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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:
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.
Opmaak KssK
Dhr. J. van Veldhuizen

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

Email: janvv@kssk.nl
Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland
Mw. R. Kleijn
Email: kleijn@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
GEMEENTE
‘DE
GRAANKORREL’

HERVORMDE
GEMEENTE
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.

Bijstand pastoraat:
Ds. J. de Goei

Scriba:
Mw. J.P. HinloopenNieuwpoort
email:
scriba@pgdegraankorrel.nl

Scriba:

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
augustvanderlelie@hotmail.com 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

14 juli

10:00 uur

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

Zondag

21 juli

10:00 uur

Ds. M. van Dam, Baarn
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

Zondag

28 juli

10:00 uur

Ds. Y.H.M. Hsu, Rotterdam
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag

4 augustus

10:00 uur

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

Zondag

11 augustus

10:00 uur

Ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag

18 augustus

10:00 uur

Prof. dr. W. Balke,’s-Gravenhage
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

Zondag

25 augustus

10:00 uur

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

Zondag

1 september

10:00 uur

Ds. G.J. van Meijeren
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
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EREDIENST
‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)
Vrijdag

19 juli

15:00 uur

Ds. G.J. van Meijeren

( in de maand augustus wordt er geen dienst in Veenstaete gehouden)
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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INFORMATIE ALGEMEEN
Bedankt
Na ruim 17 jaar de KSSK in elkaar gezet te hebben, heeft Fred van W. enige tijd geleden aangegeven
daarmee te willen stoppen. Wij hebben begrip voor zijn beslissing. Wij bedanken Fred heel hartelijk
voor het vele werk dat hij in die jaren voor de KSSK heeft gedaan. Als de kopij op vrijdag was
ingeleverd begon het in elkaar zetten. En dat was altijd weekendwerk, want op maandag moest
alles klaar zijn voor de drukkers.
In de afgelopen periode is er een oproep gedaan voor een opvolger voor Fred. Gelukkig heeft zich
iemand spontaan gemeld. Hulde daarvoor.
De opvolger van Fred is Jan van V.. Wij bedanken Jan dat hij het werk van Fred wil overnemen.
Na de zomervakantie gaat de kopij dus naar Jan van Veldhuizen en gaat hij de KSSK in elkaar zetten.
Een samenwerking die beslist zal gaan lukken. Het emailadres van Jan vindt u elders in dit blad.
Fred, nogmaals hartelijk dank voor alles. We wensen je alle goeds toe voor de tijd die voor je ligt en
tot ziens.
Namens de kerkenraden en de KSSK medewerkers,
Rita K.

Actie Voedselbank
Op zaterdag 22 juni 2019 hebben we met de vijf kerken uit Kortenhoef en ‘s-Graveland weer een
inzamelactie voor de Voedselbank georganiseerd in de Meenthof.
Die dag hebben ongeveer 30 vrijwilligers geholpen. Bij de supermarkten hebben ze winkelende
mensen gevraagd ook iets voor de
Voedselbank te geven.
Andere vrijwilligers stonden achter de tafels klaar om de vele (houdbare) producten in ontvangst te
nemen. Het was een prachtige dag voor de Voedselbank: de opbrengst was 101 gevulde kratten en
€ 615,00 in de collectebussen.
Hartelijk dank voor de inzet van de vrijwilligers en voor de vele gulle gevers!
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
God niet dienen ÉN de mammon. Er staat niet
dat het niet mag, het kan niet!!
Ook niet als instrument om het dienen van
God. De mammon is de verzilvering van de
begeerte naar macht en geld. En daarvan
heeft Jezus Christus ons van bevrijd; in dat
vertrouwen mogen wij leven.

Meditatie
Daarom zeg Ik u: weest niet bezorgd....wie
van u kan door bezorgd te zijn, één el aan
zijn lengte toevoegen.
(Mattheüs 6 vers 25a en 27)

Geloof: Door bezorgd te zijn kunnen wij ook
niet één el aan ons geloof en ons gebed
toevoegen. De Here Jezus heeft gezegd: Ík
heb voor ú gebeden, dat uw geloof niet
ophoude. Wij kunnen door bezorgd te zijn ook
geen één el aan de kerk toevoegen, dat helpt
niet, maar juist door niet bezorgd te zijn over
de toekomst van de kerk krijgt de kerk weer
toekomst. Want het is de Here God die trouw
Zijn kerk bewaart!
Het geloof van de kerk is dit: dat niet haar
geloof de grond van het leven is, maar Jezus
Christus de opgestane Heer!
En wij mogen met blijdschap aan dat geloof
deelhebben, in voor- en tegenspoed, in de
kerk, thuis of op vakantie, onze Hemelse
Vader zorgt voor ons ten einde toe!.

Gestalte-Aanzien--Geloof
Als de Here Jezus zegt: weest niet bezorgd,
bedoelt Hij dan, ga niet zitten tobben en maak
je niet overal druk om? Zeker niet, maar de
Here Jezus denkt hierbij aan de oorzaak van
onze bezorgdheid, waardoor ons leven door
die zorg in beslag wordt genomen.
Gestalte: Als wij lichamelijk of geestelijk te
kort schieten, ondervinden wij de gevolgen
daarvan levenslang.
Velen lijden daaronder omdat ze iets niet
kunnen, wat voor anderen normaal is. Dan
heeft de Here Jezus er alle begrip voor als we
bezorgd zijn, want niemand heeft zo veel
mensenkennis als Hij.
Hij de Man van smarten, had geen gestalte en
geen luister, wij zagen Hem aan, maar Hij had
geen aanblik dat wij Hem begeerd zouden
hebben.
Veracht en gemeden door mensen, had Hij
wel(!) aandacht voor de zieken, de blinden, de
armen en onedele.

Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God die trouw Zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is d’ aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
W. Kroon

Aanzien: Wij zijn bezorgd, wat zouden andere
van mij denken, tel ik nog wel mee, wij voelen
ons te kort gedaan, ben ik nog in aanzien?
Maar laat ons deze bezorgdheid ons niet
opdringen, met één el erbij word je niet
gelukkiger.
Is bezorgdheid dan niet goed? Jawel, maar er
staat iets vóór wat wij over het hoofd zien.
Daarom...hoort erbij! Daarom...zeg Ik u!
Daarom...weest niet bezorgd, want gij kunt

Meeleven
Theo L. (1243 JX, ’s-Graveland) mocht na een
geslaagde knieoperatie weer thuiskomen. Wel
is er nog verdere revalidatie nodig. Wij
wensen Theo een voorspoedig herstel en
bidden hem Gods nabijheid toe.
-7-
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Peter V. (1221 AC Hilversum) zal op 12 juli
a.s. een zware blaasoperatie ondergaan. Wij
vragen Gods zegen over de operatie en voor
een voorspoedig herstel. Wij bidden hem en
zijn vrouw Gods nabijheid toe in deze
spannende tijd.

Belijdeniskring in de zomer
Afgelopen jaar was een mooie ervaring( u
kunt het bij hen die mee hebben gedaan
navragen!) en daarom heb ik ook dit jaar het
voornemen om een belijdeniskring te
organiseren in de zomerperiode. Een kring
voor mensen die al wat ouder zijn en nog
nooit belijdenis hebben gedaan. Het kan maar
zo zijn dat er nooit van is gekomen vroeger en
er wellicht wel het verlangen is om aan het
avondmaal te gaan en de Here God te belijden
in het midden van de gemeente. Of dat u daar
graag over zou willen nadenken met enkele
anderen. Ik zou de kring ook breder willen
trekken, want stel nu dat u wat ouder bent en
u het in de zomermaanden fijn vindt om
elkaar op een aantal ochtenden te ontmoeten
en met elkaar over het geloof te spreken, dan
bent u van harte welkom, of u nou al
belijdenis gedaan heeft of niet. In dat laatste
geval kunt u direct 'proeven' of belijdenis
doen iets is wat u alsnog zou willen. Samen
kunnen we met elkaar er mooie ochtenden
van maken.

Wij leven mee met Janny O. (1216 TG
Hilversum) bij het overlijden van haar ex-man
Ben. Tot het laatst heeft Janny voor Ben
gezorgd. Het overlijden van hun zoon nu vier
jaar geleden heeft hen veel verdriet gedaan.
We zijn dankbaar dat zij elkaar konden vinden
in dit verdriet. Wij wensen Janny en haar
gezin Gods troost en nabijheid toe.

Geslaagden
- Tom van den B. (1241VV KORTENHOEF)
- Tera D. (1214CA HILVERSUM)
- Rachel V. (1243JV 'S-GRAVELAND)
Zij zijn allen geslaagd! Van harte gefeliciteerd,
geniet van een welverdiende vakantie! En
heel veel zegen in de nieuwe periode die
aanbreekt na de vakantie.

Groothuisbezoek
Ook dit jaar willen we weer een groothuisbezoek
organiseren. De vorige keren zijn positief
ontvangen en we hebben mogen merken dat het
goed is om elkaar te spreken. De avonden worden
D.V. gehouden op 23, 24 en 26 september.
Binnenkort ontvangt u een brief met een
uitnodiging waarmee u zich ook kunt opgeven. Het
thema van het groothuisbezoek is: Het gebed. Zoals
eten en drinken hoort bij het leven, hoort bidden bij
het geloofsleven. Maar zo vanzelfsprekend als dat
klinkt, kan dat helemaal niet zijn. De discipelen
vragen aan Jezus immers: leer ons bidden. Bidden is
goed en mooi, dat is fijn om met elkaar te delen.
Bidden kan ook lastig zijn, ook dat mogen we met
elkaar bespreken en elkaar daar verder in helpen.
Welkom!
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Hierbij een voorstel voor de data waarop we
bij elkaar zouden kunnen komen. Een
eventuele belijdenisdienst is in september.
•Dinsdag 16 juli; 10.30-11.30 in de consistorie
(met eventuele uitloop)
•Dinsdag 23 juli
•Dinsdag 30 juli
•Dinsdag 6 augustus
•Dinsdag 13 augustus
•Dinsdag 20 augustus
•Reserve: dinsdag 27 augustus.
U kunt zich aanmelden bij mij:
dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl,
0356560598. Ook als u mij of een ander
kerkenraadslid in het voorbijgaan aanschiet
dan komt het goed. Denk er eens over na.
Belijdenis doen is 'Amen' zeggen op wat God
voor ons doet in Jezus Christus. Hoe mooi is
dat om te mogen uitspreken in het midden
van de gemeente? Heel hartelijk welkom!
Tegelijk wil ik benadrukken dat ik voor dit
soort dingen bereid ben tot 'maatwerk'. Komt
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deze zomer niet uit of zijn er andere zaken
waarom het niet mogelijk is, maar zou u wel
graag eens een belijdeniskring willen volgen,
meld het mij vooral.

Noteer de datum alvast in uw agenda. Het
belooft een gezellige middag met
fiets(auto)tocht en maaltijd te worden!
Groothuisbezoek in september
Op 23, 24 en 26 september a.s. houden wij
weer het Groothuisbezoek. Deze keer is het
thema ‘Gebed’. Deze week ontvangt u een
uitnodiging. In de uitnodiging staat
aangegeven hoe u zich aan kunt melden. Wij
hopen op gezegende avonden.

Lied van de maand
In verband met de vakantieperiode is er in de
maanden juli en augustus geen lied van de
maand. In september gaan we verder. Tips
zijn welkom!

Zomervakantie
De zomervakantie staat voor de deur. Wij
wensen u een goede zomerperiode toe. Velen
gaan op reis, anderen blijven thuis. Of u ver
weg gaat, dichtbij gaat of thuis blijft. Waar we
ook zijn, God gaat met ons mee.

Ds. G. J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Kerkenraad
Op D.V. dinsdag 9 juli vergadert de
kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de
kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00
uur en 20.30 uur.

Ds. Heikoop 25 jaar predikant
Op 26 juni was het 25 jaar geleden dat ds.
Frank Heikoop intrede als predikant deed in
onze gemeente. Inmiddels staat hij alweer zes
jaar in Harmelen. Onze preekvoorziener Mart
Flink had tijdig geregeld dat ds. Heikoop op
zondag 30 juni bij ons voor zou gaan in de
eredienst. Vanwege het jubileum kreeg de
dienst een extra feestelijk tintje. Na afloop
van de dienst mocht ik ds. Heikoop en zijn
vrouw Corine toespreken en namens de
gemeente een boek overhandigen. Ik gaf hen
en ons allen het volgende lied mee: ‘Ga met
God en Hij zal met je zijn. Jou nabij op al je
wegen met Zijn troost, Zijn raad en Zegen. Ga
met God en Hij zal met je zijn.’
Bij de koffie was er vanzelfsprekend iets
lekkers, was er tijd voor ontmoeting en
gelegenheid tot feliciteren en bijpraten. Wij
kijken terug op een gezegende dienst. Wij
danken God en bidden dat ds. Heikoop nog
vele jaren als predikant mag dienen. Wij
wensen hem en zijn gezin Gods Zegen toe.

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.

College van kerkrentmeesters
Opbrengst van de collectes
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni

€ 129,40
€ 129,71
€ 115,85
€ 123,96
€ 150,27

Coll.bon
36%
40%
55%
37%
34%

Instandhouding Predikantsplaats:
Coll.bon

Gemeentedag 21 september
Op zaterdag 21 september houden wij onze
jaarlijkse gemeentedag. In het kerkblad van
september volgt hierover meer informatie.

2 juni
16juni
-9-

€

91,30
€ 102,35

42%
62%
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49%

De diaconiecollecte 1 september.

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)

De diaconie van 1 september is bestemd voor
‘Kom over en Help’, richt zich op kwetsbare
naasten in Albanië, Armenië, Georgië,
Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Dit doen
zij vanuit de christelijke roeping tot
barmhartigheid en recht, in samenwerking
met christelijke organisaties en kerken.
Zij zien het welzijn van de mens vanuit het
holistische perspectief: de mens in harmonie
met God, zijn naaste, de schepping en
zichzelf.
Zij richten zich in de eerste plaats op
kwetsbare kinderen en gezinnen. Door
armoede en ontwrichting kunnen veel
kinderen niet opgroeien en zich niet
ontwikkelen in de veiligheid van een stabiel
en waarde(n)vol gezin.
Kom over en help weet zich geroepen om te
dienen, en gunt elk kind een hoopvolle
toekomst. Zij ondersteunen daarom
kwetsbare kinderen en gezinnen en doen dat
met verschillende programma’s, zoals een
veilige leefomgeving, toegang tot onderwijs
en goede dagelijkse levensbehoeften.
Van harte aanbevolen!

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 terecht bij
Mart Flink of bij één van de Kerkrentmeesters.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Het college van kerkrentmeesters

Kindernevendienst in de zomer

Diaconie

Over een aantal weken begint de
zomervakantie weer. En ook dit jaar houden
we in de vakantie een zomereditie van de
KND. Dat betekent weer 1 groep en 1 persoon
als leiding en een lossere opzet. Kom vooral
mee naar de kerk dus, wellicht heb je nog een
leuk idee om te doen, laat het vooral weten.
De laatste officiële kindernevendienst is op 14
juli en de eerste na de vakantie is op 25
augustus.
Op 21 en 28 juli en 4, 11 en 18 augustus is er
dus wel iemand van ons aanwezig om de
kinderen te begeleiden.

Opbrengst van de collectes
30 mei

Coll.bon
€ 75,42 (Hemelvaart) 53%

2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni

€ 134,50
€ 136,75 (Pinksteren)
€ 89,15
€ 122,04
€ 176,76

33%
41%
67%
45%
31%

Hartelijk dank voor uw gaven.
Rekeningnummer Diaconie
NL23RABO 0388233605
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ‘s-Graveland
- 10 -
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11 aug

Kindervakantiebijbeldag op 28 augustus

18 aug
In de laatste week van de zomervakantie, op
woensdag 28 augustus, organiseren wij de
Kindervakantiebijbeldag. Een gezellige dag in
de kerk aan het Noordereinde. Waar wij gaan
zingen, knutselen, verhalen vertellen over
Jezus etc. En we gaan dit jaar ook gezellig met
zijn allen lunchen bij de kerk.

25 aug
01 sep
08 sep

Dit jaar is het thema ‘Zoek het uit!’ We gaan
met elkaar kijken wie Jezus is en wat Hij deed.
De dag begint om 9.30 uur en eindigt om
ongeveer 16.00 uur.
Locatie: de kerk aan het Noordereinde.

Collectantenrooster
14 jul (IPP) Ella van den B.
Lisette L.
21 jul
diaken/kerkrentmeester
28 jul (IPP) diaken/kerkrentmeester
04 aug
diaken/kerkrentmeester
11 aug (IPP) diaken/kerkrentmeester
18 aug
diaken/kerkrentmeester
25 aug (IPP) diaken/kerkrentmeester
01 sep
diaken/kerkrentmeester
08 sep (IPP) Tom van den B.
Bas ter S.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar
(basisschoolleeftijd) dan ben je van harte
welkom.
Heb je vragen bel/mail dan naar Ymkje van ’t
R. ()
We hopen je de 28e augustus te zien en gaan
er met elkaar een leuke dag van maken!

Koffierooster
14 jul
21 jul
28 jul
04 aug
11 aug
18 aug

Roosters
Rijrooster
14 jul
21 jul
28 jul
04 aug
11 aug
18 aug
25 aug
01 sep
08 sep

Maaike van ’t R.
Marly van R.
Gerdi van B.
Emma van B.
Paula P.
Jan-Martijn P.
Annelies van der H.
Pepijn van der H.
Liselore H.
Tom van der H.

Deüs S.
Henk H.
Adrie/Raymond van de P.
Henk van de P.
Klaas P.
Johan Z.
Arnold van ’t R.
Daniël A.
Koen van B.

25 aug
01 sep
08 sep
15 sept.

Anneke van O.
Jenn R.
Diny S.
Hanneke ter S.
Yvar S.
Jan V.
Gerdi van B.
Corrie V.
Tirsa V.
Jos A.
Ank B. / Anneke van O.
Ronald B.

Beste gemeenteleden

Oppasrooster
14 jul
Gerda / Yvar S.
Tom van der H.
21 jul
Christa L.
Lisette L.
28 jul
Daniëlle N.
Liselore H.
04 aug
Gerna D.
Rachel V.

Zaterdag 14 september 2019 is het open
Monumentendag.
Wij willen dan in de Nederlands Hervormde
Kerk van ‘s-Graveland tevens een
tentoonstelling van doopjurken organiseren.
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Bent u in het bezit van een doopjurk en wilt u
hem tijdelijk voor deze tentoonstelling aan
ons afstaan en wij zullen er uiteraard
voorzichtig mee omgaan, dan vragen wij u
vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Het is nu tijd voor barbecues, dagjes uit en
weekendjes weg. Heerlijk toch? We ervaren
even lucht in onze agenda, totdat in
september/oktober het lieve leven weer
begint.

Wellicht weet u ook nog hoe oud de doopjurk
is en hoeveel dopelingen de jurk hebben
gedragen.

Normaalste zaak
Iedereen in de kerk lijkt deze praktijk de
normaalste zaak van de wereld te vinden. Zelf
had ik er ook nooit zo bij stilgestaan dat het
best merkwaardig is om bijna een halfjaar
niets binnen de kerk te doen, behalve dan de
diensten op zondag natuurlijk. Totdat ik in
Thailand kerkpianter werd. Daar laat je het
wel uit je hoofd om een zomerslaap te
houden. Evangelisatie-acties, bijbelkringen,
alpha-kringen, kinder- en jeugdwerk, uitjes
met de kerk, pastorale bezoeken - alles draait
het hele jaar door. Als je dat allemaal laat
sloffen, kun je over zes maanden van voren af
aan beginnen. Natuurlijk zijn er periodes dat
de activiteiten in een wat rustiger tempo
gaan, zoals rond het Thaise nieuwjaar,
wanneer de hele natie vrij heeft en naar zijn
of haar geboortedorp trekt om bij pa en ma
op bezoek te gaan. Zelfs dan is het met
evangeliseren niet afgelopen: de reizen naar
familie op het platteland worden door
christenen aangegrepen om hun familie over
het goede nieuws te vertellen.

Graag vernemen wij uw reactie.
Met een vriendelijke groet,
Arja v d P., tel.035-656.
Ank van B., tel.035-656.

Bedankt
Op 13 april werd ik getroffen door een
hartstilstand. De hulpverlening was snel ter
plaatse voor reanimatie. De berichten van de
artsen waren niet hoopvol. Na een week in
coma op de intensive care ben ik door een
wonder op witte donderdag weer wakker
geworden. Ons gezin weet zich in deze
moeilijke periode gedragen door uw gebeden
en berichtjes. Dat heeft ons veel steun
gegeven. Wij bedanken in het bijzonder Ds.
Van Meijeren voor zijn steun. Mijn herstel
verloopt voorspoedig, wel zal ik nog enige tijd
therapie nodig hebben.
Tevens willen wij u ook bedanken voor het
meeleven, kaarten en bloemen tijdens de
revalidatie van Ina.

Enthousiasme
Een catechisant van afgelopen jaar had
‘Thailand’ niet nodig om het vreemde van de
zomerstop te zien. ‘De kerk is leuk in de
donkere maanden, maar als het weer wat
opknapt, gaan we gauw wat anders doen; zei
hij enigszins cynisch tijdens een van de laatste
catechisatie-avonden. ‘Waarom is alles nu al
gestopt? Zelfs inloopavonden voor de jeugd
zijn al afgelopen? Bij voetbalclubs en
korfbalverenigingen lopen de trainingen door
tot eind juni en beginnen alweer in augustus.
Idem dito voor de repetities en concerten van
het koor waar ik op zit. Wat communiceren
we naar onze jeugd? Proeven zij bij ons het
enthousiasme dat ze bij hun voetbaltrainer
tegenkomen? En, waarom stoppen de
catechisatie en de mannenvereniging wel

Hartelijke groet,
Cees en Ina B.

Zomerslaap van de kerk
Zo, het ‘winterwerk’ is weer afgesloten, we
slaken een collectieve zucht van verlichting.
Lekker met de voetjes omhoog en genieten
van de rust. Club, catechisatie, gemeenteavonden, koffie-ochtenden - alle activiteiten
zijn opgeschort voor een maand of vijf, zes.
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vroeg, maar gaat het vergaderen door tot
eind juni?

bijbelkring, met veel tijd voor zowel gesprek
en bijbelstudie als ontspanning? Een kerk die
actief is in alle seizoenen, niet alleen in ‘het
seizoen’ - is het te veel gevraagd?

Missionair elan
Hoe is deze praktijk van zomerslaap zo
gegroeid? Gebeurt het omdat we het nu
eenmaal zo gewend zijn en we het wel prettig
vinden om een halfjaar ‘vrij’ te hebben van
het werk in Gods Koninkrijk? De gedachte
dringt zich aan mij op dat het wel eens te
maken zou kunnen hebben met gebrek aan
missionair elan. Wanneer we niet gericht zijn
op de niet-¬kerkelijken om ons heen, voelen
we minder de noodzaak om het hele jaar
actief te zijn. We gaan in de zomer ieder ons
weegs, en in september/oktober vinden we
elkaar wel weet
Maar stel nu eens dat je in een gemeente zit
die voor een groot deel bestaat uit mensen
die uit ‘de wereld’ tot geloof zijn gekomen. Ze
hebben volop contact met niet-christenen en
zijn actief in het delen van hun geloof met
deze mensen. Hoe wervend zou je gemeente
zijn als die een halfjaar lang geen alphakringen draait of jeugdactiviteiten ontplooit?
Jammer voor degenen die per ongeluk in mei
interesse krijgen in het Evangelie — ze kunnen
weliswaar mee naar de kerk maar voor het
overige moeten ze nog een maand of vijf
wachten.

DOOR: Esther Visser
UIT: De Waarheidsvriend d.d. 6 juni 2019

Van de Here is de aarde
‘Van de Here is de aarde en alles wat daar
leeft, de wereld en wie haar bewonen.’ Zo zag
de dichter van Psalm 24 het. Bij die bewoners
horen ook de mensen. De mens is een van de
schepselen die op Gods aarde leven. Het is een
van de paradoxen van de moderniteit.
Aan de ene kant geeft de paradox Psalm 24
helemaal gelijk: de mens is een van de vele
wezens die de wereld bevolken, niet anders
dan alle levende wezens voortgekomen uit de
stamboom van het leven. Aan de andere kant
doet men of de mens de wereld in beheer
heeft als een eigen bedrijf. De mens kan de
aarde maken of breken.
Mens is geen rentmeester
Neo-orthodoxe christenen hebben daarvoor
een compromis bedacht: de aarde is van God,
maar Hij heeft de mens als rentmeester
aangesteld. Bijbels-theologisch is daarvoor
niet zoveel basis. De enige rentmeester die in
de Bijbel kleur op het gezicht krijgt is de
onrechtvaardige rentmeester. En die was
geen rentmeester over de schepping. Het
boek Job weet wel raad met zulk soort claims:
‘Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?’
(38:4). Er worden slechts een paar sterren en
enkele dieren opgevoerd om de grootheid én
de onbegrijpelijkheid van de schepping over
het voetlicht te brengen (Job 38-41). De mens
begrijpt de wereld niet, laat staan dat hij die
kan beheersen.
De aarde is ons te groot en de structuren van
het universum groter dan ons brein. Van een
rentmeester mag je toch minstens
verwachten dat hij niet alleen inzicht heeft in
wat er gaande is in zijn domein, maar dat hij

Winterwerk
Laten we eens kritisch kijken naar ons
‘winterwerk’ en om te beginnen deze term
afschaffen. Als we het zo belastend vinden om
al die activiteiten langer te draaien, moeten
we ook kijken naar onze persoonlijke
schema’s. Wanneer we na een halfjaar
kerkelijke activiteiten op apengapen liggen,
doen we iets niet goed.
Overigens houden niet alle gemeenten een
zomerslaap. De hervormde gemeente te
Hoevelaken vatte het plan op om in mei, juni
en juli ‘Zomercatechisatie’ te houden en met
elkaar de brief van Jakobus te lezen. En kerk is
natuurlijk prima te combineren met mooi
weer. Waarom geen kanotocht en een
barbecue met de jeugdclub in de zomer? Of
een retraite-weekend met de alphakring of
- 13 -
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die ook kan beheren. Als de mens
rentmeester zou zijn dan is hij in elk geval een
incompetente rentmeester. De dichters van
de Psalmen hebben ons geleerd dat de mens
geen rentmeester is, maar dat alle schepselen
van de Here zijn en wij ergens tussen al die
andere schepselen mogen wonen.
Bescheidenheid en voorzichtigheid passen
daarbij. Reine handen en een zuiver hart.
Anders kun je Hem niet onder ogen komen als
Hij straks op bezoek komt (Ps. 24).
Niet alleen de menselijke kennis is te beperkt
voor het rentmeesterschap. Een veel groter
probleem is dat mensen moreel tekort
schieten. De idee van het rentmeesterschap
wordt gewoonlijk ontleend aan het slot van
Genesis 1 en Genesis 2. Juist de eerste
hoofdstukken van Genesis stellen zulk soort
ideeën onder kritiek. De mens zal heersen
over de dieren (Gen. 1:26-28). Genesis 2 gaat
dat nader invullen. De hele aarde is de mens
te groot. God maakt een tuin waarin de mens
mag werken. Daarbij gelden regels. Een
daarvan is dat de mens van één boom niet
mag eten. Zelfs dit simpelste regeltje is al te
veel (Gen. 3). Als er een vrucht is zal de mens
die grijpen, ook al wéét je dat je ervan af
moet blijven. De mens is verslaafd aan
hebben en daartegen helpt geen gebod. Het is
echt niet zo dat de vrouw even alleen was en
toen de slang zijn kans greep. Adam stond
naast haar, staat er (Gen. 3:6). Hij stond erbij,
en hij at mee. De mens is moreel niet in staat
om rentmeester te zijn, zelfs geen hovenier.
Het menselijk domein beperken tot een tuin
heeft geen zin, want het probleem is niet dat
de wereld voor de mens te groot is, maar dat
de mens inhalig is. Zo gaan mensen de wijde
wereld in en zo maken zij geschiedenis. Ze
gunnen de ander zijn succes niet en slaan hem
dood (Gen 4). En door de menselijke hebzucht
en het menselijk geweld is de wereld een plek
waar zelfs de natuur zich tegen je keert, met
dorens en distels. Mensen wapenen zich
tegen hun zwakheid met grof geweld en
techniek. Zo krijgen we mensen als Nimrod
(Gen. 10:8) en Goliat (1 Sam. 17), de
torenbouwers van Babel (Gen. 11) en
Nebukadnessar, de koning van Babel (Dan. 4).

Door de morele gebrekkigheid van de mensen
wordt hun technische kennis een extra
probleem. Mensen gebruiken techniek om er
hun voordeel mee te doen. Tel uw zegeningen
— en die zijn er vele. We weten alleen niet
wat we er in andere verbanden mee
aanrichten. En waar we er iets van weten,
maken inhaligheid en geweld gevoed door
angst de zegeningen makkelijk tot een vloek.
Kernenergie lijkt een zegen, maar we kunnen
de consequenties ervan niet overzien. Wat we
wel kunnen is nucleaire kennis gebruiken voor
kernwapens — voor het geval de huidige
hoogwaardige ‘gewone’ wapens niet
voldoende zijn om de mensheid uit te roeien.
Mens is participant
Moet het juist deze mensheid niet duidelijk
gemaakt worden dat de aarde van de Here is?
En allen die daarop wonen? Dat wij mensen
een van de schepselen zijn in het uiterst
gecompliceerde netwerk van alle schepselen?
De wereld is niet een statisch schilderij, een
werkstuk dat eenmaal voltooid is en nu alleen
goed bewaard moet worden. De schepping is
een dynamisch geheel vol ondoorgrondelijke
geheimen waarvan we stukjes zien. De beste
pedagogie is niet een verbod, maar
enthousiasme. Psalm 19 en Psalm 104 of de
catecheselessen van Cyrillus van Jeruzalem
geven mensen verwondering bij het zien van
de schepping en liefde voor de natuur. De
kennis daarvan is alleen maar toegenomen.
Wat zou het betekenen als mensen zich
bewust worden van het samenspel van
mieren, luizen, lieveheersbeestjes, bloemen,
planten, spinnen, mijten? In de biologie is een
revolutie gaande. De tijd dat
ontdekkingsreizigers de wereld afreisden om
alle planten te verzamelen is voorbij. Zeker
het gebeurt nog, maar wat er in de planten
gebeurt, in hun cellen, onderling in de plant
verweven en tussen planten en virussen, op
moleculair niveau is fascinerend. De
eenvoudige genetica van de erwten van
Mendel is voorbij. Stukken genetisch
materiaal worden uitgewisseld en genen aanen uitgezet. Alles is met elkaar verweven en
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het wegvallen van een soort is niet alleen een
lege plek in het ecologische systeem,
maar er valt ook een gat in het genetische
netwerk. Juist omdat er technisch ook
genetisch zoveel mogelijk is, is er de huiver
om in dit netwerk in te breken. Want voor je
het weet open je een nieuwe doos van
Pandora.
Het gaat om geesten die uit de fles gekomen
zijn in processen die elkaar versterken. En die
geesten zijn zo bedreigend omdat mensen
zich zo weinig bewust zijn geweest hoe groot
de samenhang is van al wat leeft en hoe groot
de consequenties zijn van menselijke
activiteiten. Van die samenhang zijn we zelf
deel. We zijn geen toeschouwers maar
participanten. Als de aarde alleen een
prachtig werkstuk was dat we moeten
bewaken, dan zouden we haar veilig in een
kluis kunnen opbergen — er nooit meer
aankomen om de schepping ongeschonden te
bewaren. Maar we zijn zelf deel van het
systeem en elke ingreep door je hand, elke
voetstap die je zet, heeft er invloed op —
zonder dat we doorgronden wat die invloed
precies is. Psalm 8 zingt over de mens. Het
gaat over de hoge positie die de mens heeft.
Alles hebt U onder zijn voeten gesteld. De
mens beheerst alles — maar ‘wat is de mens
dat U hem gedenkt?’ De broze mens, hoe
stijgt hij tot die waarde? Mensen zijn te klein
om deze vermogens te hebben, ze zijn als
kinderen en baby’s. Wat is de mens dat God
hem gedenkt? Psalm 144 pikt dit motief van
Psalm 8 op. De mens is zo vluchtig als een
ademtocht. Mensen maken zich wel groot en
geweldig, maar tegenover de Here stellen ze
niets voor. Alleen vertrouwen op Hem geeft
mensen hoop.

Het is niet alleen de Bijbel die ons laat zien
wat mensen aanrichten. Voor zondekennis
heb je de Bijbel niet nodig. De mens deugt
niet door zijn hebzucht. Dat zie je in de
torenflats van New York en op de door de
geiten kaalgevreten heuvels langs de weg
naar Hogsback. Alleen willen mensen er niet
aan. Het enige leerstuk van de kerk dat
empirisch aan te tonen is, wordt, zoals
Chesterton zegt, het meest ontkend: de
erfzonde. Je kunt de zonde zien op straat —
en tegenwoordig nog inademen ook. Waar
ook maar een norm wordt gesteld die er toe
doet, dan wordt bevestigd: de wet leert zonde
kennen (Rom. 3:20). Al is die norm maar dat je
van de mooie appels moet afblijven.
Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel illusies voor
de toekomst van de wereld. Dat is niet alleen
dat ik betwijfel of we de huidige klimaatcrisis
te boven komen. Je krijgt de geest niet zo
makkelijk in de fles en de honden zijn onwillig.
Misschien is er nog een
terugkoppelingsmechanisme waardoor alles
nog op z’n pootjes terecht komt, zelfs de hond
en de haas samen. Maar dat verandert de
mensen niet — en ook niet de curve van de
toename van de wereldbevolking. De paar
verantwoordelijken zullen de laatste
roependen zijn — en zoals alle roependen in
de leegte van de woestijn. Net als Elia.
Christus is enige hoop
Toch: de aarde is van de Here. Het
bovenstaande is een pessimistisch verhaal,
maar helaas ook realistisch. De Heidelbergse
Catechismus heeft geleerd dat onze enige
troost is dat we niet van onszelf zijn maar van
onze trouwe Redder. Dat was vooral
individueel bedoeld. Maar het geldt evenzeer
collectief, voor de hele mensheid en voor het
hele universum. We zijn van Christus en
Christus is gekomen tot het zijne. Hij heeft
deze wereld op zich genomen, niet een
neutrale schepping, maar de concrete wereld
met haar mensengeschiedenis van hebzucht
en geweld. Dit lijkt heel ver weg te staan van
de milieudiscussie. Daarin speelt de
christologie in de regel geen rol. Het lijkt of er
ineens iets totaal anders wordt ingebracht

Het is onbegrijpelijk dat God aan dit vluchtige
wezen dat zich opblaast aandacht schenkt.
Het boek Genesis geeft het verhaal van de
mensheid weer. Het is een ontluisterend
verhaal. Ik begrijp niet hoe mensen dit boek
kunnen gebruiken om te dromen over een
mooie wereld als een tuin van vrede en
mensen die als goede rentmeesters namens
God de aarde beheren.
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waar de discussie helemaal niet over gaat. De
christelijke theologie leert ons dat we dan erg
wantrouwig moeten worden. Als de
christologie vreemd is aan een discussie dan
deugt die discussie niet. Zonder Christus geeft
de milieudiscussie alleen maar de dwaasheid
en morele minderwaardigheid van de mens
weer. Juist in de milieudiscussie is het bericht
over Jezus’ evangelie, een goede boodschap.
God geeft om deze wereld, zelfs als die wereld
niet om Hem geeft. Hij is gekomen tot het
zijne. De zijnen hebben Hem niet
aangenomen: de bewust kiezende mens heeft
Hem genegeerd, zelfs als het gaat om de
dreigende ondergang door onze eigen schuld.
Juist nu, nu de ondergang niet alleen ons
persoonlijke onheil betekent, maar onheil
voor al wat leeft, is de verkondiging van
Christus onze enige hoop — ook al vindt de
hele wereld dat die volkomen irrelevant is. Hij
is onze enige troost — in het leven en het
sterven beide. Deze wereld gaat dood, de
aarde met al wie daarop wonen. Is het niet nu
door menselijke uitbuiting van wat de aarde
heeft voortgebracht, dan straks als kosmisch
de tijd van de aarde voorbij is. Het zal zo lang
wel niet duren. Maar als de mensheid dood
gaat dan is zij gestorven met Hem die haar
dood stierf aan het kruis. Hij is uit die dood
verrezen in heerlijkheid. Pasen is de troost
voor de wereld in haar sterven — en de kerk
belijdt dit, ook als ze het niet leeft, maar met
de wereldse wolven meehuilt in het bos.
Waar ze het wel gelooft, houdt dat huilen
even op. We zijn gestorven en ons leven is
met Christus verborgen bij God (Kol. 3:3). We
zijn thuis in de hemel (Filip. 3:20). Daarom
hoeven we op aarde niet zo hard te vechten
voor ons eigenbelang. Daarover zingen de
psalmen ook al: beter dan dit leven is uw
liefde (Ps. 63:4). De dwaas maakt zich groot
en dik in de wereld, maar met de dood is het
allemaal afgelopen (Ps. 49; 73). De kerk zingt
Israëls dichter na dat na de dood het leven
ons bereid is. We hoeven niet groter te zijn
dan anderen, want in God is al mijn eer (Ps.
62:8). We zijn tevreden met wat we hebben in
het bestaan als vreemdeling op aarde. De
wereld gaat ten onder aan haar eigen

hebzucht. Dat laat gelovigen niet koud. De
kerk belijdt dat we met Christus gestorven zijn
en daarom met de hele schepping mee
zuchten onder het lijden van deze tijd — net
als de Geest dat doet (Rom. 8:18-26).
De kerk ziet niets in grote
klimaatprogramma’s, net als ze in de oudheid
niets zag in grote emancipatieprogramma’s
voor slaven of vrouwen. Grote programma’s
mislukken altijd, hetzij doordat de ijveraars als
verliezers gefrustreerd worden omdat de
wereld altijd sterker is, hetzij omdat ze gaan
meehuilen met de wolven in de laatst
overgebleven bossen. Want wie succes heeft
met actie ontleent daaraan gewoonlijk het
recht van de sterkste.
De kerk leeft niet bij programma’s. Zij leeft in
nieuwe levens — die weten van de menselijke
begrensdheid in kennis en moraal. Dat maakt
hen anders. Dat heeft de positie van slaven en
vrouwen veranderd. Wie weet verandert dat
ook de houding tegenover de natuur, niet als
nutsmiddel maar als een dagelijks geschenk
om al Gods tekens te verstaan. Dat geeft ook
troost in het leven van de
wereldgeschiedenis: omdat we niet van
onszelf zijn kunnen we vrij genieten van alle
goede gaven en door de vrijheid van een
christen is er in de deze wereld een plekje
waar uitbuiting en geweld vervangen zijn door
overgave en dienst. De enige remedie tegen
inhaligheid is het geloof in Christus geborgen
te zijn. We hebben alles ontvangen, waarom
dan nog vechten voor ons bezit?
Alleen — is de kerk nog kerk? Daar zit mijn
grootste zorg. Want als de kerk niet meer
leeft bij de enige troost door de redding van
Christus dan is de wereld inderdaad reddeloos
verloren. Dan is ze overgeleverd aan de
inhaligheid die mensen eigen is. Daarom
geloven we niet aan de kerk, maar in de kerk:
we belijden niet alleen dat er een kerk is,
maar ook dat onze ziel en zaligheid ervan
afhangt. Dat is de kerk die viert: de doop die
ons doet sterven en verrijzen, de bediening
van het Woord waarin oordeel en genade
over ons worden uitgesproken en de
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eucharistie als geneesmiddel voor eeuwig
leven.
DOOR: Prof. dr. A. van de Beek
UIT: Kontekstueel januari 2019

Kerkbegrip
De kerk is nog geen kerk, zij moet keer op
keer kerk worden!, binnen de kerk mag nooit
de vraag verstommen of zij werkelijk kerk is.
De ware kerk zal altijd een kleine kerk zijn,
soms teruggebracht tot één persoon. Het
wezen van de kerk ligt niet in het instituut, de
ambten of traditie, maar in het Woord! dat
klinkt en wordt gehoorzaamd in het heden, in
de solidariteit met de wereld.
De kerk is dus ook een strijdende kerk, een
verlegen beweging.... zoals ook haar
predikanten principieel hulpbehoevend zijn....
en een aangevochten vreemdeling!
De continuïteit van de kerk ligt in de trouw
van de Geest. Het christelijk leven is niet ons
werk! maar dat van de Heilige Geest die de
rust verstoort! en de verwachting gaande
houdt!
Dr. J. Koopmans
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