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REDACTIE
Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:
4
1
6
3

maart
april
mei
juni

1 juli
26 augustus
23 september
21 oktober

18 november
16 december

De eerste inleverdatum in 2017 is: 6 januari
Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland
mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl
Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef
dhr. F. van Weeghel
email: vanweeghel@kssk.nl
Redactie Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’
dhr. J. Hoekstra
email: hoekstra@kssk.nl

ADMINISTRATIE
Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
INGnummer KSSK: NL08INGB0002648558
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef
Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u kontakt
opnemen met:
mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl
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CONTACTADRESSEN
HERVORMDE
GEMEENTE
’S-GRAVELAND

HERVORMDE
GEMEENTE
KORTENHOEF

PROTESTANTSE
GEMEENTE
‘DE GRAANKORREL’

Predikant:
Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG ’s-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: vrijdag
E-mail : dominee@

Predikant:
Ds. J. Teding van Berkhout
Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:

Predikant:

van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

hervormdegemeentesgraveland.nl

Vacant

Bijstand pastoraat:
ds. R.F.J. Beltman
Email:
predikant@pgdegraankorrel.nl

Pastoraal werker:
Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47

1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com
Scriba:
Dhr. M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@
hervormdegemeentesgraveland.nl

Scriba:

Scriba:
Dhr. C.A.M. van der Lelie
Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort
email:
email:
augustvanderlelie@hotmail.com scriba@pgdegraankorrel.nl
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EREDIENSTEN
HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
De diensten zijn ‘live’ op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u
daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op ‘opnames’. U
kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of
downloaden.
Zondag
14 februari
Tweede lijdenszondag

10:00 uur

Ds. G.J. van Meijeren
Collecte: College van Kerkrentmeesters
/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag
21 februari
Derde lijdenszondag
Bediening Heilig Avondmaal

10:00 uur

Ds. G.J. van Meijeren

Zondag
28 februari
Vierde lijdenszondag

10:00 uur

Ds. G. van Meijeren, Utrecht
Collecte: College van Kerkrentmeesters
/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag
06 maart
Vijfde lijdenszondag

10:00 uur

Ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen
Collecte: College van Kerkrentmeesters
/Diaconie

Woensdag
09 maart
Biddag voor gewas en arbeid

19:30 uur

Ds. G.J. van Meijeren
Collecte: College van Kerkrentmeesters
/Diaconie

Collecte: College van Kerkrentmeesters
/Diaconie (Stichting Christelijke Kindertehuizen India)
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EREDIENST ‘VEENSTAETE’ (app 141 West)
Vrijdag

19 februari

15.00 uur

Br. W. Kroon
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
om ons dagelijks brood leren we
afhankelijkheid. Want dat is misschien wel
waarom we dit gebed een beetje misplaatst
vinden. Namelijk dat wij ons dagelijkse brood,
en alles wat wij broodnodig hebben, meestal
verdienen door hard te werken. Brood kopen
wij in de supermarkt en halen wij uit de
diepvries. Dat doet het besef van
afhankelijkheid slijten, terwijl dat misplaatst
is. Wij leven uit Gods hand. Bidden om het
dagelijks brood, is in ogenschijnlijk kleine
woorden bidden om grote dingen, namelijk:
wij leven uit Gods hand, 'Heere, leer ons dat'.
Binnenkort is het biddag, een goed moment
om daarbij stil te staan.

Meditatie
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.

Er is nog wel iets wat gezegd moet worden. Er
zijn velen op deze wereld die honger lijden,
dichtbij en ver weg, en ook zij bidden geef ons
heden ons dagelijks brood. Geeft God dat
niet? Soms wonderlijk genoeg wel, die
verhalen zijn bekend. En anders? Nu kunnen
we dat vertalen door te zeggen dat God
genoeg geeft om tenminste de dag door te
komen. Maar dat klinkt toch wel erg mager en
is soms ook niet waar, mensen sterven van
honger. Laten we erop letten dat er een
meervoud staat: ons brood. Niet mijn brood.
We bidden om brood voor allemaal,
meervoud. Ik las ergens dat een kind zei: God
geeft genoeg brood voor ons allemaal, maar
wij verdelen het niet eerlijk. De zonde zit in de
weg waardoor sommigen veel hebben, en
velen weinig. Laten we dat in het oog houden
bij onze aankopen en ons geefgedrag, in
gebed en daden. Als wij bidden om ons
dagelijks brood, bidden we ook of wij ingezet
kunnen worden om het dagelijks
broodnodige, bed, bad, brood, namens God
met anderen te kunnen delen.
Zoals gezang 350 zingt:

Geef ons heden ons dagelijks brood;
Ineens staat daar dan die bede om het
dagelijks brood. Opmerkelijk. Tussen alle
hooggestemde woorden over het koninkrijk,
Gods wil, de hemel, de schuld, ineens daar het
nederige dagelijkse brood. Misschien klinkt
die bede ons wel al te nuchter in de oren.
Moeten we God daarmee lastig vallen met al
die banale dingen?
Dagelijks brood houdt geen slagroomtaart in,
maar het broodnodige. Bed, bad, brood.
Misschien wordt deze bede wel duidelijker als
wij het naast Jezus’ woorden, even later,
zetten. Het Onze Vader is onderdeel van de
Bergrede en even later spreekt Jezus: Wees
niet bezorgd over uw leven, over wat u eten
en wat u drinken zult. Is het leven niet meer
dan het voedsel en het lichaam meer dan de
kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij
zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet
in schuren; uw hemelse Vader voedt ze
evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wees
daarom niet bezorgd, zoek eerst het Koninkrijk
van God.
Als wij bidden om ons dagelijks brood, dan
leggen wij de zorg van onze broodnodige
dingen in de handen van God. Als wij bidden

1 God, die leven hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
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dank voor 't daag'lijks brood.

van 85 jaar. Op 14 januari vond de begrafenis
plaats.
In de aula van begraafplaats Westgaarde
stonden we stil bij haar leven voor het
aangezicht van God. Ze werd herinnerd als
een lieve en zorgzame vrouw voor haar
overleden man, een lieve en zorgzame
moeder, die intens kon genieten van haar
twee kleinkinderen. Ze was iemand die van
reizen hield en niet schroomde om ook op
latere leeftijd het vliegtuig te pakken naar de
andere kant van de wereld. Ze werd graag en
veel op vakantie meegenomen door de
kinderen. Haar ziekte was een grote slag.
Hoewel in eerste instantie de ziekte met
succes werd bestreden kwam de kanker toch
terug. Ze wilde nog graag leven, en ze heeft
lang gevochten tegen deze ziekte die haar
gezondheid sloopte. Op het laatst werd zij
volledig verzorgd door haar dochter Paula P.
in Bussum. Maar haar huis opgeven in
Amsterdam kon ze niet, daardoor bleef ze in
ieder geval in theorie zelfstandig tot op het
einde. Maar het feit dat ze door haar ziekte in
Bussum woonde zorgde ook voor mooie
momenten. Jan-Martijn genoot van oma dicht
bij huis, van de buurvrouw beneden waarbij
hij vaak even langs ging voordat hij naar
school ging.
Op een gegeven moment was haar lichaam
echter op en begon ze te verlangen naar God,
naar de hemel. Zo kon zij afscheid nemen van
haar geliefde kinderen en verdere familie. De
Heer is mijn herder waren de woorden die
klonken bij haar begrafenis. Toen ze de eerste
week volledig op bed moest liggen, ontmoette
ik haar en zei ze: 'Daar dacht ik vanochtend
aan, De Heer is mijn herder'. In Zijn hoede
leeft zij tot in eeuwigheid.
In onze gebeden noemen we de familie en in
het bijzonder Riekelt, Paula en Jan-Martijn die
een moeder en oma moeten missen. De Heer
is een herder, ook voor hen.

2 Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
3 Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.
4 Wil dan geven,
dat ons leven zelf
ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Ds. G.J. van Meijeren

Overleden
Op 17 januari overleed Evertje PortengenZwep in de leeftijd van 90 jaar. Velen van u
zullen haar gekend hebben, de laatste jaren
woonde zij echter in Hillegom in een tehuis.
Op die manier kon zij dicht bij haar zoon,
Jacques Portengen, wonen toen het op
zichzelf wonen niet meer ging. De begrafenis
vond plaats op 23 januari. We bidden voor
een ieder die haar mist, in het bijzonder
Jacques en Edith en de kinderen. (Nieuw
Vennep) In het volgende nummer zal er een In
Memoriam staan.

In Memoriam
Meeleven
We herdenken op deze plek zr. Nel DerksenHafkamp. Overleden op 6 januari in de leeftijd

Zr. Til R. ('S-GRAVELAND) verblijft momenteel
in het ziekenhuis in Blaricum. Er is een
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moment geweest waarop zij kritiek lag,
gelukkig mag zij langzamerhand wat
herstellen. Niettemin blijft het kwetsbaar en is
het afwachten op welke wijze zij herstelt. In
ieder geval is er voor haar tijdelijk een plek in
de Beukenhof in Loosdrecht gereed gemaakt.
We willen bidden voor haar en ook voor haar
man om kracht en rust in deze periode.

verdriet dat er is om het overlijden. We willen
bidden voor heel de familie, om de troost van
God en de steun van elkaar.

Huwelijksjubileum
Aanstaande 16 februari zijn br. en zr. V.-H. 50
jaar getrouwd. (Hilversum) Een heugelijk
gebeurtenis die ze samen met de kinderen in
het voorjaar hopen te vieren. We willen God
danken voor de trouw aan elkaar, en voor Zijn
trouw aan hen. Gods zegen heeft hen
gedragen ook in moeilijke tijden en is nog
steeds de bron van hun leven. Br. en zr.
Visscher zijn nog niet zo lang lid, dus een
felicitatie is een mooie manier om tegelijk
kennis te maken.

We noemen Annelies H. en haar gezin.
(HILVERSUM) Ze ondergaat verdere
onderzoeken naar het effect van de
medicijnen op haar ziekte. Wel is al duidelijk
dat de medicijnen pijnlijke bijwerkingen
hebben en niet weggaan. Gelukkig is ze al wel
in staat om weer iets van werk te kunnen
doen. Laten we bidden voor haar en heel haar
gezin. Dat ze de nabijheid van God mogen
ervaren en de nabijheid van familie en
vrienden.

Ds. G.J. van Meijeren
Afgelopen periode lag de kleine Jade B.
(KORTENHOEF) een week in het ziekenhuis.
Een pasgeboren kindje getroffen door een
virus. Gelukkig gaat het nu veel beter met
haar en is ze al weer enige tijd thuis. Daarvoor
danken we God!

Bijbelkring
24 februari is de bijbelkring om 20.00 uur aan
de Kortenhoefsedijk 97. Let op! dit is de
vierde woensdag! We lezen met elkaar het
laatste hoofdstuk van Genesis, hoofdstuk 50.
Daarmee hebben we de verhalen van Jozef
afgerond. Een bijzonder slot van een bijzonder
boek. U bent van harte welkom!

We leven mee met br. Adri G. (KORTENHOEF).
Onlangs moest hij geopereerd worden aan
een ziekte die al enige tijd sluimerde. Operatie
was nu noodzakelijk. De operatie is goed
geslaagd en hij is thuis om verder te
herstellen. We leven mee en we bidden voor
hem en zijn vrouw.

Leeskring
Ook br. Marten U. (ANKEVEEN) heeft een
behandeling moeten ondergaan. Bij hem is
een pacemaker geplaatst. We hopen dat dit
een gunstig effect heeft op de klachten die hij
had. We bidden voor deze trouwe broeder
van de gemeente.

Komende maand is er even geen leeskring.
Het boek van Tom Wright is uit. 30 maart
gaan we verder met een nieuw thema.
Informatie daarover vindt u in de volgende
KssK.

We noemen Douwe en Anneke van E.
(KORTENHOEF). De moeder van Anneke, mw.
Houtman overleed na een hectische periode
in het ziekenhuis. Er zijn ook grote zorgen om
de vader van Anneke, hij is op hoge leeftijd. Al
die zorgen komen natuurlijk bovenop het

Gesprekskring
Op de gesprekskring zijn we aanbeland bij het
7e gebod: U zult niet echtbreken. Wat dit te
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betekenen heeft en wat we er mee moeten in
ons leven? Kom naar de gesprekskring waar
we dit in alle openheid met elkaar bespreken
en er over nadenken. We sluiten de avond af
met een gezellige borrel. De avond is 8 maart
vanaf 20.00 uur.
De gesprekskring is voor de jonge tot wat
oudere volwassenen of iedereen die zichzelf
jong volwassen voelt, binnen onze gemeente.
Daarnaast moet het vooral een gezellige
avond zijn, waarop we elkaar beter leren
kennen en ons geloof kunnen delen.
Welkom!
Ineke T., Ronald B., Geert van M.

enthousiaste inzet voor onze gemeente en
wensen wij hen, samen met hun gezinnen,
van harte Gods zegen toe.
Zeven ambtsdragers werden deze zondag
(her)bevestigd: Liselore H., Ymkje van ’t .,
Annemarie de G., Arjan van der H., Koos P.,
Arja van de P. en Carla S.. Ook hen wensen
wij, samen met hun gezinnen, van harte Gods
zegen toe.
Met een voltallige kerkenraad mogen wij aan
het werk in onze mooie gemeente. Wij
danken God hiervoor en vragen Zijn zegen
over al het werk dat in onze gemeente gedaan
wordt.
Kerkenraadsvergadering
Op D.V. donderdag 10 maart 2016 vergadert
de kerkenraad in de consistoriekamer. Als u
iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u
binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Avond voor nieuwe leden
Donderdagavond 17 maart is er om 20.00 uur
een avond voor nieuwe leden of bezoekers
van onze gemeente. Graag willen we deze
mensen een avond aanbieden waarop u nader
kennis kunt maken met onze gemeente. We
willen de term 'nieuwe bezoekers' ruim
opvatten, misschien bent u recent
aangesloten of is dat al 2 of 3 jaar geleden en
heeft u behoefte aan introductie, u bent van
harte uitgenodigd! Bij introductie kunt u dan
denken aan informatie over de identiteit van
de gemeente, informatie over het gebouw en
de geschiedenis, contactpersonen, kringen
enzovoort. Daarnaast is er ruimte om elkaar
op informele wijze te ontmoeten.
Bent u nieuw en/of voelt u zich nieuw? Wees
welkom! We zouden het fijn vinden als u of jij
zich even aanmeldt:
dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl
of 0356560598

Tot slot
Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad.
Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen
aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één
van de kerkenraadsleden aan te spreken.
Ymkje van ’t R.

Een goed begin met februari
Wat gaat ons, late christgelovigen,
kerstgemeente, dat verbleekte feest (Pasen,
MJF) nog aan? Waarom begin ik er over, wat
betekent het voor mij?
Voor mij betekent het in elk geval, dat ik de
geleerden ongelijk geef die beweren: de
christenen hebben heel vroeger een korte
voorbereiding voldoende geacht, pas later is
men een steeds langere aanloop naar Pasen
gaan nemen, tot zelfs wel twee maanden
lang…. Ik denk daarentegen, dat de prille kerk
dit gebruik van de synagoge heeft gekend en
in ere gehouden. Ik denk, dat zij vroeg in het
voorjaar al begon naar Pasen uit te zien en er
naartoe te leven. Ik denk, dat zij dát als het
echte begin van een nieuwe jaarkring
beschouwde, die prille kerk, die

Uit de kerkenraad
Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
Op zondag 24 januari jl. vond de dienst van
afscheid en (her)bevestiging van
ambtsdragers plaats. Met dankbaarheid kijken
wij terug op deze dienst. Vanaf deze plek
danken wij Henna L. en Alwin N. nogmaals
heel hartelijk voor hun jarenlange
-9-
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oerchristenheid. Ik denk, dat dáárom in de
oude Latijnse boeken de zondag
Septuagesima staat aangetekend, negen
weken vóór de Opstandingsdag, als het begin
van de voorbereidingstijd op het Grote Feest.

en U
nam mijn honger
nam mijn dorst
nam mijn dood
het deel van wie geen liefde heeft

Septuagesima. De zeventigste, betekent dat.
Is het precies de zeventigste dag, van Pasen af
naar voren toe gerekend? Welnee, maar wat
geeft dat? Getallen zijn in de gedachtegang
van het geloof niet allereerst exacte
metingen, het zijn symbolische merktekens.
Bij ‘zeventig’ denkt de gelovige die de Bijbel
kent aan de ballingschap, aan de verstrooiing
in een wereld van zovele talen en naties.
Maar ook aan de plicht om vergevings-,
verzoeningsgezind te zijn (Mattheüs 18 : 22).
Dat tekent de sfeer van de voorbereiding op
het Paasfeest!
Septuagesima. Zo werd dus die eerste zondag
genoemd van waaruit men op reis ging naar
Pasen toe. Voor mijn besef het echte begin
van de liturgische jaargang. En voor mijn besef
dan ook onvergelijkelijk méér-zeggend dan de
nieuwjaarsdag van het burgerlijk jaar.
Op 1 januari gelóóf ik het wel. Op zondag
Septuagesima geloof ik het wél! En ik bedenk
met vertedering, hoe (het is niet te zeggen
hoe lang reeds) de voorschriften zeggen:
begin nu te lezen bij Genesis 1, begin nu van
schepping te spreken.

o liefde
sterker dan de dood
toen was het avond geweest
het was morgen geweest
opstandingsdag
Inge Lievaart

Biddag voor gewas en arbeid
Biddag voor gewas en arbeid. Zo heet de
tweede woensdag van maart in de
protestantse traditie. Midden in de week
komen mensen bij elkaar om te bidden. Om
genade. Om zegen. Net als in Psalm 67. „God
zij ons genadig en zegene ons.”
O God, wil ons genade geven,
en zegen ons, en laat Uw licht
rondom ons schijnen, dat wij leven
onder de glans van Uw gezicht,
dan zal heel de wereld
straks Uw wegen leren.
Laat ons overal
dit geheim vertolken,
zodat alle volken
zingen van Uw heil.
Laat alle volken zich verheugen
en laat Uw lof de wereld rond
weerklinken, met gejuich en vreugde,
in ieder land, uit ieders mond.
Waar wij mogen wonen,
U regeert als Koning,
vol rechtvaardigheid.
U bestuurt ons leven,
door Uw hand omgeven
worden wij geleid.
Dat alle volken, Heer’, U loven,
want alle goeds komt uit Uw hand.
U schenkt de levenskracht van boven

DOOR: W, Barnard
UIT: Stille omgang

Bediening Heilig Avondmaal
Sterker dan de dood
Heer
U hebt gezegd
- het was het uur van de waarheid neem eet
neem drink
mijn leven voor jou
- 10 -
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als zegen uit over het land.
Aan Uw goede gaven
mogen wij ons laven,
elke nieuwe dag.
Laat de mens U eren,
overal ter wereld,
vol van diep ontzag.

per ommegaande, de door u bestelde boekjes
ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u bij
ondergetekende terecht, of bij één van de
andere kerkrentmeesters.

Naar Psalm 67

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Mart Flink

College van Kerkrentmeesters

Diaconie

Opbrengst van de collectes

Opbrengst collectes

Coll.bon
10 jan
€ 146,35
35%
17 jan
€ 118,70
34%
24 jan
€ 205,25
28%
31 jan
€ 127,75
39%
Giften: 1 x € 50,- van mw. S. voor de kerk.

10 jan
17 jan
24 jan (MAF)
31 jan

Instandhouding predikantsplaats:
17 jan
€ 112,56
42%
31 jan
€ 130,20
33%

Rekeningnummer Diaconie
NL23 RABO 038 82 33 605
t.n.v. Diaconie NH Kerk ’s-Graveland

€ 144,90
€ 97,50
€ 178,10
€ 104,17

Coll.bon
34%
42%
42%
45%

Hartelijk dank voor uw gaven.

(Om het gebruik van collectebonnen te
stimuleren vermelden we het %
collectebonnen per collecte)

Collecte 21 februari 2016
De collecte van 21 februari a.s. is voor de
Stichting Christelijke Kindertehuizen India.
Op basis van Mattheüs 18 vers 10 (Pas op dat
u niet een van deze kleinen veracht) zet deze
stichting zich in voor de bestrijding van een
groot sociaal probleem in India: de grote
aantallen kinderen die het moeten stellen
zonder familie en die worden
veronachtzaamd door de maatschappij. Of
soms nog erger. Ook geeft de stichting
aandacht aan kinderen die vanwege hun
afkomst weinig kansen hebben om een plek
te veroveren in de maatschappij – India mag
dan een zich heel snel ontwikkelend land zijn,
de sociale problemen die samenhangen met
de status die mensen eigenlijk vanaf hun
geboorte hebben, hetgeen nog steeds een
belangrijke rol speelt in grote delen van het
land, blijven een enorme factor die ervoor
zorgen dat de economische vooruitgang aan
grote groepen in de bevolking voorbijgaat. De
stichting heeft in enkele grote steden (onder
andere de miljoenensteden Chennai en

Bankrekeningnummer College van
Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het
bestellen van collectebonnen staat
hieronder)
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting
van het bedrag op bankrekeningnummer
NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van
Hervormde Gemeente ’s-Graveland.
Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal
waardes, te weten:
15 euro (20 x 0,75)
25 euro (20 x 1,25)
45 euro (20 x 2,25)
Als u bij uw overschrijving vermeldt welke
waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna
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Bangalore) een tehuis voor kinderen met deze
problematiek, waar zij terecht kunnen en
opgevangen worden en voedsel voor hen
klaar staat, waarbij activiteiten worden
ondernomen die hen verder helpen, zoals
onderwijs en het proberen aandacht te geven
aan hun individuele ontplooiing. De
ondersteuning van deze stichting helpt om
een bijdrage te leveren aan een betere
toekomst voor een groot aantal kinderen,
waarbij de christelijke naastenliefde heel
duidelijk in de praktijk wordt gebracht.
Van harte aanbevolen!

13 mrt

Koffierooster
14 feb
Corrie G.
21 feb
Yvonne K.
28 feb
Desirée B.
06 mrt
Gerrie van L.
13 mrt
Hilde M.

Bericht van de Kindernevendienst
Hallo allemaal,
Het nieuwe jaar is weer begonnen! We hopen
dat jullie lekker uitgerust zijn en fris en fruitig
weer in de klas zitten. Ook de
kindernevendienst is weer gestart en meteen
met wat geschuif. Want de “kleine” KNDgroep begon uit z`n jasje te groeien en
daarom zijn Jan-Martijn, David, Noor en
Suzanne, een half jaar eerder dan gepland,
doorgestroomd naar de “grote” KND-groep.
We hopen dat jullie het daar net zo fijn
hebben als bij de kleintjes.
Op 7 februari zijn we gestart met het
Paasproject, dat was de eerste van de 7
lijdenszondagen op weg naar Pasen. Dat
betekent dat we ons 8 weken lang met de
Here Jezus bezig gaan houden. Nu hebben we
het iedere kindernevendienst over de Here
Jezus maar de weg naar Pasen is heel
bijzonder omdat Jezus op 1e Paasdag is
opgestaan en dat gaan we vieren. Het thema
van het Paasproject is “Jezus, liefde is…” , en
elke week bespreken we een onderdeel van
Jezus` liefde met behulp van symbolen en in
de kerk geven we die symbolen ook een
plekje en vertellen we er wat over. We hopen
dat jullie het ook leuk vinden om in de kerk te
laten zien wat ons in de kindernevendienst
bezig houdt.
Hartelijke groet namens de leiding,
Iris A.

Roosters
Rijrooster
1e Rijder
14 feb
21 feb
28 feb
06 mrt
13 mrt

Wim L.
Koen van B.
Klaas P.
Arnold van ’t R.
Dick K.

2e Rijder
14 feb
21 feb
28 feb
06 mrt
13 mrt

Bert B.
Henk H.
Adrie/Raymond van de P.
Niels S.
Daniël A.

Jensen en Niels (IPP)

Oppasrooster
14 feb
Yvar S.
Maaike van ’t R.
21 feb
Christa L.
Lisette L.
28 feb
Annelies van de H.
Alexandra S.
06 mrt
Iris A.
Jensen van R.
13 mrt
Daniëlle N.
Bas ter S.
Collectantenrooster
14 feb
Bas en Dimitri (IPP)
21 feb
diaken/kerkrentmeester
28 feb
Ella en Maaike (IPP)
06 mrt
diaken/kerkrentmeester
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Die tijd is voorbij en dat zou weleens de
diepere oorzaak van de moeite om
ambtsdragers te vinden kunnen zijn.
Tijdgebrek is tenslotte een kwestie van
prioriteiten. Maar het verstaan van het ambt
heeft met de opdracht zelf te maken. Vroeger
was het duidelijk: mensen die stabiel waren in
het geloof, moesten de gemeente leiden in
het geloof, in gedachten, woorden en daden –
de ouderlingen op huisbezoek en de diakenen
in dienstbetoon. Het was een hoge roeping en
wie deze mocht vervullen, had gezag.

Vergadering classis Hilversum
Op de classicale vergadering van 17 februari
2016 in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg
410 te Huizen, aanvang 19.30 uur zal ds. P.
van Winden een en ander vertellen over zijn
werk als interim-predikant. Hij schrijft het
volgende: “Een interim-predikant? Welke
gemeente heeft daar iets aan? Sinds ongeveer
10 jaar is er een landelijk netwerk van interimpredikanten. Ook is er een team van interimpredikanten vanuit de landelijke kerk. Maar
wat kan zo iemand wat een ander niet kan?”

Dat gezag is weg, zoals vrijwel alle gezag
verdwenen is. En wat is nu eigenlijk de taak
van kerkenraadsleden? Er wordt heel veel
vergaderd. Vroeger was er ook wel een
vergadering, eens per maand, maar die
hoorde bij de status van het ambt, met veel
zware sigaren erbij. Maar nu zijn er allerlei
vergaderingen, besprekingen in steeds
wisselende samenstellingen over van alles en
nog wat. Er moet veel geregeld worden in de
gemeente. Voortdurend is er de vraag hoe we
het bedrijf van de gemeente draaiende
houden. En wat is eigenlijk de
taakomschrijving van ouderlingen en
diakenen? Wat wordt er precies verwacht?
Leiding geven aan de gemeente – maar hoe
en met welke doelstelling? Welke richting
moeten we gaan en wat moeten we doen om
mensen die allerlei richtingen gaan, bij elkaar
te houden? In de drukte van besprekingen en
vergaderingen is er nauwelijks tijd meer voor
huisbezoek.

Op deze avond vertelt ds. Pieter van Winden
kort en helder over de praktijk van een
interim-predikant. En we bespreken wanneer
je juist wel of juist niet voor zo iemand zou
kiezen.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Ambtsdragers, toch zijn ze er nog
In veel kerkelijke gemeenten is het moeilijk
ambtsdragers te krijgen. Mensen hebben het
druk. Hoe meer hulpmiddelen en techniek we
hebben, des te drukker krijgen we het. Er zijn
geen lange avonden meer waarbij mensen om
de kachel zitten en praten of een spelletje
doen. In het digitale tijdperk, met televisie en
internet, gaat alles continu door. Mensen
hebben geen vrije avonden meer en dus ook
geen avonden meer die ze aan het
kerkenraadswerk kunnen besteden.

Huisbezoek – als het er nog van komt, is het
ook niet meer zoals het was. Vroeger was het
duidelijk: de ouderlingen kwamen naar je ziel
kijken. Hoe staat het met het geestelijke leven
in dit gezin? Ze werden met respect
ontvangen – met sigaren op tafel. Zeker, er
waren ook toen wel mensen die het niet
zagen zitten met de kerk. Maar je wist van
tevoren wie dat waren en daarop was je
voorbereid. En ze namen tenminste nog de
moeite de spot te drijven met de kerk en
vooral met haar ambtsdragers. Maar als je nu
ergens op bezoek komt (als daar tenminste

Vroeger was het ook weleens moeilijk de
kerkenraad voltallig te krijgen. Dat men
bedankte voor de eer (toen nog letterlijk
genomen!), werd echter niet toegeschreven
aan tijdgebrek, maar aan Geestgebrek: ben ik
wel geschikt om dit hoge ambt te dragen?
Want ik ben niet zo sterk in het geloof. Ik ben
niet bekwaam om deze taak te vervullen. Het
ambt was hoog en mensen keken er in de
regel ook hoog tegenop.
Het gezag is weg
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gelegenheid voor is in de volle agenda van
mensen), dan moet je maar afwachten
waarover het gaat. Kritiek op van alles of nog
wat, verlanglijstjes, meningen die net zoveel
waard zijn als het woord van een
ambtsdrager. Dat iemand gezag zou hebben
en dat diens woord dus meer zou betekenen
dan dat van een ander, is allang achter de
horizon verdwenen. Daarom is het huisbezoek
eigenlijk overbodig, want mensen bepalen zelf
wel wat ze willen geloven.

over ‘wonen in de stad’. Het blijkt dat er al
een kleine twintig jaar een beweging is onder
welgestelde jonge mensen om in de stad te
blijven wonen. Trokken ze eerder naar
suburbia, inmiddels is de stad allang weer kek.
Alles is op bakfietsafstand te doen: het
theater en het filmhuis is vlakbij, met een
krantje en een café latte op het terras kan
zomaar even tussendoor, er zijn steeds betere
scholen voor slimme witte kinderen en de
buitenschoolse opvang (bso) is top. Er zijn
zelfs bso’s die met je kind zijn zwemdiploma
halen. Adieu zweterige chloorruimtes in de
provincie. Je ziet een generatie die domweg
gelukkig is in wat ze allemaal heeft:
gezondheid, kinderen, goed inkomen, toegang
tot alles waar je aan mee wilt doen.

Toch zijn ze er
Uiteraard, dit zijn generalisaties. Maar ze
geven wel een enorme verschuiving in het
kerkelijke leven en denken aan.
In die context worden mensen geroepen tot
het ambt. En er zijn steeds weer mensen die
zich beschikbaar stellen. Ze ontlenen er geen
status aan. Het kost hun heel veel tijd. Hun
taakomschrijving is onduidelijk. Ze krijgen van
alle kanten kritiek. Mensen hebben geen tijd
om hen te ontvangen. Toch zijn ze er. Ze zijn
er omdat de kerk hun na aan het hart ligt. Ze
zijn er omdat ze zich geroepen weten door
Christus, ook al hebben ze geen tijd en al is
hun taak niet welomschreven en is er veel
kritiek. In alle onzekerheid weten zij zich
verantwoordelijk voor de weg van het geloof
in Hem.

Het bericht viel mij op, omdat ik in de
afgelopen tien jaar eigenlijk zo vaak gelezen
heb over christenen die diezelfde keuze
gemaakt hebben. In die vaak missionaire
blaadjes en reportages las ik nogal eens het
woord roeping. ‘Wij voelen ons geroepen
door God om niet naar suburbia te gaan, maar
midden in de stad te blijven.’ En dat klonk als:
wij kiezen voor het smalle pad. Prachtig, dacht
ik vaak. Mooie moedige mensen, die
tegendraadse keuzes durven maken.
Maar ik twijfel steeds vaker aan dat
tegendraadse. Is en was het wel zo
tegendraads? Of is het juist ook heerlijk
meedoen aan het vluchtige, het vele, het
beschikbare? Is het tegendraadse niet veel
ontregelender? Het gaat me niet om azijn,
maar om het beschermen van de taal.

Misschien weerspiegelen de ambtsdragers
van 2016 wel meer het waagstuk van het
geloof dan die van 1916. Langs ongekende
paden gaan ze de weg waarop Christus hen
riep. Zo houdt God vandaag zijn kerk in stand.
DOOR: prof dr. A. van de Beek
UIT: ND d.d. 22 jan 2016

We leven in tijden waarin het christelijke
nogal lawaaierig is. We zetten onze levens in
de etalage, zeker als we er zelf iets christelijks
in menen te ontdekken. Maar meestal doet
het de grote christelijke woorden geen goed.
Als ik aan roeping denk en de stad, zie ik
mensen in verpauperde buurten met
portieken die stinken naar pis. Zie ik mensen
die hun eigen geluk niet vieren, maar de
misère van een ander delen. Vaak zonder
grote woorden, maar met een groots hart.

Laat mij maar gewoon hier mijn werk
doen

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft
afgelopen voorjaar een rapport gepubliceerd
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Holland. De mensen met wie ik werk, zijn zo
instabiel, ik kan hen niet zo lang alleen laten.
Laat mij maar hier gewoon mijn werk doen.’
Als ik het haar hoor zeggen, raakt het me
gelijk. Het waarachtige is niet iets voor de
etalage, het ontsnapt terloops. Van het
waarachtige zie je meestal maar een glimp.

Ik zit me dit allemaal te bedenken op de fiets,
op weg naar huis. Er was een avond over een
‘diakonale vakantie’ in het buitenland. Niks
mis mee. Stimulerende ervaring. Ik rijd naar
huis met een jonge vrouw, ze heeft wat
schuchters. Ik vraag haar of dat niet iets voor
haar is: reizen, nieuwe indrukken opdoen, je
horizon verbreden. Dat soort clichés. Ze zegt:
‘Dat waar het in die ‘diakonale vakanties’ om
gaat, doe ik elke dag in mijn werk, hier in

DOOR: Ds. C.M.A. van Ekris
UIT: ND d.d. 12 december 2015
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HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND EN
HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF
wassen van kleren en de verzorging van
kinderen. Daarnaast biedt de waterput meer.
Op de gemeenschappelijke grond rond de put
verbouwen de dorpsbewoners groenten. De
moestuin is niet alleen een ontmoetingsplek
voor de lokale bevolking, maar voorziet ook in
gezonde voedselvoorziening voor hen die
over onvoldoende middelen beschikken.
Tevens wordt er op deze plek rond de
waterbron meerdere malen per week
bijbelstudie gegeven.

Nieuws van de zendingscommissie
In deze KSSK willen wij als zendingscommissie
u graag weer even bijpraten.
Allereerst willen we u bedanken voor alle
giften die we in 2015 ontvangen hebben. We
zijn erg blij en dankbaar dat we met elkaar het
mooie bedrag van € 2.800,- opgehaald
hebben.
Sinds januari 2015 sparen we met elkaar voor
een mooi zendingsproject in Mali. Met een
benodigd budget van € 4.750,- kunnen we
zorgen voor een goede waterput in de
gemeente N’Tossoni. Anco en Ewien van
Bergeijk, die zijn uitgezonden via
zendingsorganisatie CAMA, kunnen voor dit
bedrag een waterpomp en acht zonnepanelen
aanschaffen en monteren. Met deze
materialen kunnen ze de bestaande put laten
verdiepen en zorgen voor een grotere
watertoevoer.

Zodra we van Anco en Ewien bericht
ontvangen over de voortgang van het project
hoort u weer van ons. We houden u uiteraard
graag op de hoogte van de vorderingen.
Begin maart zal de jaarlijkse
voorjaarszendingscollecte gehouden worden.
De opbrengst van deze collecte is bestemd
voor ons zendingsproject in Mali.
Een hartelijke groet van de
zendingscommissie,
Janneke V., Saskia L., Mieke Z., Daniëlle N. en
Annemarie de G.

Voor de omwonenden betekent dit dat ze niet
meer meerdere keren per dag kilometers
hoeven te lopen naar de dichtstbijzijnde bron:
om water te halen voor het koken van eten,
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