie met een 
wandeling. 

Koffiedrinken bij iemand thuis op 
zondagmorgen na de dienst in de 
vorm van een ‘blind date’ door een 
kaartje met naam/adres te trekken 
van iemand die ook aangegeven 
heeft open te staan voor deze vorm.
Met een groep mensen een muziek-
stuk of toneelstuk instuderen 
en opvoeren.
Een projectkoor rond een bepaald 
thema of genre met een groep lief-
hebbers, eventueel met inleidingen 
over thema of genre.
Anders dan andere diensten. Met 
een klein groepje mensen in wisse-
lende samenstelling diensten organi-
seren, waarin de liturgie anders dan 
anders mag zijn.
Gespreksontmoetingen rond uitzen-
dingen van De Verwondering (op 
zondagochtend NPO2).

Kijkend	 naar	 het	 nieuwe	 beleids-
plan ‘Veelkleurig in de Geest van 

Christus’	 zullen	 bouwen	 en	 ont-
moeten de komende jaren van 
groot belang zijn voor onze wijkge-
meente. Wij doen dus opnieuw de 
oproep	aan	iedereen	om	suggesties	
voor	activiteiten	met	ons	te	delen.	
Wij	roepen	ook	initiatiefnemers	op	
voor	de	start	van	verschillende	acti-
viteiten. Als taakgroep kunnen wij 
altijd	ondersteunen.

Activiteiten	voor	het	nieuwe	seizoen	
die nu al gepland staan:
Volg	 de	 informatie,	 ook	 via	 de	
app,	over	deelname	aan	de	Micha	
Cursus, over wat de Bijbel zegt over 
gerechtigheid	en	duurzaamheid	en	
hoe	 jij	met	 jouw	 talenten	 hieraan	
kunt bijdragen.

Vanaf oktober, elke 2e vrijdag van de 
maand	 een	 meditatiebijeenkomst	
in	 de	 Lutherkerk	 van	 19.30u	 tot	
ca. 20.15u.

Dinsdagavond 8 november en dins-
dagavond 15 november een klein 
leerhuis	over	Benedictijnse	wijsheid	
door	Woerdenaar	Jan	Uittenbroek.	
De avonden zijn ook afzonderlijk 
te volgen.

De Taakgroep Jongeren zal zelf ieder-
een, onder andere ook elders in dit 
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TG Bouwen en Ontmoeten
nummer, actueel blijven informeren 
over	hun	activiteiten	en	initiatieven.
Bouw je ook mee aan een mooie 
toekomst	voor	Emmaüs?	We	horen	
graag	je	ideeën	en	initiatieven.
Herma Minnaard, minnaard.
herma@gmail.com	/06-31685123
Noor van der Ploeg, ploeg.radier@
ziggo.nl /0172-611768
Corné van Klink, cvklink@gmail.com 
/06-46430941
Daan Zwaneveld, d.zwaneveld@
ziggo.nl  /06-51396992

Een	 prachtig	 voorbeeld	 van	 een	
tijdelijke	 projectgroep	 voor	 een	
activiteit	 is	 die	 voor	 de	 voorbe-
reiding van de STARTZONDAG OP 
18 SEPTEMBER.

Het	 is	een	tijdelijke	samenwerking	
vanuit spontane deelname, de dia-
conie,	het	 kinderwerk	en	de	 taak-
groep Bouwen en Ontmoeten.
Laten	we	er	met	de	hele	gemeente	
een	mooie	start	van	het	nieuwe	sei-
zoen van maken. Arjo gaat voor in 
de	dienst	met	het	thema	‘Kom	uit	
je bubbel 2.0’, voortbordurend op 
het	 thema	 van	 afgelopen	 jaar.	 Er	
is medewerking van (Bijbelse) ver-
halenverteller	 Guido	 de	 Bruin	 en	
New Adventure zorgt voor de muzi-
kale medewerking.

Na	afloop	van	de	dienst	is	vanzelf-
sprekend	 ontmoeting	 het	 belang-
rijkst.	 Het	 spelelement	 zal	 hierbij	
centraal	 staan.	 Als	 afsluiting	 lun-
chen	we	met	elkaar.	Verdere	aan-
kondiging	en	informatie	volgt	via	de	
zondagsbrief, de app of de website. 
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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 Beste mensen,

Wij waren zeer verrast dat de bloemen uit de 
kerk op zondag 24 juli voor ons bestemd waren.
Hartelijk	dank	hiervoor!

Met vriendelijke groet,
Fred en Nel van Dam

Al	een	flink	aantal	jaren	onderhouden	een	aantal	
vrijwilligers	-tegen	 financiële	 vergoeding-	 de	
tuin	bij	het	flatgebouw	aan	de	Vrije	Nesse	(t.o.	
de zijingang Rijngaarde). Het geld is bedoeld 
om deelnemers aan World Servants Projecten 
financieel	te	ondersteunen,	of	aan	andere	ont-
wikkelingsprojecten bij te dragen. Om dit voort 
te	kunnen	zetten	zoeken	we	nieuwe vrijwilligers 
die	nog	een	uurtje	in	de	maand	(of	meer)	beschik-
baar	hebben	om	te	“tuinen”	(d.w.z.	onkruid	vrij	
houden	en/of	snoeien)	

Meer weten?
App dan naar 06 52581683 (Wim Minnaard)

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor 
de	kaarten	en	telefoontjes	die	ik	na	mijn	hart-
operatie	heb	ontvangen.
Ook	was	ik	verrast	door	de	prachtige	bloemen	
uit de kerk. Dank daarvoor.
Ik	ben	nu	aan	het	revalideren	en	ga	met	zeer	
kleine stapjes vooruit.

Hartelijke groet,
Simon Post

Lieve mensen, 

hartelijk	 bedankt	
voor alle kaarten 
en	attenties	die	ik	
per	post	of	tijdens	
bezoek kreeg. Ik 
was na een week 
in	 het	 ziekenhuis	
nog een paar 
weken in een zorg-
hotel	 in	Woerden	

en	later	in	Gouda.	Zondag	ontving	ik	ook	nog	het	
mooie	boeket	uit	de	kerk,	gebracht	door	gezellig	
bezoek.	Dank	jullie	wel!	Het	gaat	gelukkig	steeds	
beter met mij. 

Flori Kleijwegt-Smink

Oost-Europa 

Dinsdag 20 september a.s. organiseert de PCOB 
een	 bijeenkomst	met	 daarin	 een	 presentatie	
door	Jan	van	der	Ent	over	de	fietstocht	die	hij	
maakte naar Oost-Europa. Jan is een goede 
verteller en u krijgt mooie foto's te zien. 
De	fietstocht	gaat	via	Noord-Nederland	langs	de	
Oostzeekust en vervolgens door Polen, Slowakije, 
Hongarije,	Slovenië,	Oostenrijk,	Zwitserland	en	
Duitsland. 
U	 bent	 om	 14.30	 uur	 van	 harte	 welkom	 in	 
't Centrum, Willemstraat 15.
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Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Kerkdiensten
zondag 11 september
Dorpskerk 9.30 ds. A. Baas, Bodegraven wijk 2
 18.30 ds. H.N. Visser, Amsterdam wijk 1
Bethlehemkerk	 9.30	 ds.	M.W.	Westerink,	Veenendaal	 wijk	1
 18.30 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven wijk 2

zondag 18 september
Dorpskerk 9.30 ds. A. Baas, Bodegraven, Opening winterwerk wijk 2
	 18.30	 ds.	W.C.	Polinder,	Putten	 wijk	1
Bethlehemkerk	 9.30	 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven	 wijk	1
 18.30 ds. D.J.W. Kok, Stolwijk wijk 2

zondag 25 september
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.	C.	Mijderwijk,	Putten	 wijk	1

zondag 2 oktober
Dorpskerk 9.30 ds. A. Baas, Bodegraven wijk 2
 18.30 ds. J.J. Hagendijk, Willige Langerak wijk 1
Bethlehemkerk	 9.30	 ds.	A.J.R.	Treur,	Bodegraven,	Kom	over	de	Brugdienst	 wijk	1
	 18.30	 ds.	C.	van	de	Scheur,	Eemnes	 wijk	2

zondag 9 oktober
Dorpskerk 9.30 ds. G. Herwig, Hoge Hexel wijk 1
 18.30 ds. A. Baas, Bodegraven wijk 2
Bethlehemkerk	 9.30	 ds.	A.	Baas,	Bodegraven	 wijk	2
 18.30 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven wijk 1
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Kerkdiensten Emmaüs
zondag 11 september
Ontmoetingskerk		 09.30	 Esther	Dijkstra	-	Rensen	
Ontmoetingskerk		 12.00 Gerard Slingerland, Gouda
  (Prot.Jeugdcentrum) SHH-dienst m.m.v. Emmaüsband
Lutherkerk		 18.30	 Ds.	Martine	van	der	Herberg,	Woerden	

zondag 18 september
Ontmoetingskerk		 09.30	 Arjo	van	der	Steen	 Startzondag/
   gezinsdienst
Lutherkerk		 18.30	 Ds.	J.	Henzen,	Wateringen

zondag 25 september
Ontmoetingskerk		 09.30	 Ds.	David	Schiethart	 Vredesweek
   m.m.v. Cantorij
Lutherkerk		 18.30	 Ds.	P.	van	Veldhuizen,	Rotterdam	 Meditatief

zondag 2 oktober
Ontmoetingskerk		 09.30	 Arjo	van	der	Steen	 Israelzondag
Jeugdzolder  09.30 Tienerdienst Gr.8 + 1 en 2 VO 
Lutherkerk		 18.30	 Songs	of	Praise	 Presentatie	Jan	Kroon
	 	 	 Piano	Michelle	de	Jong

zondag 9 oktober
Ontmoetingskerk		 09.30	 Ds.	E.P.	van	der	Veen,	Oldemarkt	 m.m.v.	Revival
Lutherkerk		 18.30	 Ds.	Perla	Akerboom	–	Roelofs,	Nijmegen	

zondag 16 oktober
Ontmoetingskerk		 09.30	 Ds.	E.P.	van	der	Veen,	Oldemarkt	 m.m.v.	Revival
Lutherkerk		 18.30	 Ds.	Perla	Akerboom	–	Roelofs,	Nijmegen
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Aanleg, onderhoud en reparatie van: 
• centrale- en luchtverwarming 
• airconditioning 
• lucht- waterbehandeling 
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