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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:
31 mei
5 juli

30 augustus
27 september

1 november
6 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag voor 19.00 uur aanleveren. Kopij die later wordt
aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.
Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland
mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’
dhr. J. Hoekstra
email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef
dhr. F. van Weeghel
email: vanweeghel@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van
de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals
beschreven in hun Privacyverklaring.
Derhalve is de redactie niet aansprakelijk.

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

HERVORMDE
GEMEENTE
’S-GRAVELAND

Predikant:

Predikant:

Vacant

Vacant

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

Bijstand pastoraat:
Ds. Stella Muns
Bereikbaarheid: Graag zoveel
mogelijk op maandagmiddag
en donderdagochtend.
Telefoon: Email:
info@stellamuns.nl of
predikant@pgdegraankorrel.
nl
www.deluistering.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. J. de Goei
Tel:

Scriba:
Scriba:
Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:
email:
augustvanderlelie@hotmail.co
scriba@pgdegraankorrel.nl
m

Scriba:
Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
tel.: 035 – 656 3260
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

12 mei

10:00 uur

Ds. G.J. van Meijeren
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
(Red een kind)

Zondag

19 mei

10:00 uur

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

Zondag

26 mei

10:00 uur

Prof. dr. A. de Reuver, Waddinxveen
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag

09:30 uur

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

Zondag

10:00 uur

Dr. W.M. Dekker, Waddinxveen
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

2 juni
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EREDIENST
‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)
Vrijdag

17 mei

15:00 uur

Ds. G.J. van Meijeren

Wij maken u er opmerkzaam op dat deze diensten in Veenstaete voor iedere belangstellende
bedoeld zijn.
Deze diensten zijn zeer laagdrempelig (eigenlijk geen drempel).
Daardoor zijn deze diensten uitermate geschikt voor mensen die niet zo makkelijk een dienst in een
kerk zullen gaan bezoeken.
Dus, of u nu lid bent van een kerk of niet, u bent meer dan welkom.
Maar, gemeenteleden, ook van de buurgemeentes en leden van andere kerkgenootschappen zijn
van harte welkom.
Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Dan hebt
u ook de gelegenheid – niet verplicht - om nog even na te praten.
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HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND EN
HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF
Heeft u een projectidee?
Als commissie overwegen wij om later dit jaar
(ook) een ander zendingsproject te gaan
steunen. Graag willen wij u de gelegenheid
geven om ons te laten weten welke
zendingsprojecten/-werkers u een warm hart
toedraagt. Uw suggesties zien wij graag
tegemoet voor 1 juni. Alle suggesties/ideeën
zullen wij bespreken op onze volgende
vergadering. Dus heeft u een projectidee?
Laat het ons weten!

Nieuws van de zendingscommissie
Zendingsproject Mali
In deze KSSK willen wij u graag even bijpraten
over ons gezamenlijke zendingsproject in
Mali. Sinds 2015 steunen we met uw giften de
aanleg van de gemeenschappelijke moestuin
en de benodigde waterput in de
dorpsgemeenschap N’Tosonni. Onlangs
hebben we het mooie bedrag van € 2.500,kunnen overmaken voor dit zendingsproject
van Anco en Ewien van Bergeijk, die via CAMA
zijn uitgezonden naar West-Afrika. Via Ewien
kregen wij te horen dat de pastor/dominee
die betrokken is bij het lokale project zeer
dankbaar en gemotiveerd is.
Bij deze willen wij u graag hartelijk bedanken
voor uw bijdragen via de collectes en/of
zendingsbussen in onze kerken.

Hartelijke groeten,
Saskia L., Janneke V., Mieke Z., Daniëlle N. en
Annemarie de G.
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
het duister van onze zonden, in het licht van
de vergeving. Wij hebben de opgestane Heer
nodig.
Want waar zouden we zijn als we niet konden
geloven dat Pasen een nieuw begin is? Dat de
opstanding van Jezus de dood, het verdriet
doorbreekt. Dat zijn opstanding ons de hoop
geeft dat wij zullen opstaan uit de dood, dat
Gods koninkrijk zal aanbreken en wij daar deel
van uit mogen maken.

Meditatie
Johannes 20. Jezus zei tegen haar: Vrouw,
waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het
de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer,
als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan
waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem
weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria! Zij
keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni;
dat betekent: Meester.

Hij wil u hoop geven, Hij garandeert u het
leven. Hij zegt dat uw verdriet tijdelijk is, dat u
getroost zult worden dat u niet hoeft te
wanhopen. Jezus is niet zomaar gestorven en
opgestaan, maar Hij is voor u gestorven en
opgestaan. Ik hoop dat u dat gemerkt heeft in
uw leven. Dat op soms onverwachte
momenten, Jezus werkelijk de levende bleek
en u troostte, oprichtte, nieuwe hoop gaf.
Door het Woord, in iemand anders die vol
liefde zich over u ontfermde. Dat zijn allen
voorboden, voorboden, tekenen van het
nieuwe leven dat Jezus Christus opent met
Pasen. We zullen er deel aan hebben.
Net zoals Maria bij haar naam geroepen is zo
roept de levende Heer u. Hij roept u tot zijn
liefde. Hef uw hoofd omhoog, Jezus Christus is
opgestaan.

Wanneer Johannes vertelt over Maria dan
voel je als het ware het verlangen van Maria
naar Jezus, en haar radeloosheid zonder hem.
Zonder Hem is haar leven kleurloos
geworden. Hij was degene van wie ze alles
verwachtte, Hij was degene die waar zou
maken wat op de bodem van haar hart leefde:
zegen, heil, vrede, leven zoals het leven bij
God moet zijn. Nu Jezus gestorven is, is dat
allemaal weg.
Misschien lijken we op Maria bij het graf,
huilend, of kent ons leven fases zoals Maria
heeft. Dat het leven grijs geworden is,
kleurloos, doelloos. Angstig voor wat er nu
komt, dat elke zekerheid onder je bestaan is
weggeslagen, elke richting ontbreekt. Waar
moet je heen, wat moet je zoeken?
Wie zoek je, vraagt Jezus? Een vreemde vraag,
want wie zoekt Maria dan Jezus alleen? Jezus
is degene die Maria zoekt, alles in haar zoekt
Hem, zonder Hem is de hoop weg, is alles
verloren, weet ze geen raad meer met haar
leven en keert de angst terug. Dan is ze aan
haarzelf overgelaten. Zij heeft pasen
broodnodig.

Meeleven
We leven mee en we zijn dankbaar met Cees
B. (1241 BL KORTENHOEF). Onverwacht werd
hij getroffen door ernstige hartproblemen. Uit
het niets kwam Cees weer tot bewustzijn en
werd hij teruggegeven aan Ina en de kinderen.
Dat is iets om stil van te worden, we mogen
God danken. We bidden ook voor Cees in het
traject van revalidatie dat nu wacht, om Gods
nabijheid, geduld en kracht.

Wij hebben pasen broodnodig. Waar zouden
wij zijn zonder pasen? Wij hebben
hartstochtelijk nodig dat iemand ons opricht,
omdat wij zo vaak onszelf niet kunnen
oprichten. Ons hoop geeft, omdat we dat zelf
niet kunnen maken. Dat iemand ons trekt uit
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We denken aan br. de K. ( 1241 AX
KORTENHOEF) Hij heeft met Pasen een paar
dagen in het ziekenhuis gelegen, gelukkig
mocht hij weer thuis komen. We bidden voor
hem op zijn oude dag, juist ook als die oude
dag met gebreken komt.

Bijbelkring
De laatste bijbelkring van dit seizoen is op 15
mei a.s. bij fam. A. Kortenhoefsedijk. U bent
van harte welkom! We maken een start met
handelingen 11.

Zr. Yvonne K. (1216 LV HILVERSUM ) is
geopereerd aan haar heup. Deze operatie is
geslaagd en ze is ook inmiddels weer thuis.
Wij danken God, en bidden om zijn Zegen in
de revalidatie die nu volgt.

Lied van de maand
In de maand mei zingen wij psalm 98:1

In memoriam
Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Op vrijdag 22 maart overleed zr. Hillegonna
M.-S. in de leeftijd van 70 jaar. Na een lang
ziekbed mocht zij in vertrouwen heen gaan.
Vrijdag 29 maart vond de uitvaart plaats die
voorafgegaan werd door een rouwdienst in
onze kerk. Hilde heeft in haar leven gewerkt in
de zorg, ook veelal vrijwilligerswerk. Dat heeft
ze altijd met liefde en zorgvuldigheid gedaan.
Ook in onze gemeente zette ze zich in, o.a.
door het koffiezetten, maar haar hart lag bij
de zangdienst. Vele jaren zocht ze liederen
uit, was ze bezig met koren en thema's.
Zingen was een van haar passies, ze was van
meerdere koren lid in de loop der jaren. In de
rouwdienst zong een van die koren liederen
die haar lief waren. Hilde werd ernstig ziek
tot groot verdriet van haar, Wim en allen die
haar lief waren. Het was ook een zwaar
ziekbed, met intens moeilijke dagen. Wel
mocht ze vertrouwen hebben op de Here haar
God die haar door alles heen thuis zou halen.
Zijn troost, kracht en hulp bidden we Wim en
de kinderen en kleinkinderen toe. (1241 HC
KORTENHOEF)

In juni zingen wij het vrolijke lied 'ik heb Jezus
nodig'.
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.
'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m'n handel. in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Examens
Ook dit jaar doet er weer een aantal jongeren
examen. Heel veel succes en ook rust om dat
wat je geleerd hebt op te kunnen schrijven!
- Tom van den B. (1241 VV KORTENHOEFF)
- Tera D. (1214 CA HILVERSUM)
- Rachel V. (1243 JV 'S-GRAVELAND)

Leeskring
De laatste leeskring van dit seizoen vindt
plaats op 8 mei in de consistorie om 20.00
uur. Van harte welkom! We sluiten de avond
af met een hapje en een drankje.

Ds. G.J. van Meijeren
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Ringen maken het werk van
kerkenraden en classicale
vergaderingen eenvoudiger

Uit de kerkenraad
Terugblik gemeenteavond 10 april
Op woensdagavond 10 april organiseerden wij
een gemeenteavond over ‘Gemeente zijn’. Na
een korte inleiding bespraken wij het thema
in drie groepen en aan de hand van
verschillende Bijbelteksten. Dit leverde
levendige en waardevolle gesprekken op, met
verschillende inzichten en ideeën. Aansluitend
kwamen de financiën kort aan de orde. De
avond werd afgesloten met een gezellig
borrelmoment. We zijn dankbaar dat wij in
onze kerk het Woord mogen horen, God lof
mogen zingen en elkaar mogen ontmoeten.
Een uitgebreider verslag volgt in de volgende
KSSK.

Ds. Leo Koffeman ontkracht vier
misverstanden over de ringen. Zo schat hij
bijvoorbeeld in dat het een reductie van 75%
van het aantal bovenplaatselijke
'kerkbestuurders' is.
Misschien is het u tot nu toe ontgaan: er zijn
sinds 2018 ook ‘ringen’ in de Protestantse
Kerk. Elke gemeente maakt deel uit van een
ring. Welke ring dat is, dat beslist in beginsel
het breed moderamen van de classicale
vergadering (zie ord. 4-17). In elke classis zien
we een aantal ringen. In de praktijk bestaat
een ring meestal uit de gemeenten die tot
voor kort een classis vormden.

Jaarmarkt op 11 mei
Op 11 mei vindt weer de jaarmarkt plaats.
Deze dag is er één en al gezellige bedrijvigheid
in en om de kerk. We zijn blij met alle hulp en
bezoekers op deze dag! Elders in dit kerkblad
vindt u meer informatie.

Laat me proberen eerst maar eens vier
misverstanden uit de weg te ruimen. Dan
wordt hoop ik duidelijk wat het vernieuwende
van de ring is, en hoe dit tegelijk het werk van
kerkenraden en classicale vergaderingen
eenvoudiger maakt. Daarna maak ik een paar
opmerkingen over wie verantwoordelijk is.

Fietstocht op Tweede Pinksterdag
Op Tweede Pinksterdag vindt weer de
jaarlijkse fietstocht (en autotocht) plaats.
Aansluitend wordt er met elkaar gegeten. Een
mooie gelegenheid om als gemeente bij
elkaar te komen en elkaar in een gezellige
sfeer te ontmoeten. Wij zien weer uit naar
een mooie fietstocht! Meer informatie elders
in dit kerkblad.

Vier misverstanden:
Het eerste misverstand: ‘weer een
vergadercircuit erbij’, zie ik u denken. ‘Alsof
het al niet lastig genoeg is om mensen te
vinden voor de classis’.
Dat laatste is zeker waar. Nogal wat
kerkenraden hadden (het is verleden tijd!) er
elk jaar weer grote moeite mee een
ambtsdrager bereid te vinden om ‘naar de
classis te gaan’. Moest je als ‘gewone’ diaken
of ouderling meedenken over vragen waar je
in je eigen gemeente misschien weinig mee te
maken kreeg, of waar je in elk geval weinig
feeling voor had. Met als toetje een rapport
van het breed moderamen dat uiteraard zijn
meer bestuurlijke zaken keurig voor elkaar
had. Niets op aan te merken, toch?"

Kerkenraad
Op D.V. dinsdag 14 mei 2019 vergadert de
kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de
kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00
uur en 20.30 uur.
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.
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Toch gaat het hier om een misverstand, want
het bovenplaatselijke vergadercircuit is nu
juist kleiner geworden. Niet elke kerkenraad
vaardigt meer iemand af. Uit elke ring worden
een paar ambtsdragers verkozen om naar de
classis te gaan. Dat leidt tot een reductie van
het aantal bovenplaatselijke ‘kerkbestuurders’
met naar schatting 75 %!

Het derde misverstand: ‘het blijft een
ongewenste taakverzwaring voor
ambtsdragers’.
Ook dat klopt niet. De ringen hebben
volledige vrijheid in de manier waarop zij die
verantwoordelijkheid van de gemeenten voor
elkaar vormgeven. Er zijn in veel gemeenten
misschien wel minder ambtsdragers dan
voorheen, maar tegelijk zijn tal van
gemeenteleden op allerlei manieren actief in
het gemeentewerk. Natuurlijk kan de ring
kerkenraadsleden uitnodigen voor (ik noem
maar wat) een vergadering over nieuwe
vormen van gemeente-zijn. Maar de ring kan
ook mensen uit het jeugdwerk bij elkaar
brengen om ervaringen uit te wisselen,
diakenen en mensen van ZWO-groepen
uitnodigen met een spreker van Kerk in Actie,
of zelfs een korenfestival of een regionale
kerkendag organiseren. Allemaal
mogelijkheden om ‘de saamhorigheid van de
gemeenten in het nakomen van haar taak en
roeping te bevorderen’.

Het tweede misverstand: ‘de ring is
overbodig’.
Nee. Dat zou zo zijn, als de ring en de
classicale vergadering dezelfde opdracht
zouden hebben. Maar dat is niet zo. De
classicale vergadering heeft vanouds een
dubbele taak: leidinggeven en
ontmoetingsplek zijn. In kerkordetaal: “De
classicale vergadering (a) geeft leiding aan het
leven en werken van de classis en (b) geeft
daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid
van de gemeenten voor elkaar en voor de
gehele kerk, alsmede aan de
verantwoordelijkheid van de kerk voor de
gemeenten” (art. VI-4 kerkorde). Bij (b) speelt
ontmoeting een grote rol.

Het vierde misverstand: ‘per saldo kunnen
kerkenraden er dus weinig mee’.
Dat is ook weer niet waar. Ontmoetingen
kunnen ook kerkenraden inspireren.
Bovendien kunnen de kerkenraden in een ring
samen besluiten tot het regelmatig houden
van vergaderingen van ambtsdragers. In zulke
vergaderingen kunnen door de kerkenraden
ook de leden van de classicale vergaderingen
gekozen worden (maar dat kan ook
schriftelijk). Ook het breed moderamen van
de classicale vergadering kan (al dan niet op
verzoek) zo’n vergadering bijeenroepen.

De classicale vergadering (nieuwe stijl)
concentreert zich op (a), het leidinggeven, al
gaat dat natuurlijk niet zonder ontmoeting.
Voor zover de classicale vergadering en haar
breed moderamen bestuurlijke taken hebben,
zoals gemeenten toestemming geven voor
bepaalde zaken, ligt dat nog steeds helemaal
bij de classicale vergadering. Overigens zijn
heel wat van dat soort bestuurlijke taken uit
de kerkorde verdwenen: kerkenraden hebben
meer vrijheid gekregen om allerlei zaken naar
beste weten zelf te regelen. Maar de ring is
juist geen vergadercircuit. Het is een
ontmoetingsplek in de regio. De kerkorde zegt
het zo: De ring “geeft gestalte aan de
verantwoordelijkheid van de gemeenten voor
elkaar, onder meer door het stimuleren en
zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het
op andere wijze bevorderen van de
saamhorigheid van de gemeenten in het
nakomen van haar taak en roeping” (ord. 417-2).

Wie neemt de verantwoordelijkheid?
Hierboven las u al iets over de mogelijkheden.
Maar nu nog iets over de wijze waarop het
georganiseerd wordt.
Bewust is ervoor gekozen om hierover niet
‘van bovenaf’ iets in de kerkorde vast te
leggen. De verantwoordelijkheid is gespreid.
Allereerst wordt gedacht aan de predikanten.
De predikanten binnen de ring ontmoeten
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elkaar regelmatig in de werkgemeenschap van
predikanten. Daar is een van de taken ‘het
bevorderen van de samenwerking van en de
uitwisseling tussen gemeenten die deel
uitmaken van dezelfde ring’ (ord. 4-18-2). Van
die kant mogen dus ideeën en initiatieven
worden verwacht, waarbij niet pertinent
steeds dezelfde predikanten (als een soort
ringbestuur) het voortouw behoeven te
nemen.

Als u niet in staat bent de spullen zelf te
brengen kunt u ook contact opnemen met
Ymkje van ’t R. 694 of Arjan van der H. 672.

Diaconie: oproep jaarmarkt
Op zaterdag 11 mei vindt het grootste
evenement van het jaar plaats in `s-Graveland
en omstreken; de jaarmarkt! Ook dit jaar
hopen wij weer flink wat bezoekers van koffie
en thee te voorzien en verzorgen we 1 van de
weinige sanitaire stops op het “terrein”. Daar
is uiteraard man- en vrouwkracht voor nodig.
Bij deze dus een oproep voor helpende
handen! Geef u/je op voor een of twee
uurtjes, (of meer!) gezelligheid en mocht er
voorkeur zijn voor een dagdeel horen we dat
graag. Ook hopen we weer heel veel plakken
cake te verkopen en het zou geweldig zijn als
die allemaal zelfgebakken zijn. Wilt u of wil jij
er 1 of meerdere bakken? Graag!
Opgeven voor koffie-/theeschenken en/of
cakes bakken graag bij Iris A.:
iris.z.@gmail.com, 035-656/06-50.

Op de achtergrond houden twee personen
een oogje in het zeil. De classispredikant zal
bij bezoeken aan gemeenten en predikanten
ook hiernaar vragen. Loopt het? ‘Best
practices’ uit andere ringen kunnen dan
worden gedeeld. En de ring werkt hierin
samen met de voorzitter van het classicale
college voor de visitatie, zegt de kerkorde. Die
kan dus ook ingeschakeld worden voor advies.
Tenslotte: elk jaar wordt in de classicale
vergadering een overzicht gemaakt van de
activiteiten in de ringen. Ook dat is bedoeld
om elkaar te stimuleren en op ideeën te
brengen.

In het bijzonder een oproep aan onze jeugd;
mocht je je nou heel toevallig een beetje
vervelen op die zaterdag, kom dan vooral
helpen, je eerste horeca-ervaring ligt op je te
wachten. Geen zin in rondbanjeren met
dienbladen? Er valt heel wat af te wassen op
zo`n dag dus ook daar liggen mooie kansen
voor jullie. En mocht je dat ook niet je ding
vinden? Bak dan een of wellicht meerdere
cakes, (kleine) cup-cakes mag ook! Voor je
gedane arbeid krijg je geen cash maar wel een
hoop lol, dankbaarheid en een glimlach op je
gezicht, geef je dus op vooral op!

DOOR: Prof.dr. L.J. Koffeman, Emeritus
Hoogleraar PThU
UIT: website Protestantse Kerk in Nederland

11 mei jaarmarkt!
Zaterdag 11 mei wordt de jaarmarkt in ’s
Graveland gehouden!
Het belooft weer een gezellige dag te worden
in en om onze kerk.
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
op woensdagavond 8 mei tussen 19.00 en
20.00 uur en op vrijdag 10 mei na 19.00 uur.

Opbrengst ‘koffie/thee/toilet’ jaarmarkt 11
mei
De opbrengst van ‘koffie/thee/toilet’ gaat dit
jaar naar de Bobby en Robine Foundation.
Robine en Bobby wonen met hun ouders Jan
Willem en Pamela in Nederhorst den Berg.
Ongeveer een jaar geleden werd vastgesteld
dat Robine en Bobby beiden de extreem
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zeldzame en dodelijke metabole
(stofwisselingsziekte) CLN2 hebben.
Jan Willem en Pamela richtten de Bobby en
Robine Foundation op. De doelstelling van de
Foundation is tweeledig:
Ten eerste ‘family support’ met als doel om
Bobby en Robine zo optimaal mogelijk te
kunnen ondersteunen en hen het mooist
denkbare leven te kunnen geven. Wij
gebruiken uw giften om (zorg-)kosten die niet
door de verzekering of overheidsinstanties
worden gedekt te financieren, zoals educatie
en beweging, zorgkosten, juridische
ondersteuning, reis- en verblijfkosten,
aanpassingen in huis, etc.
Ten tweede draagt de Bobby & Robine
foundation bij aan het financieren van
onderzoek en de ontwikkeling van medicijnen
die het levensniveau van kinderen met CLN2
& andere stofwisselingsziektes verbetert en in
de toekomst deze ziekte(s) hopelijk geneest.
Meer informatie:
www.bobbyenrobinefoundation.nl
Wij bevelen de Bobby en Robine Foundation
van harte bij u aan!

(Let op !! Het rekeningnummer voor het
bestellen van collectebonnen staat
hieronder)

College van kerkrentmeesters

Diaconie

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
per ommegaande, de door u bestelde boekjes
ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u bij
ondergetekende terecht, of bij één van de
andere Kerkrentmeesters.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Het college van kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

Opbrengst van de collectes
07 apr
€ 110,75
14 apr
€ 76,30
19 apr (Goede Vrijdag)
€ 94,57
21 apr (Pasen)
€ 188,77
28 apr
€ 117,30

Coll.bon
53%
59%

07 apr
€ 114,50
14 apr (Wording)
€ 74,25
19 apr (Goede Vrijdag)
€ 100,80
21 apr (Pasen)
€ 157,70
28 apr
€ 91,76

55%
42%
41%

Instandhouding predikantsplaats:
07 apr
€ 115,20
35%
21 apr
€ 135,10
54%

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

(Om het gebruik van collectebonnen te
stimuleren vermelden we het %
collectebonnen per collecte)
Bankrekeningnummer College van
Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland.
- 12 -
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09 juni (1e Pinksterdag)
Arnold van ’t R.

Diaconiecollecte 12 mei 2019
De collecte van 12 mei is bestemd voor
Stichting ‘Red een Kind’.
‘Red een Kind’ is een christelijke organisatie
die zich richt op ondersteuning en
ontwikkeling van kinderen, jongeren en soms
hele gezinnen in moeilijke omstandigheden in
Afrika en Azië. Omdat kinderen, waar
mogelijk, het beste bij hun eigen familie en in
hun eigen omgeving kunnen opgroeien,
worden in de programma’s vaak gezinnen en
hele dorpen ondersteund en wordt nauw
samengewerkt met lokale
partnerorganisaties.
‘Red een Kind’ wil haar werk doen vanuit vijf
aan de Bijbel ontleende kernwaarden, liefde,
barmhartigheid, gerechtigheid, verzoening en
rentmeesterschap en zo bijdragen aan de
door God gegeven opdracht om de liefde en
zorg van God te tonen aan hen die lijden
onder armoede en onrecht. De ondersteuning
gebeurt in de vorm van sponsorprogramma’s
(met een duur van tussen de 5 en 10 jaar),
maar ook in de vorm van speciale projecten.
‘Red een Kind’ is voor haar waardevolle en
liefdevolle werk afhankelijk van
ondersteuning door giften en gebed.
Van harte aanbevolen!

Oppasrooster
12 mei
Maaike van ’t R.
Rachel V.
19 mei
Gerda/Yvar S.
Sjoerd K.
26 mei
Liselore H.
Tom van der H.
02 jun
Gerdi van B.
Janicka van B.
09 jun (1e Pinksterdag)
Gerna D.
Pepijn van der H.
e
10 jun (2 Pinksterdag)
Daniëlle N.
Rachel V.
Collectantenrooster
12 mei
diaken/kerkrentmeester
19 mei (IPP) Tirsa V.
Eline P.
26 mei
diaken/kerkrentmeester
30 mei (Hemelvaartsdag)
diaken/kerkrentmeester
02 jun(IPP) Tom van der H.
Emma van B.
09 jun (1e Pinksterdag)
diaken/kerkrentmeester

Verjaardagskaarten
Onlangs heeft de diaconie uit praktisch
oogpunt besloten de leeftijd voor de
verjaardagskaarten te verhogen van 70 naar
75 jaar.
We voeren deze leeftijdsverhoging in één keer
door. Het kan daardoor gebeuren dat u in
afgelopen jaren al aan de beurt was en nu tot
aan de leeftijdsgrens van 75 jaar geen kaart
krijgt.
Wij vragen uw begrip hiervoor!

Koffierooster
12 mei
Jos A.
19 mei
Ank B.
Anneke van O.
26 mei
Willie F.
02 jun
Ronald B.
e
09 jun (1 Pinksterdag)
Yvonne K.

Dankbetuiging
Roosters
Rijrooster
12 mei
19 mei
26 mei
02 juni

Heel veel dank voor de bezoeken tijdens mijn
ziekte, zowel thuis als in het ziekenhuis. Ook
dank voor de vele kaarten die ik heb gekregen
en aan de mensen die mij in het gebed
hebben gesteund voor mijn herstel.
Nogmaals heel hartelijk dank.
Theo L.

Adrie/Raymond van de P.
Henk van de P.
Klaas P.
Johan Z.
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Bovendien dat Hij daarboven in de hemel zit
en toch bij ons en in ons is en ons regeert?

Hemelvaartsdag
DOOR: dr. Maarten Luther
UIT: Predigten des Jahres 1523, Sermon am
Himmelfahrtstage (14. Mai), vgl. WA 12, 562,
12 32

‘En nadat de Heere met hen gesproken had,
werd Hij opgenomen tot in de hemel, en is
gezeten aan de rechterhand van God’ (Markus
16:19, weergave DB 1545).

Een woord van dr. H.F. Kohlbrugge

(…) Wij moeten vandaag over het opvaren van
de Heere Christus naar de hemel spreken. In
de eerste plaats: het is gemakkelijk gezegd en
begrepen dat de Heere naar de hemel is
opgevaren en daar zit aan de rechterhand van
God. Het zijn echter dode woorden die de
mond en het verstand napraat, tenminste als
zij niet met het hart verstaan en begrepen
worden. Daarom moet men Christus’ opvaren
naar de hemel en Zijn zitten aan de
rechterhand van God als een werkzame en
krachtige daad zien, die zonder ophouden
doorgaat.
Men mag niet denken dat Hij opgevaren is en
daarboven zit om ons hier beneden te laten
regeren. Maar daarom is Hij opgevaren,
omdat Hij daar het meeste kan doen en het
beste kan regeren. Want als Hij voor de
mensen zichtbaar op aarde was gebleven, dan
zou Hij zoveel niet hebben kunnen doen. Dan
zouden immers al de Zijnen niet dicht bij Hem
geweest zijn en Hem ook niet allen hebben
kunnen horen. Daarom doet Hij het op deze
manier: dat Hij met hen allen te doen heeft en
hen allen regeert, dat Hij tot allen preekt en
zij Hem allen horen. Zo alleen kan Hij bij allen
tegelijk zijn.
Pas er dus voor op dat u niet denkt dat Hij nu
ver bij ons is weggegaan. U moet juist het
omgekeerde denken: toen Hij op aarde was,
was Hij ver bij ons vandaan, maar nu is Hij
dicht bij ons. Hoe dat toegaat, kan het
verstand niet begrijpen. Daarom is het een
artikel van het geloof. Men moet hier de ogen
sluiten en het verstand niet volgen. Dit artikel
kan alleen door het geloof worden verstaan.
Want hoe kan het verstand begrijpen dat in
de hemel een Mens is als wij, Die ons en alle
mensen ziet en alle harten kent en aan allen
het geloof en de Heilige Geest geeft.

Als de duivel zegt: 'Jij hebt niets dan zonde,
zou jij zalig zijn?', dan moet je dit zeggen: 'Je
liegt het, ellendige duivel, Christus is mijn
zonde en ik ben Zijn gerechtigheid.
En ik heb geen zonde, want die liggen op het
Lam van God, die heeft Hij weggedragen'

De kerk midden in het dorp
Dietrich Bonhoeffer en de dorpskerk
Op 30 april 1944 schrijft Dietrich Bonhoeffer
vanuit zijn cel zijn eerste grote ‘theologische’
brief over religieloos christendom, over
transcendentie, over wereldlijkheid, en noem
maar op. Aan het eind van zijn bevlogen
verhaal vinden we de gevleugelde woorden:
‘De kerk staat niet op de plaats waar de
menselijke macht het laat afweten, bij de
grenzen, maar middenin het dorp.’
Het is een typerende zin, die licht werpt op al
Bonhoeffers denken over de kerk. De kerk
hoort niet aan de rand te staan, maar in het
midden. Want: Christus zelf is middenin het
leven gekomen en is niet aan de randen
blijven staan. Die christologische fundering is
ook typerend voor Bonhoeffer.
Je kunt weliswaar zeggen dat Christus een
randverschijnsel leek. Kan er uit Nazaret iets
goeds komen? vroeg Natanaël al. Het was
blijkbaar het randje van het randje van het
randje:
Nazaret stelde niet veel voor binnen Galilea;
het veráchte Galilea der heidenen zoals het in
Israëls hoofdstad Jeruzalem werd genoemd;
en Israël zelf was niet meer dan een lastige
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provincie aan de rand van het grote Romeinse
rijk. Van Galilea ging Jezus naar dat Jeruzalem,
om er buiten de stad gekruisigd te worden.
Uiterst marginaal allemaal. Maar, zegt
Bonhoeffer: in werkelijkheid was daar het
middelpunt van de wereld. Zoals later, in
afgeleide zin, ook het kleine Wittenberg een
tijdje middelpunt van de wereld werd. Zo kan
zoiets marginaals als een dorpskerk toch een
punt worden waar de wereld om draait; de
plek waar je moet wezen. Daar proeven we
Bonhoeffers eigen hartstocht. Hij werd
duidelijk gemotiveerd door de drang: in die
kerk moet je wezen. Daar tref je Christus zelf.
De gedachten die ik hier parafraseer komen
uit Bonhoeffers collegereeks over ‘Het wezen
van de kerk’ (1932), waarvan ik een nieuwe
uitgave heb verzorgd (zie onder, het gaat hier
om § 2). Ik ben aan die klus begonnen vanuit
het idee dat we hier te maken hebben met
een zeer actuele tekst. De problemen waar de
kerk anno nu in Nederland mee worstelt, zijn
niet eens zo heel veel anders dan de
moeilijkheden en vragen waar de jonge
dominee Bonhoeffer zich in zijn colleges toe
verhoudt. Hij was predikant geworden voor in
het bijzonder een groep niet bepaald
geïnteresseerde catechisanten (en
studenten); de kerk bevond zich aan de rand
van hun leefwereld (al stond het gebouw
middenin hun wijk), en op de vragen van een
seculariserende wereld in economische en
politieke crisissfeer leek de kerk in de verste
verte geen antwoorden te bieden; laat staan
op de werkloosheid en armoede waarin
Bonhoeffers catechisanten en hun ouders hun
leven doorbrachten. Hoezo de kerk het
centrum van de wereld? Vergeet het maar.
Bonhoeffer loopt niet voor die vragen weg, en
schiet ook niet in de reflex alleen maar met
praktische antwoorden te komen — al kun je
niet zeggen dat de praktische antwoorden
uitbleven; hij heeft zich met hart en ziel op
zijn werk gestort en dat mocht hem duidelijk
wel wat kosten. Maar daarbij was hij vóór
alles ook de theoloog. Hij probeerde na te
denken over de vraag: wat is de kerk eigenlijk,
en werpen de vragen van onze tijd misschien
een nieuw licht op die kerk, brengen ze

andere accenten naar voren? En als we
onszelf als kerk beter gaan begrijpen: welke
gevolgen heeft dat dan voor ons staan in de
wereld? Vandaar de titel van zijn colleges: Het
wezen van de kerk.
Toen ik aan de reconstructie van deze tekst
begon, was ik zelf nog wijkpredikant van een
vrij ‘dorpse’ wijk van Zwolle (Westenholte).
Daarvoor was ik predikant in twee dorpen
waar de kerk (althans de ‘mijne’) geografisch
zeker niet middenin het dorp staat (Opende
en Kornhorn). Met mijn ervaringen uit die tijd
in mijn achterhoofd, en daarnaast de
ervaringen die ik opdoe nu ik jonge
predikanten voorbij zie komen in de
nascholing, probeer ik in dit artikel enkele
concrete ‘lessen’ te trekken uit wat ik bij
Bonhoeffer heb gezien.
De (dorps)kerk zoals ze is
Wat Bonhoeffer in zijn colleges doet is in ieder
geval niet: beginnen met een bevlogen beeld
van wat de kerk ‘toch eigenlijk zou moeten
zijn’— om daar dan de concrete kerk naast te
leggen en dan teleurgesteld vast te stellen
hoeveel de kerk tekortkomt en tekortschiet.
Dat is meteen al leerzaam, want hoeveel
werkers in de kerk beginnen niet bij hun
prachtige visioenen en verheven geestelijke
vergezichten? Bonhoeffer waarschuwt
daartegen. Want hoe geestelijk zijn je
wensbeelden eigenlijk? Zijn ze niet heel vaak
grotendeels ingegeven door je eigen
behoeften? En mag je daar de concrete zuster
en broeder voortdurend de maat mee
nemen? Je loopt het levensgrote gevaar met
je mooie plannen de concrete mensen met
wie je werkt over het hoofd te zien. Terwijl
het juist de concrete mensen zijn die de kerk
vormen, de leden waaruit het lichaam van
Christus is samengesteld. Lees 1 Korinthiërs
12 nog maar eens vanuit dat perspectief —
voor mij wordt het dan ineens duidelijk dat
het daar niet gaat om ieder gemeentelid dat
haar of zijn plekje in de geoliede machine van
de gemeente moet zoeken, maar om leden
die met hun krakkemikkigheden en gebreken
toch een geheel, een lichaam vormen waar
niemand de neus voor op mag halen.
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Het onderscheid tussen een psychische en
pneumatische gemeenschap waar Bonhoeffer
in Leven met elkander (Verborgen omgang)
mee werkt — en waar Wim Dekker in
Tegendraads en bij de tijd ook veel aandacht
voor vraagt — speelt hier een rol. Veel zaken
die wij voor ‘pneumatisch’ (geestelijk)
houden, zijn in werkelijkheid psychisch, aards
en beperkt getob. En veel zaken waarvan wij
zeggen: moeten we het daar nu mee doen?,
zijn in werkelijkheid voor de Geest zeer
bruikbaar — worden ook allang door Hem
gebruikt.
Psychologisch en organisatietechnisch lijkt me
dit overigens ook een sterk uitgangspunt: niet
mopperend te focussen op wat er nog niet is,
maar gelovig, dankbaar en blij te werken met
wat (en wie!) er al wel is. Daar komt veel
meer energie bij los.
Even heel concreet. Hoeveel kerkenraden
worstelen er niet met vacatures: onvoldoende
ouderlingen, onvoldoende diakenen, en ook
op allerlei andere posten is het kommer en
kwel. Maar leggen we onszelf daarbij vaak ook
geen wensdromen en mallen op waarvan het
maar de vraag is of het ook de dromen en de
vormen van de Geest zijn? Ik heb er in
toenemende mate vrede mee gekregen om
kerkenraadswerk door kleinere kerkenraden
gedaan te zien worden — vaak prima werk, al
moeten er wel keuzes gemaakt worden en
blijven er soms traditionele taken liggen. Of
worden die ineens niet meer door een
ouderling of diaken gedaan, maar door een
ander. De vraag is niet meer: wat hebben we
altijd gedaan? maar: wat kunnen we doen?
(Waarschuwing: extra aandacht voor de scriba
is bij deze benaderingswijze een vereiste! Die
kan niet alle klussen toch nog op het bord
krijgen!) Nog concreter: bij het ‘dienstdoen’ in
de eredienst zijn wij in onze Zwolse wijk op
een gegeven moment ook gebruik gaan
maken van oud-kerkenraadsleden, die immers
volgens onze Dienstboeken ‘verbonden
blijven met het ambt’ (zie bijv. Dienstboek II,
p. 255). Zoiets ontlast een huidige kerkenraad
behoorlijk.
Dat betekent allemaal niet dat je alle
bevlogenheid en visie moet laten varen. Of

dat je je eenvoudig maar hebt neer te leggen
bij elke zorgelijke ontwikkeling die zich
voordoet. Natuurlijk niet: de schouders
moeten eronder en de kerk is visie en vaart
waard, meer dan wat ook. Maar het betekent
wel: je moet roeien met de riemen die je
hebt. En het geloof zegt: het kán ook met de
riemen die je hebt. De werkelijke kerk is de
kerk waar je midden in staat, niet die van je
wensen.
Durf dingen te laten
De voorbeelden die ik beschreef, geven al wel
aan dat de vraag nu is hoe je die ‘riemen’ dan
inzet. Daar stokt de beeldspraak dan meteen
weer: want meestal zijn die ‘riemen’ gewoon
mensen, en die zullen daar zelf ook een
mening over hebben. Des te beter, zou ik
zeggen. Welke zaken zien zij liggen, waar zij
met en voor de kerk energie in zouden willen
steken? Waar gaat hun hart sneller van
kloppen en waar ervaren zij de roep van de
Heer van de kerk? Het lijkt me zinvol daarover
open gesprekken te voeren, juist in kleine
gemeenschappen waar keuzes gemaakt
moeten worden. Ikzelf vind Bonhoeffers
gedachten over de concrete en werkelijk
bestaande gemeente dan heel behulpzaam.
Het helpt me om met geloof te kijken, ook
naar het weinige dat we voor ons gevoel
misschien maar kunnen doen. Als we open
durven nadenken over wat dat weinige dan is,
dan komt dat de levendigheid van de kerk
zeker ten goede. Dan zullen we waarschijnlijk
echt wel eens zaken laten liggen die we al
jaren doen, en waar we ook echt het belang
wel van inzien. En dat zal best eens slikken
zijn. Maar kleinere gemeenschappen hebben
geen keus: ze zullen op hun eigen plek
moeten pionieren met hun specifieke
mogelijkheden. Welke dorpskerk heeft er
tegenwoordig eigenlijk niet iets van een
pioniersplek?
Waar is de kern van ons kerk-zijn op deze
specifieke plek het beste mee gediend? Zo’n
soort vraag zul je jezelf moeten stellen als je
over dergelijke keuzes knopen doorhakt. Ik
heb me bij het schrijven van dit artikel
afgevraagd of Bonhoeffer daarbij handvatten
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biedt. Mijn gedachten gaan deze kant op:
voor Bonhoeffer is de ontmoeting met de
vergevende Christus allesbeslissend in het
gemeente-zijn (heel herkenbaar, denk ik). De
focus ligt bij Bonhoeffer daardoor al snel op
de verkondiging, maar ook, verrassend
misschien, op de biecht en het ambt aller
gelovigen. De mij op het eerste gezicht geheel
vreemde zuster of broeder kan voor mij juist
degene zijn in wie ik de vergevende Christus
ontmoet (denk aan Matteüs 25:31-46 en
Johannes 20:23). Draagt het gemeenteleven
bij aan de onderlinge ontmoeting van
mondige zusters en broeders?
Ik heb me tijdens het bezig zijn met
Bonhoeffer gerealiseerd hoe herkenbaar zijn
focus op de verkondiging is voor iemand uit
de gereformeerd-‘kontekstuele’ traditie. Maar
er kleven misschien ook eenzijdigheden aan.
In 1932 spelen gedachten over de lofzang als
kern van het gemeenteleven, of over het
gebed als het kloppende hart, of over de
sacramenten geen heel grote rol in
Bonhoeffers denken. Dat wordt anders als hij
het vanuit de gevangenis over de disciplina
arcani heeft. Als een concrete kerkelijke
gemeenschap in het dorp nu vooral taken ziet
liggen op één van deze door Bonhoeffer niet
zo doordachte maar wel wezenlijke terreinen,
zal dat andere beperkingen opleveren in de
beslissingen die je neemt over het
gemeenteleven. Anders dan wanneer je de
focus legt op de bediening van het Woord.
Dat mag ook. Het kán meestal niet anders
meer.
Zoek het midden op
De kern zoeken dus. Eén inzicht van
Bonhoeffer lijkt mij daarbij eigenlijk nietonderhandelbaar, en dat is — opnieuw
misschien verrassend — zijn diaconale focus.
Volgens Bonhoeffer zal God zelf de kerkelijke
gemeenschap altijd in het midden van de haar
omringende wereld neerzetten (paragrafen 2
en 3 van zijn colleges). En de kritische vraag
komt als vanzelf naar de lezer toe: maar wil de
kerk daar wel staan? Gaan we niet heel snel
en heel gemakkelijk staan op plaatsen waar
het midden van de wereld zeker niet kan zijn,

ergens aan de rand waar we het vooral goed
hebben met elkaar?
Maar als God zelf de gemeente in het midden
zet, wat kun je daar zelf dan nog aan
bijdragen? Is er niet een iets concretere
omschrijving te geven van waar dat midden
dan ligt? Tot nu toe heb ik, door me zo sterk
te richten op de gemeente-zoals-ze-is, toch
wel erg vrijblijvende geluiden laten horen, of
niet?
Het antwoord op die vraag lijkt me te liggen in
die diaconale, of maatschappelijke, of — zo u
wilt— missionaire focus van Bonhoeffer. Om
het met het bekende woord van Miskotte te
zeggen: de kern ziet wijd. Het is prima om als
dorpskerk naar je eigen kern te kijken en daar
alles wat je doet uit op te laten wellen —
maar als die kern slechts voor een kleine
incrowd herkenbaar is als kern, gaat er toch
iets mis. De focus op Christus, op het Woord,
op de lofzang, het gebed, de maaltijd — die
focus kan niet zonder het besef dat hier iets
gebeurt wat er voor de hele wereld toe doet.
In die zin mag het niet te gezellig worden.
Zoals Bonhoeffer tijdens de kerkstrijd gezegd
schijnt te hebben over een liturgische
beweging: ‘Nur wer für die Juden schreit, darf
gregorianisch singen.’ Vaak is de kerk een
marginale beweging geworden. En heel vaak
is dat ondanks een grote gerichtheid op de
kern. Dan zouden we met Bonhoeffer kunnen
zeggen: dan is die kerkelijke gemeenschap
toch een midden gebleven; de kern kan ook
aan de rand zijn. Maar op je lauweren rusten
is er nooit bij. In het midden staan is nooit een
zaak van gewoonte; het zal je steeds opnieuw
geschonken moeten worden. Dus de ogen en
oren zullen wel open moeten staan voor
iedereen die net naast ‘jouw’ midden is
beland. Het zou wel eens kunnen dat je juist
in die ander Christus zelf tegenkomt, die je
naar het echte midden trekt.

In het midden gezet worden
De laatste gedachte die ik door wil geven is
voor Kontekstueel-Iezers vermoedelijk zo
vanzelfsprekend dat ik die heel kort kan
houden. Om je heen kijken is dus het devies
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voor wie in het midden gezet wil worden;
maar dat kan natuurlijk niet ten koste gaan
van de focus op het midden van de Schrift.
Waar de gemeente Christus-belijdend blijft,
kan ze eigenlijk niet anders dan tot midden
van de wereld worden, al voelt ze zich nog zo
marginaal. Christus zelf is immers in het
midden van de wereld komen staan. Juist
door de Christus-belijdenis word je gedreven
om echt, en anders, om je heen te kijken —
en dan te kiezen waar je de taken voor je
kerkelijke gemeenschap ziet liggen.
Dorpskerkenbeweging
Vanuit Bonhoeffers gerichtheid op de
gemeente- zoals-ze-is is er dus veel te zeggen
voor bewegingen als de
Dorpskerkenbeweging. Hoe klein de kerk op
sommige plaatsen ook geworden is: dat ze er
is, is wezenlijk, en hoopvol, en vol belofte.
Literatuur: Dietrich Bonhoeffer, De levende
kerk:
Teksten over de kerk 1932-1933, vertaald en
bezorgd door Edward van ‘t Slot, Utrecht
2018, 218 blz.
DOOR: Prof dr Edward van ’t Slot; hij is verbonden
aan de PThU, in het bijzonder aan het Centrum
voor Beroepsvorming en Spiritualiteit, en aan de
Rijksuniversiteit Groningen als bijzonder
hoogleraar voor systematische theologie en 21eeeuwse ecclesiologie vanwege de Confessionele
Vereniging.
(Prof. Van ’t Slot preekte bij ons op 28 april j.l.)
UIT: Kontekstueel, maart 2019
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PINKSTERFIETSTOCHT
Op 2e Pinksterdag (10 juni a.s.) houden we onze jaarlijkse fietstocht weer!

Locatie: Hervormde Kerk ‘s-Graveland
Om 9.00 uur beginnen we met een meditatief moment. Daarna drinken we
koffie/thee en limonade met iets lekkers. Rond 9.45 uur stappen we op de fiets
en kunnen we weer genieten van een prachtige tocht. We sluiten af met een
gezamenlijke maaltijd!
Ook wordt er weer voor een autotocht gezorgd. Wilt u meerijden, heeft u de
intentie om mee te rijden, of bent u beschikbaar om te rijden dan kunt u dit
opgeven bij Ymkje van ’t R. (035-694)
Ook helpende handen zijn welkom (geef je op bij Ymkje).
Jullie komen toch ook? Welkom!
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