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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:
6 mei
3 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:

Scriba:

Dhr. M.J. Flink
Dhr. C.A.M. van der Lelie
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@
hervormdegemeentesgraveland.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

10 april

10:00 uur

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

Zondag
10 april
19:30 uur
Schriftlezingen: br. W. Molleman
Zangdienst. M.m.v. het koor Praise Loosdrecht Collecte: ter bestrijding van de onkosten
Zondag

17 april

10:00 uur

Prof. dr. W. H. Th. Moehn uit Hilversum
Collecte: College van Kerkrentmeesters
/Diaconie

Zondag

24 april

10:00 uur

Ds. G.J. van Meijeren
Collecte: College van Kerkrentmeesters
/Diaconie (Woord en Daad)
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag

01 mei

10:00 uur

Dr. B. Aalbers uit Maarssen
Collecte: College van Kerkrentmeesters
/Diaconie

Donderdag 05 mei
Hemelvaartsdag
Bevrijdingsdag

09:30 uur

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

Zondag

10:00 uur

Dr. H. de Leede uit Amersfoort
Collecte: College van Kerkrentmeesters
/Diaconie

08 mei
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EREDIENST ‘VEENSTAETE’ (app 141 West)
Vrijdag
15 april
Bediening Heilig Avondmaal

15.00 uur

ds. G.J. van Meijeren
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INFORMATIE ALGEMEEN
heeft hij besloten om afscheid te nemen van
het “productieteam”.
Hoewel Marten dat niet met zoveel woorden
zegt valt hem deze beslissing toch niet erg
makkelijk en dat is wel te begrijpen als je al zo
lang bij dit werk betrokken bent geweest. Bij
het afscheid na zo’n lange periode is het
minste wat de redactie en aangesloten kerken
kunnen doen: hem van harte voor zijn
bijdragen bedanken en daarom ook: MARTEN,
BEDANKT!!

Redactie
Afscheid Marten U.
Marten U. heeft aan de wieg gestaan van de
KSSK, ons gezamenlijk kerkblad.
Vanaf het prille begin, nu bijna 35 jaar (!)
geleden, is hij bezig geweest met het
samenstellen, produceren, nieten en
verspreiden van ons blad. Maar de
gezondheid van Marten stelt hem niet meer in
staat dit nog langer vol te houden en daarom

De redactie van KSSK
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
moois in die woorden. Ik las, het zijn ergens
erewoorden. Woorden die betekenen dat God
hoge verwachtingen heeft van ons,
vertrouwen heeft. Woorden die betekenen
dat we hem daarin dus kunnen teleurstellen
en kwetsen. God heeft ons namelijk hoog
staan wij kunnen zijn vertrouwen kwetsen,
dat is zondaar zijn. Psalm 8 zingt over de
grootsheid van de mens: U hebt hem weinig
minder gemaakt dan de engelen en hem met
eer en glorie gekroond. Zondaar zijn betekent
dat we dat vergooien en vergooid hebben.
Dat we Gods hoge verwachtingen van ons,
niet waar maken.
En toch...Hij gaat door met ons, telkens weer
opnieuw. Elke dag mogen wij zeggen: met al
mijn misstappen en tekorten kan ik toch
verder, omdat God mij aanziet in liefde, en
vergeeft.

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 den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen.
We vragen God om vergeving. Het is een
woord dat vaak gebruikt wordt in de kerk, de
preek, de liederen, door christenen. Misschien
wordt het woord voor ons gevoel soms sleets.
Maar wat is vergeven nu eigenlijk? Het is
meer dan: laat maar zitten, het is niet
belangrijk. Of: als je alles goedmaakt, zal ik
niet meer boos zijn. Vergeven is: ik begin
opnieuw, niet ondanks alles wat er gebeurd is,
maar met alles wat er gebeurd is. Ik ben
bereid pijn te lijden, schade te dragen.
Vergeving is inleveren, iets van je recht, je eer,
je gelijk.
Vergeving is daarom niet goedkoop. Dat
vragen wij van God. Net voorbij de lijdenstijd
zien we hoeveel pijn dat kost bij Hem. Wij zien
aan het kruis hoeveel recht, gelijk, eer God
inlevert om ons.
We zijn zondaren die bidden om vergeving,
maar niet op loze gronden. We hoeven niet
altijd in afwachting te zijn of dat ooit nog een
keertje gaat gebeuren, God is ruimhartig, Hij
vergeeft. Hij hoeft het niet te doen, hij heeft
het gelijk en het recht aan zijn kant, maar hij
doet het toch. Zijn liefde is allesveranderend.
Zonde en schuld hebben in onze taal een
negatieve klank, terecht, en tegelijk zit er iets

Wij bidden in het onze vader, vergeef ons
onze schulden. Het gaat niet alleen om mij.
Gods vergeving strekt zich ook uit tot mijn
naaste. En daarop volgt, als God mij en mijn
naaste wil vergeven, zou ik dan mij naaste
niet willen vergeven? Daarom vergeef ons,
gelijk wij onze schuldenaren, hen die ons iets
schuldig zijn, vergeven. Schulden is een breed
woord, en we moeten het ook breed
opvatten. Iemand zijn financiële schulden
kwijtschelden is ook een daad van vergeving.
Maar dat wij opgeroepen worden de ander te
vergeven, kan zwaar vallen. Kunnen wij dat?
Ja, ik denk dat er genoeg prachtige verhalen
zijn van mensen die kunnen vertellen over
vergeving die zij schonken of ontvingen van
mensen. Maar er is ook een gevaar, nl. dat wij
de opdracht tot vergeving gaan gebruiken om
fouten en zonden snel toe te dekken. Met de
zin 'wij moeten elkaar toch vergeven?' kan
snel over het onrecht wordt heengewalst.
Kerken kunnen daar gevoelig voor zijn, dat
veel onder de mantel van de liefde en
vergeving wordt bedekt en stilgehouden,
maar wat in feite onder het tapijt vegen is.
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Soms worden mensen onder druk gezet om
toch maar te vergeven, terwijl een proces van
verwerking en een plek geven, nog lang niet
klaar is. Dan wordt vergeving een wapen in
onze handen, terwijl het een bevrijdend
geschenk is. Maar de bede uit het Onze Vader
wijst ons wel een richting welke kant we op
moeten en mogen denken en bewegen. Wij
kunnen en mogen ook tot God bidden:
'Heere, U vergeeft ons, leer ons ook te
vergeven. Geef ons de ruimhartigheid die U
heeft. Tot heil van mijn naaste, maar ook tot
heil van mijzelf, zodat ook ik verder kan en het
verleden kan laten rusten.'
Ds. G.J. van Meijeren

zijn vrouw. God is nabij, in ziekte en nood, hij
is de Getrouwe.

Meeleven

De bijbelkring wordt gehouden op 20 april.
Om 20.00 bij fam. A. sr.. We vervolgen onze
lezing in Handelingen (vanaf hoofdstuk 1 vers
15) over de eerste christelijke gemeenten. Mij
valt bij het lezen van Handelingen de frisheid
van het nieuwe voor die eerste christenen,
het nieuwe van Pasen, de Geest...ze zijn er vol
van. Daarover lezen kan ons alleen maar goed
doen. Van harte welkom!

We leven mee met Douwe en Anneke van E.
(KORTENHOEF). Zaterdag 26 maart overleed
de vader van Anneke, dhr. Houtman. Enkele
weken geleden overleed ook de moeder van
Anneke. In een hectische periode vol zorg
heeft Anneke allebei haar ouders verloren. Ze
zijn dankbaar voor het lange leven van beide
ouders, en we bidden hen Gods troost toe in
deze tijd voor heel de familie.

Bijbelkring

Bij zr. Annelies H. (HILVERSUM) waren de
laatste uitslagen hoopgevend. Dit is reden tot
optimisme en dankbaarheid. Hopelijk gaat het
lichaam ook beter functioneren. We bidden
voor haar en haar man en kinderen. God is
degene die ons ziet en kent.
Zr. P. (HILVERSUM) werd afgelopen periode
opgenomen in het ziekenhuis met wat een
hartinfarct bleek te zijn. Na een behandeling
mocht zij weer naar huis, wel is het nog even
wachten of er een verdere en ook zwaardere
behandeling nodig is. In dit alles leven we met
haar mee, en we bidden voor haar om Gods
hulp en nabijheid in deze periode.

Gesprekskring
De gesprekskring is op dinsdag 12 april en op
dinsdag 10 mei, vanaf 20.00 uur in de kerk.
We zijn al een flink eind op weg met de 10
geboden. 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.
Aan de hand van de 10 geboden komen we te
spreken over geloof, en over hoe we daarmee
omgaan in ons dagelijkse leven. Na afloop is
er een gezellige borrel.
Welkom!
Ineke T., Ronald B., Geert van M.

Zr. R. ('S-GRAVELAND) is weer thuis uit het
ziekenhuis. Zij werd opgenomen met
hartproblemen, niet voor de eerste keer. Zij is
thuis, maar zorgen blijven begrijpelijkerwijs
bestaan. We willen bidden voor haar en haar
man, om kracht en uithoudingsvermogen en
bovenal vertrouwen in God onze Vader.
We noemen br. van O. ('S-GRAVELAND). Hij is
al langere tijd ziek thuis, hartklachten. Deze
klachten zijn de afgelopen tijd verergerd
waardoor er een intensieve tocht langs
doctoren en ziekenhuizen is geweest. Een
spannende periode. We bidden voor hem en
-8-
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dominee en is omgerekend gelijk aan het
aantal uren dat onze dominee nu via de
mobiliteitspool bij ons in de gemeente staat.
Wij houden u over de voortgang van het
proces op de hoogte.

Afwezig
Op het moment dat deze KssK bij u in de bus
valt ben ik op nascholing. Van 4-6 april kunt u
met pastorale vragen terecht bij br. Wim
Kroon.

Kerkenraadsvergadering
Op D.V. dinsdag 17 mei 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.

Ds. G.J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

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.

Avond nieuwe leden
Op donderdagavond 17 maart vond een
welkomstavond plaats voor ‘nieuwe’ leden in
onze gemeente. We mogen terugkijken op
een geslaagde avond. De avond stond in het
teken van een sfeerimpressie, de geschiedenis
van ons kerkgebouw, beschrijving van alle
activiteiten en ontmoeting. De sfeerimpressie
van verschillende activiteiten werd gegeven
aan de hand van een fotopresentatie door
onze huisfotograaf Douwe van Essen. Onze
dominee Geert van Meijeren vertelde over de
geschiedenis van ons kerkgebouw en
bespeelde het prachtige Bätz orgel. Verder
werd de nodige informatie gegeven over alle
activiteiten binnen onze gemeente. Als je alles
wat er in de gemeente gebeurt op een rijtje
zet, is het mooi om te zien hoe wij als
gemeenteleden met elkaar bouwen aan onze
gemeente. Een betrokken gemeente waar wij
dankbaar voor mogen zijn. Wat een zegen dat
wij iedere zondag in onze kerk Gods Woord
mogen horen, Zijn lof mogen zingen en elkaar
mogen ontmoeten.

Ymkje van ’t R.

Opgevaren ten hemel
Zondag 18
Vraag 46: Wat verstaat u onder: opgevaren
ten hemel?
Antwoord: Dat Christus voor de ogen van zijn
discipelen van de aarde in de hemel is
opgenomen en daar ons ten goede is totdat
Hij wederkomt om te oordelen de levenden
en de doden.
Vraag 47: Is Christus dan niet bij ons tot aan
het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd
heeft?
Antwoord: Christus is waarachtig mens en
waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is
hij niet meer op aarde, maar naar zijn
godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij
nimmer van ons.

Beroepingswerk
Zoals eerder in het kerkblad heeft gestaan
naar aanleiding van de gemeenteavond van
oktober jl. zijn wij bezig stappen te zetten om
onze dominee Geert van Meijeren te kunnen
beroepen. We vinden het belangrijk om u op
de hoogte te houden van de voortgang en
laten u daarom weten dat er een aanvraag
gedaan is voor een solvabiliteitsverklaring om
over te gaan tot een beroep voor 75%. Deze
75% is tot stand gekomen in overleg met onze

Vraag 48: Worden dan de twee naturen in
Christus niet van elkaar gescheiden, als zijn
menselijkheid niet overal is waar zijn godheid
is?
Antwoord: Volstrekt niet. Want omdat zijn
godheid door niets kan omsloten worden en
alomtegenwoordig is, volgt daaruit dat deze
wel buiten de door Hem aangenomen
-9-
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mensheid is, maar toch ook in de ene Persoon
daarmee verenigd blijft.

verhoging van onze Redder, onze Goël, onze
Borg, onze enige Hogepriester, onze eeuwige
Koning.

Vraag 49: Welk nut heeft de hemelvaart van
Christus voor ons?
Antwoord: Ten eerste dat Hij in de hemel
onze Voorspraak is voor het aangezicht van
zijn Vader. Ten tweede dat wij [in Hem] ons
vlees in de hemel hebben als een
betrouwbaar onderpand dat Hij als het Hoofd
ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. Ten
derde dat Hij ons zijn Geest als tegenpand
zendt, door wiens kracht wij zoeken wat
boven is, waar Christus zit aan de rechterhand
van God, en niet wat op de aarde is.

Laat dit ons moed geven, ons die hier
beneden door zo menige storm bewogen
maar al te vaak vrezen dat wij met schip en al
in de golven van dit leven zouden kunnen
omkomen. Laat dit ons sterkte geven, ons die
het dagelijks aan de stok hebben met allerlei
zonden en te vechten hebben met wereld,
duivel en dood, en die in deze wereld zijn als
schapen ter slachting, en veelmeer de
vervloekten dan de gezegenden des Vaders
schijnen te zijn. Evenwel hebben wij een
zegen ontvangen volgens welke gezegd
wordt: zij zijn gezegend, en zij blijven
gezegend!

UIT: De Catechismus van Heidelberg

DOOR: Dr. H. F. Kohlbrugge, predikant te
Elberfeld (Dld.)
UIT: De gouden scepter toegereikt

Hemelvaart
Lukas 24:50
„En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en
Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.”

Tsjernobyl project in Hilversum gaat
door!

Wat is het een troost dat wij weten dat
daarboven alles voor ons heerlijk in orde
gebracht is! Zulk een troost opent ons het
kostelijk hemelvaartsevangelie. Moede en
mat van de reis als wij zijn, leidt ons de
Ontfermer door Zijn genadewoord tot de
bronnen des heils, en wij krijgen het in onze
brandende dorst te smaken dat wij boven een
vaderland hebben en dat wij daarheen
onderweg zijn. Daar is het goudland, het land
der levensstromen, het land der rust, der
eeuwige blijdschap, het land van ongestoord
genot, van volmaakte vrede, het land
overvloeiende van melk en honing.

Van 30 april tot en met 20 juni hoopt er een
groep van ongeveer 30 kinderen vanuit WitRusland voor 7 weken naar Hilversum te
komen. De kinderen hebben allemaal de
leeftijd van 8-10 jaar en worden
ondergebracht bij gastgezinnen in Hilversum
en nabije omgeving. In diverse gemeenten en
ook in onze kerk is een oproep gedaan voor
gastouders, voor alle kinderen is inmiddels
een gezin gevonden. Zelf zullen wij ook
gastgezin zijn in deze periode.
Dit jaar precies 30 jaar geleden vond de
nucleaire ramp plaats in Tsjernobyl, de
grootste uit de geschiedenis. Nu nog steeds
ondervinden alle mensen, in een zeer
uitgestrekt gebied rondom Tsjernobyl, de
gevolgen van de ramp.

Wij trekken op om dit land te beërven, om te
wonen in loofhutten, in die heerlijk vrije
woningen, waarvan er daar zeer vele zijn, alle
wel toebereid en van alles voorzien. Wat een
vooruitzicht!
Dat dit alles waar is, dat betuigt ons het
hemelvaartsevangelie, waarin wij de
verhoging van onze Zaligmaker gedenken, de

Circa 600.000 kinderen uit de getroffen
gebieden hebben te maken met
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gezondheidsproblemen. De kinderen hebben
vooral te lijden onder het slechte leefmilieu,
voornaamste zijn het radioactief besmette
water en voedsel.

Heeft u nog vragen over dit project of wilt u
nog meer informatie? Schroom niet en spreek
ons rustig aan.
Alvast heel hartelijk bedankt,
Namens Tsjernobyl Hulp Hilversum,
Alwin en Daniëlle Niesing

Voorgaande projecten hebben aangetoond
dat schone lucht en gezonde voeding een
bijzonder goede uitwerking heeft op de
kinderen. Hun bloed vernieuwt zich volledig in
deze periode. Ook krijgen de kinderen
onderwijs over het Woord van God en hopen
wij dat ze de liefde van God mogen ervaren.

College van Kerkrentmeesters

De kosten van dit project zijn zo'n € 16.000.
Voorbeelden hiervan zijn: Busvervoer heen en
terug naar Wit-Rusland reis- en
ziektekostenverzekering voor de kinderen, de
tolk en leerkrachten, activiteiten tijdens het
project, Kinderbijbels voor alle kinderen en
Bijbels voor ouders. De stichting is helemaal
afhankelijk van financiële donaties,
opbrengsten uit acties, en sponsoring door
bedrijven.

Opbrengst van de collectes

Om de kinderen een onvergetelijke tijd hier te
geven en uit alle kosten te komen worden er
speciale acties georganiseerd.

Instandhouding predikantsplaats:
13 mrt
€ 108,59
49%
27 mrt (1e Paasdag) € 161,55
29%

06 mrt
€
09 mrt (Biddag)
€
13 mrt
€
20 mrt
€
25 mrt (Goede Vrijdag)
€
e
27 mrt (1 Paasdag) €

172,62
98,10
139,50
131,14

Coll.bon
30%
35%
49%
39%

113.75
178,85

43%
36%

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

Op 9 april 2016 om 19.30 vindt er een
Benefiet concert plaats in de Grote Kerk,
Oude Torenstraat in Hilversum. De toegang is
gratis, tijdens het concert wordt er
gecollecteerd. Het Gospelkoor Edoza werkt
aan dit concert mee. U bent allen van harte
uitgenodigd.

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)

Daarnaast is er een stroopwafelactie. U kunt
1 pakje voor € 1,75 kopen of 3 voor € 5,- De
actie loopt tot 30 april. Bent u dol op
stroopwafels en wilt u daarmee de kinderen
uit Tsjernobyl steunen? Bestel dan
stroopwafels via mail:
danielle.n.@outlook.com of telefoon: 06-498

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)

U kunt ook financieel steunen op:
IBAN: NL80INGB0000119054 tnv SOL
Tsjernobyl Hulp Hilversum
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Als u bij uw overschrijving vermeldt welke
waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna
per ommegaande, de door u bestelde boekjes
ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u bij
ondergetekende terecht, of bij één van de
andere kerkrentmeesters.

Allereerst hebben we meerdere gesprekken
gehad met het Architectenbureau P.D. van
Vliet over de inhoud van het bestek (de
feitelijke werkomschrijving), hoe en wie gaan
we aanschrijven voor het uitvoeren van de
werkzaamheden. Daarnaast hebben we in
samenspraak met de Daniël Stalpaert
Stichting diverse stichtingen en instanties
aangeschreven met de vraag of we aanspraak
konden maken op hun subsidie-regeling.
Hierbij kunnen wij u mededelen dat we
gelukkig diverse positieve reacties hebben
ontvangen, onder andere van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed, de Provincie NoordHolland, Prins Bernhard Cultuurfonds, Van
den Brink Houtmanstichting, P.W. Friese
Janssen Stichting en uiteraard de Daniël
Stalpaert Stichting. Ook vanuit de gemeente
hebben wij giften mogen ontvangen voor het
restauratiewerk, waarvoor wij erg dankbaar
zijn.

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

Restauratie kerkgebouw fase 3
Tijdens de restauratie van de kerktoren waren
we, als College van Kerkrentmeesters, al
gestart met de voorbereidingen van de
volgende restauratie namelijk fase 3 conform
het opgestelde Meerjaren Onderhoudsplan.
De werkzaamheden van fase 3 hebben
betrekking op het restaureren van de
buitengevels van het kerkgebouw. Dit houdt
in dat het metselwerk - waar nodig - wordt
hersteld in de originele staat, de goten
worden nagelopen en - waar nodig gerepareerd en al het houtwerk buiten wordt
opnieuw geschilderd waarbij de “nieuwe
(originele)” kleuren van de toren terugkomen.
Ook wordt het voorportaal onder handen
genomen. Hierbij wordt de trapopgang naar
het orgel vernieuwd en verbeterd, het
stucwerk verwijderd en opnieuw aangebracht
en zullen er boven het gewelf leuningen langs
de looppaden worden aangebracht.
Helaas is bij de afronding van het torenproject
ontdekt dat de leien van het voordak van de
kerk (gedeelte boven het orgel) in slechte
staat verkeert en dringend hersteld dient te
worden. Ook deze werkzaamheden vormen
nu onderdeel van deze restauratiefase, echter
deze waren onvoorzien.

Eind vorig jaar zijn de inschrijvingen van de
diverse aannemers en leidekkers ontvangen
en konden we overgaan naar de
opdrachtverlening. Vervolgens hebben wij de
opdracht kunnen geven aan dezelfde partijen
als die de toren hebben gerestaureerd, te
weten: Aannemersbedrijf Valkenburg
Nigtevecht bv, H.M. Engelberts bv
leidekkersbedrijf en Smallenburg
Schilderwerken.
Bij het uitkomen van deze KSSK zijn de
werkzaamheden al goed opgestart. In de
week na Pasen zijn de steigers opgebouwd en
zal worden aangevangen met de
werkzaamheden op het voordak. Bij de
opbouw van het steigerwerk wordt rekening
gehouden met de hoofdentree van de kerk,
die, zolang als de werkzaamheden dit
toelaten, toegankelijk blijft. Wanneer deze
niet meer toegankelijk is, zal de kerk via de zijingang betreden kunnen worden.

Zoals aan het begin van dit stukje aangegeven
zijn we al een tijdje bezig met de
voorbereidingen van deze fase. Mogelijk bent
u benieuwd wat deze voorbereidingen dan
wel inhouden.

Doordat er diverse werkzaamheden ter
plaatse van het orgel worden uitgevoerd, is de
kans groot dat bij gebruik van het orgel er
lucht met grote hoeveelheden stof in het
- 12 -
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orgel terecht kunnen komen en uiteindelijk
voor veel schade kan zorgen aan het orgel.
Derhalve is besloten om het orgel in zijn
geheel af te dekken en buiten werking te
stellen tijdens de stof producerende
werkzaamheden. Als vervangend
begeleidingsinstrument is gekozen om in de
tussentijd een elektronisch orgel in te zetten.
Dit zal na de zangdienst op zondagavond 10
april worden ingezet voor een aantal weken.

Dat is heel ruim. We denken aan eigen
gemaakte jam , snoep, bonbons e.d.
maar natuurlijk ook eigen baksels, als
boterkoek, cake( jes), koekjes, ( appel)taart of
noem maar op.
Maar ook zelf gebreide - of genaaide items
zijn welkom. Kortom : alles van wat betreft
huisvlijt verkopen wij graag deze dag.
Voor ons alleen is dit natuurlijk niet te doen,
dus uw hulp is erg noodzakelijk.
Graag hierbij dan ook de oproep om dat bij
ons in te brengen. Mooi verpakt verkoopt nog
weer beter , dus misschien is dat mogelijk.
Wilt u alvast doorgeven wat u in wilt brengen,
dan hebben we enig overzicht .
Op deze kraam willen we ook graag mooie 2e
hands spullen verkopen. Geen grote stukken,
maar wel gaaf en voor de heb…….
U weet wel, van die dingen die ú niet meer
gebruikt maar die te zonde zijn voor de
rommelmarkt.
Dit laatste mag u brengen wanneer u wilt.
Natuurlijk is de opbrengst voor onze kerk.
De voorgaande jaren heeft de verkoop op
deze kraam steeds een mooi bedrag
opgebracht.
Ons streven is om dit weer te evenaren.
Graag horen we van u.

De verwachting is dat de werkzaamheden
uiterlijk eind juni afgerond zullen zijn. Tijdens
deze periode zullen wij u door middel van
deze stukjes in de KSSK op de hoogte houden
van de voortgang van de werkzaamheden.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Klaas-Jan T.

Veemarkt/Jaarmarkt
Zaterdag 14 mei wordt de jaarmarkt in ’sGraveland weer gehouden en ook op deze
jaarmarkt willen we weer goed bruikbare
nieuwe en tweedehands goederen
verhandelen.
Als u spullen hiervoor wilt inleveren dienen ze
in goede staat te zijn.
Denkt u ook eens aan CD’s, DVD’s, LP’s en
vooral singles die u over hebt.
U kunt de spullen in de kerk komen brengen
woensdag 11 mei, tussen 19 en 20 uur en
vrijdag 13 mei na 19 uur.
Als u niet in staat bent de spullen zelf te
brengen kunt u ook contact opnemen met
Wim L., tel. 6566504 of met Klaas P., tel.
6563260

Jos A. tel: 656 / email: jos@a..info
Clara R. tel: 656

Diaconie
Opbrengst collectes
06 mrt
€ 177,10
09 mrt (Biddag)
€ 62.55
13 mrt
€ 131,55
20 mrt
€ 108,20
25 mrt (Goede Vrijdag)
€ 93,15
e
27 mrt (1 Paasdag; ZOA)
€ 154,77

Meimarkt 2016
Het lijkt een beetje ver weg, maar nu al vraag
ik uw aandacht voor onze kraam op het
kerkplein,net als voorgaande jaren gevuld met
eigen gemaakte spulletjes.

Hartelijk dank voor uw gaven.
Rekeningnummer Diaconie
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NL23 RABO 038 82 33 605
t.n.v. Diaconie NH Kerk ’s-Graveland

Woord en Daad werkt samen met
partnerorganisaties, zowel ‘thuis’ als in de
landen waar het actief is. Dat maakt dat de
organisatie effectief kan zijn in het
daadwerkelijk bereiken van een betere
situatie voor mensen die het nodig hebben.
Meer informatie is te vinden op de website
www.woordendaad.nl.
Van harte aanbevolen!

Collecte 24 april 2016
De collecte van 24 april 2016 is bestemd voor
de Stichting Woord en Daad. Dit is een
instelling voor ontwikkelingshulp waarbij dit
werk wordt verricht vanuit bijbels perspectief.
Gebieden waarin de stichting hulp biedt zijn
een aantal landen in Afrika, Azië en Middenen Zuid-Amerika. Er zijn vier aspecten in dit
werk, waarbij armoedebestrijding een
belangrijke plaats inneemt. Hierbij kan
gedacht worden aan (beroeps-)onderwijs,
bedrijfsontwikkeling en basisvoorzieningen
(vooral in de gezondheidszorg). Ook kan
gedacht worden aan noodhulpprogramma’s.
Daarnaast legt Woord en Daad de nadruk op
Bewustwording (in Nederland, met de
achterban), Maatschappijopbouw in het
Zuiden, waarbij het werk zo goed mogelijk
maatschappelijk ingekaderd wordt, en
Beleidsbeïnvloeding, waarbij zij niet schroomt
om ‘thuis’ op te komen voor de belangen van
de allerarmsten veraf.
Woord en Daad probeert deze aspecten van
haar werk zo goed mogelijk op elkaar af te
stemmen. Een belangrijke motivatie is dat
armoede in de wereld een vorm van onrecht
is, waartegen het zinvol is te strijden en
zichtbaar te zijn door tekenen van Gods
koninkrijk te laten zien. Vanuit dit Bijbelse
toekomstperspectief mogen mensen nu al tot
hun bestemming komen in de diepste zin van
het Woord. Dit mag gebeuren als mensen
verantwoordelijkheid nemen en dragen voor
zichzelf en voor anderen, waardoor zij een
waardig leven kunnen leiden.
Een specifieke actuele invulling van het werk
van Woord en Daad is gelegen in de
vluchtelingenstroom naar het Westen. De
stichting levert een bijdrage om deze
problematiek te kunnen beheersen, onder
andere door opvang in de regio in landen als
Jordanië en Irak, maar ook door het helpen
om perspectief te bieden in Afrika.

Met God op reis
Op zondagavond 10 april om 19.30 zal er weer
een zangdienst worden gevierd. Omdat
christenen door de eeuwen heen onderweg
zijn met God, zijn er vele mooie
pelgrimsliederen geschreven. Vandaar dat de
zangdienstcommissie dit keer het thema “Met
God op reis” heeft gekozen. Tijdens de viering
reizen we door vele tijden en plaatsen in ons
leven; door de nacht (van strijd en zorgen),
door de wereld (gaat een Woord), ik wandel
in het Licht (met Jezus) en (ik ben reizend)
naar die stad. Maar altijd in de vaste
wetenschap: wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand.
Tijdens de dienst zullen wij luisteren naar
Praise Loosdrecht dat onder leiding van Kees
Grobecker zes prachtige liederen bij dit thema
zal laten horen. De schriftlezingen worden
verzorgd door Wim Molleman en onze
organist is Jan Broekhuis. Wilt u de dienst (live
of later) thuis beluisteren, bel dan even voor
de liturgie met één van leden van de
zangdienstcommissie (zie affiche elders in
deze KSSK). Via hen kunt u ook vervoer naar
de kerk aanvragen. D.V. graag tot zondag 10
april.

Roosters
Rijrooster
1e Rijder
10 apr
Arnold van ’t R.
17 apr
Dick K.
24 apr
Wim L.
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Koen van B.
(Hemelvaartsdag 09:30 u)
nog niet bekend
nog niet bekend

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag, wat
een heidendom
In heel wat kerkelijke gemeenten is het
tegenwoordig gebruikelijk om op
Hemelvaartsdag te gaan dauwtrappen.
Meestal hoort daar ook een hagenpreek bij –
een soort dienst met zang, gebed en een
toespraak. Je kunt je in gerede afvragen
waarom kerken dit doen.

e

2 Rijder
10 apr
17 apr
24 apr
01 mei
05 mei
08 mei

Henk H.
Adrie/Raymond v.d. P.
Niels S.
Daniël A.
(Hemelvaartsdag 09:30 u)
nog niet bekend
nog niet bekend

Men kan er uiteraard wel een theologische
motivatie voor geven. Dat kun je voor alles.
Altijd is er wel een link te leggen naar een
mooie theologische gedachte. Men kan er
zelfs een Bijbeltekst voor vinden.
Bijbelteksten zijn overal goed voor. In dit
geval zou ik Psalm 110 nemen. Daar gaat het
over het zitten aan Gods rechterhand – de
hemelvaartspsalm bij uitstek. En juist die
psalm spreekt ook over de dauw, zelfs over de
dauw van de jeugd: jonge mensen die
hemelvaart vieren, met de dauw als bron van
nieuw leven en het aanlichten van de dag. Ik
heb mijn hagenpreek zo klaar.

Oppasrooster
10 apr
Gera F.
Marcella .
17 apr
Ineke T.
Rachel V.
24 apr
Arja van de P.
Gerna D.
01 mei
Liselore H.
Jasmijn ter S.
05 mei
(Hemelvaartsdag 09:30 u)
nog niet bekend
08 mei
nog niet bekend
Collectantenrooster
10 apr
Jasmijn en Marly (IPP)
17 apr
diaken/kerkrentmeester
24 apr
Tom en Tirsa)
01 mei
diaken/kerkrentmeester
05 mei
(Hemelvaartsdag 09:30 u)
diaken/kerkrentmeester
08 mei
nog niet bekend (IPP)

heidens volksgebruik
Jammer dat het onzin is. Dauwtrappen heeft
niets met Psalm 110 te maken en niets met de
hemelvaart van Jezus, maar het is gewoon
een oud volksgebruik, waarschijnlijk ergens
geworteld in het oude heidendom. Het
heidendom is in de mode, met mythen en
oerbeelden. Oude mythische verhalen en
praktijken die verbonden zijn aan de natuur
en bijzondere plekken roepen gevoelens op
die ver reiken, verder dan onze rationaliteit en
juist daarom zo boeiend zijn. Ze raken
momenten in ons wezen die we niet kunnen
verklaren, maar die er wel zijn en worden
opgeroepen door elementen zoals bronnen,
bossen, dauw en dageraad, de avondschemer
of de volle maan. In die wereld hoort het
dauwtrappen thuis en om de irrationaliteit
nog een extra accent te geven hoorde er ook
een flinke scheut drank bij. Pan en Bacchus
gaan graag samen, net als zij worden omringd
door esoterische feeën en nimfen.

Koffierooster
10 apr
Ineke T.
17 apr
Corry V. / An H.
24 apr
Jan V. / Gerdi van
B.
01 mei
Jos A.
08 mei
Ank B.
15 mei
Corry G.
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alles te boven? Dát vieren we op
Hemelvaartsdag, in de kerk. En de diepste
gemeenschap is dat we als leden van zijn
lichaam zijn macht over ons leven vieren. Als
dat niet meer missionair werkt en mensen
niet samenbindt, dan helpt dauwtrappen echt
niet om wel de kerk op te bouwen. Dat is
vergeleken met de heerlijkheid van Christus
die we vieren in de kerk, niet alleen heidens,
maar ook onnozel.

Bij het kerkelijke dauwtrappen laat men de
drank gewoonlijk achterwege. Die is ook niet
nodig, want de religieuze setting geeft de
extra tint aan het dauwtrappen die we nodig
hebben om het mythisch te maken en anders
dan een gewone vroege fietstocht met een
picknick op een willekeurige mooie dag.
Dauwtrappen doet mensen wat. Henk
Vreekamp (dr. Vreekamp leefde nog ten tijde
van het verschijnen hiervan; MJF) heeft
helemaal gelijk als hij betoogt dat het
heidendom ons diep in het bloed zit en dat
dat altijd blijft rondspoken en op gezette
tijden ineens weer aan de oppervlakte komt.
Dat is vooral het geval als het geloof zwak
wordt. Als de betrokkenheid bij Jezus Christus
vervaagt in de menselijke aandacht voor
zichzelf, dan borrelen de oeroude machten
die rondwaren in hun ziel, weer op. Daarom
gaan we dauwtrappen, omdat het geloof aan
het verdampen is, en dan komen de oude
machten weer tevoorschijn. Nu de
betrokkenheid bij de kern van het geloof
wegebt, gaan we dauwtrappen.

Missionaire gemeente? Betrokken gemeente?
Laten we eerst eens kijken hoe het met de
viering van het onvergankelijke leven in
Christus zit. Als we als kerk daarmee bezig zijn
– hoe onnozel is dan een voorstel om te gaan
dauwtrappen!
Niet dauwtrappen is trouwens net zo onnozel
wanneer het uit conservatisme is, waarbij het
wonder allang vergeten is, omdat het ergens
in een stoffige la ligt.
DOOR: Prof. dr. A. van de Beek
UIT: ND d.d. 22 mei 2015

Nu kun je met Vreekamp zeggen: laat dat
heidendom dan maar openbaar worden en
laten we de oude teksten van de Germaanse
mythen maar lezen in de kerk. Volgens mij is
dat net zoiets als de man die van de
drankverslaving verlost was, drank geven
omdat op zwakke momenten toch die
behoefte weer de kop opsteekt. Het hek is zo
weer van de dam. Daarom: op Hemelvaart
niet gaan dauwtrappen, maar gewoon naar de
kerk.

Protestants Leerhuis voor
Gemeenteleden! (wijziging)
In het vorige kerkblad stond de aankondiging
van een zevental leerhuisavonden onder de
titel “van de bergrede naar de binnenkamer”
De tweede avond zou gehouden worden op
27 april. Aangezien dit de avond van
Koningsdag is, is de tweede bijeenkomt
verschoven naar de avond daarop, 28 april.
Verder blijft alles ongewijzigd zoals in de KSSK
van vorige maand stond.

missionair
Nu kan men zeggen dat er een missionair
aspect aan het dauwtrappen zit. En ook een
samenbindend element voor de
gemeenteleden. Maar wat moeten we met
dauwtrappen om mensen bij de kerk te
halen? Hebben we niet wat beters te zeggen
en te doen? Gaat het onuitsprekelijke wonder
dat Christus zich uit liefde voor ons gaf, niet
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Zangdienst

Met God
op reis
Zondagavond 10 april 2016 om 19.30 uur.
M.m.v.
Lezingen
Organist

Praise uit Loosdrecht
o.l.v. Kees Grobecker
Wim Molleman
Jan Broekhuis

Hervormde Kerk
Noordereinde 14
’s-Graveland
Luistert u graag thuis?
Neem even contact op,
dan zorgen wij voor uw liturgie.
Joke B.xxxxx 656 xx xx • Hilde M.xxxxx 656 xx xx
Annelies van der H.xxx 672 xx xx • Yvar S. 656 xx xx
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