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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:
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
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
tel.: 035 – 656 2490
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

8 september

10:00 uur

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

Zondag

15 september

10:00 uur

Ds. K. van Meijeren, Ede
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

Zondag
22 september
Startzondag

10:00 uur

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

Zondag

29 september

10:00 uur

Ds. M. Visser, Wezep
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

Zondag

6 oktober

10:00uur

Dr. B. Aalbers, Maarsen
Coll.: College van Kerkrentmeesters/
Diaconie: st. Jaffa Project
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
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EREDIENST
‘VEENSTAETE’ (’t Wijdehuis, ingang Parklaan)
Vrijdag

20 september

15:00 uur

br. W. Kroon

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
in en we hopen dat jullie allemaal (weer)
komen!
Tijd:
18.45 uur -20.00 uur
Locatie:
Hervormde Kerk,
Noordereinde 14 ’s-Graveland
Kosten:
1 euro per keer.

Catechisaties
Je bent van harte welkom op een nieuw
seizoen catechisatie!
Met elkaar gaan we nadenken over God, over
Jezus en jouw leven. Geloven is soms best
ingewikkeld, misschien heb je wel veel
vrienden die dat helemaal niet begrijpen.
Misschien wil je wel veel meer weten over
God en de kerk. Catechisatie is dé plek om
met elkaar te zoeken naar antwoorden, om
alles te kunnen vragen en meer te weten te
komen over God en hoe Hij een plan heeft
met ons leven.
De catechisaties zijn op maandag en dinsdag
in de kerk aan het Noordereinde:
• Ben je 11 t/m 14 jaar dan ben je welkom
op maandag vanaf 18.45-19.30 in de
consistorie.
• 15+ is op dinsdag van 18.45-19.30 in de
consistorie.
De eerste keer van dit seizoen is op resp.
maandag 30 sept en dinsdag 1 oktober. Als je
nu echt niet kan op de ene dag, mag je
aanschuiven op de andere dag.
Bij vragen kun je mailen, of bellen: 0356560598,
dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl
En als je mijn mobiel hebt kun je appen.

De data voor de eerste helft van het seizoen
zijn:
25 september
9 oktober
30 oktober
13 november
27 november
11 december
Graag tot ziens op de woensdagavondclub!
Gabriella, Petra, Maaike, Mariette & Ymkje
(Voor meer informatie of 694)

Een bijzondere avond met de
zendingscommissie
Vanuit de zendingscommissie willen we u
allereerst bedanken voor alle giften die we
afgelopen periode hebben ontvangen. Dankzij
uw bijdrage hebben we echt een verschil
kunnen maken en via dit bericht nemen we u
daar graag in mee.

Hartelijke groet en graag tot ziens,
Ds. Geert van Meijeren

Eind juni zijn we als zendingscommissie bij
elkaar gekomen en naast ons reguliere
overleg, zijn Anco en Ewien aangeschoven, de
drijvende krachten achter de Avonturiers
(www.avonturiers.nl). Anco en Ewien hebben
beide een passie voor God, reizen, jongeren
en techniek. Zij nemen ons mee in wat zij de
afgelopen periode hebben bereikt en
meegemaakt en heel specifiek wat de bijdrage
van de Hervormde gemeente ’s-Graveland en
Kortenhoef hierin heeft betekend.

Uitnodiging woensdagavondclub!
Hallo!
De woensdagavondclub gaat op 25 september
weer van start!
Ben je tussen de 8 en 12 jaar dan ben je van
harte welkom. Samen gaan we ook dit jaar
weer veel leuke dingen doen en natuurlijk ook
veel mooie dingen maken. We hebben er zin
-6-
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Als commissie zijn we erg onder de indruk van
hun verhalen uit de dagelijkse praktijk en de
steun en vasthoudendheid die zij door het
geloof mogen ervaren. De werkzaamheden
van de avonturiers richten zich op vier
landen: Mali, Senegal, Guinea en Burkina
Faso. Door de slechte omstandigheden in
deze landen (denk vooral aan gevechten,
kidnapping etc.) kunnen ze niet overleg goed
en veilig werken. In deze landen heerst een
grote onveiligheid en er zijn veel scholen
dicht, uiteraard brengt dit niet veel goeds met
zich mee voor de opgroeiende generatie. Als
Anco en Ewien vertellen over de training die
zij gevolgd hebben hoe om te gaan met een
eventuele kidnapping, zijn we even stil.
Aangezien Anco en Ewien bijna dagelijks het
bewuste risico nemen om met kidnapping in
aanraking te komen, om anderen te helpen en
te vertellen over God.

te vertellen en te laten zien. Met de bijdrage
van de zending hebben wij de zonnepanelen
en de waterpomp bijeengebracht.

Ook is er een groentetuin aangelegd, prachtig
om te zien hoe een dor landschap met
mankracht en watervoorzieningen verandert
in een groene bloeiende groentetuin, met
heel veel oogst. De tuin geeft veel opbrengst
en ook de niet-christelijke mensen kunnen zo
ervaren wat de gezamenlijkheid van het
geloof voor positieve effecten met zich
meebrengt.

Maar hoe mooi is het om te horen dat
ondanks alle omstandigheden in deze landen,
de kerk er harder groeit dan ooit. Steeds meer
mensen komen tot het christelijk geloof. Door
de negatieve ontwikkelingen wil men afstand
nemen van de Islam en zij bekeren zich tot het
christelijk geloof.

Anco en Ewien zijn zelf in maart voor het
laatst bij het project geweest. Er is heel veel
gedaan en met een beperkt budget is een
prachtig initiatief neergezet waar veel mensen
bij gebaat zijn. Anco en Ewien starten de
projecten op en als het goed loopt, is het aan
de lokale bewoners. Hoe meer jongeren zij
opleiden, hoe meer werk ze kunnen
verzetten.

Wij ervaren als commissie heel sterk hoe mooi
en belangrijk het is om een ‘gezicht’ en
aanspreekpunt te hebben bij de projecten die
we steunen. Anco en Ewien nemen ons mee
naar de projecten die we hebben gesteund en
wat dit voor de mensen en de omgeving heeft
betekend. Dit alles wordt ondersteund met
kleurrijke foto’s en filmpjes. In het dorp
N’Tsonni zijn inmiddels twee watertappunten
voor het hele dorp, daar maken in totaal een
paar duizend mensen gebruik. Dagelijks
komen er een paar honderd mensen, met
grote tonnen, emmers en kannen. Lopend of
met kar of een ezel. Deze twee watertorens
zijn door de Avonturiers gebouwd, we zien
wederom foto’s waarbij alles met de hand
naar boven wordt getild. Het bouwen is een
echt gemeenschapsgebeuren, iedereen komt
kijken en helpen. Ook de dominee werkt mee
en krijgt direct de kans om iets van het geloof

Na de indrukwekkende verhalen van Anco en
Ewien hebben we als zendingcommissie om
de Avonturiers nog langer te ondersteunen,
met name omdat we heel erg geloven in het
ondersteunen van de wat kleinere projecten
-7-
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om echt een tastbaar resultaat te behalen en
direct inzicht te gebben waar het geld voor
gebruikt wordt. Uiteindelijk kiezen we heel
specifiek voor het project dat te maken heeft
met het oprichten/in stand houden van
radiostations (onderhoud, plaatsen
zonnepanelen). In kleine gebieden is dat een
belangrijke vorm van scholing en verspreiding
van het geloof. De stations worden bemand
door vrijwilligers van lokale kerken. Door de
zonnepanelen worden de energiekosten
gedrukt.
Uiteraard houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen en mocht u meer willen weten
of vragen hebben, spreek gerust een van de
leden van de zendingscommissie aan.

Collecte Zendingscommissie
De afgelopen periode is er door de
zendingcommissie van de gezamenlijke
kerken ‘s-Graveland en Kortenhoef 385,euro opgehaald. Wij zijn u zeer dankbaar
voor dit mooie bedrag.

Een hartelijke groet van de zendingscommissie,
Danielle N., Annemarie de G., Saskia L., Mieke
Z. en Janneke V.
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
genoeg hebben aan zijn eigen last (vgl. Mat.
6:34).(...) Geloof in Mij en heb vertrouwen in
mijn barmhartigheid. Als je denkt dat je ver
weg van Mij bent, ben Ik vaak dichtbij. Als je
denkt dat bijna alles verloren is, dan zul je
vaak grotere winst boeken. Als iets tegenzit, is
nog niet alles verloren. Je moet niet oordelen
naar je gevoel van het moment, en je moet je
ook niet blindstaren op een moeilijkheid, waar
die ook vandaan komt, alsof alle hoop om er
weer uit te komen verloren is. Denk niet dat je
helemaal in de steek gelaten bent als Ik je
tijdelijk beproef of als Ik je de gewenste troost
ontzeg, want dat is de weg naar het hemelse
koninkrijk. Het is ongetwijfeld van meer nut
voor jou en mijn andere dienstknechten dat
jullie door tegenslagen gelouterd worden, dan
dat alles naar wens gaat.

Meditatie
In de afgelopen zomerperiode heb ik het een
en ander gelezen uit de moderne devotie. Een
vernieuwingsbeweging die streefde naar een
oprecht en diep christelijk leven, ontstaan in
de 14e en 15e eeuw in Deventer en Zwolle.
Misschien kent u wel enkele namen,
bijvoorbeeld Geert Groote of Thomas à
Kempis. Die laatste, Thomas à Kempis, heeft
een wereldberoemd boekje geschreven, de
Navolging van Christus. Men zegt wel eens dat
dat boek het meest gelezen christelijk boek is,
na de Bijbel.
Hierbij een kort fragment uit de navolging:
Mijn zoon, Ik ben de Heer, die kracht geeft in
tijden van nood (Nah. 1:7). Kom bij Mij als het
niet goed met je gaat. Wat de hemelse troost
in de weg staat, is dat je je zo laat keert tot
het gebed. Want voordat je Mij dringend
vraagt, zoek je her en der je troost en verlies
je je in uiterlijke zaken. En zo komt het dat
alles je maar weinig helpt, totdat je merkt dat
Ik het ben die redding brengt aan wie op Mij
hopen. Buiten Mij is er geen echte hulp, geen
goede raad en geen duurzaam medicijn. Maar
als je na de storm weer op adem bent
gekomen, hervind dan je kracht in het licht
van mijn barmhartigheid. Want Ik ben nabij
(vgl. Fil. 4:5), zegt de Heer, en niet alleen zoals
het tevoren was, maar in nog rijkere mate. Is
er voor Mij soms iets moeilijk (vgl. Jer. 32:27),
of zal Ik zijn als iemand die wel zegt maar niet
doet (vgl. Num. 23:19)? Waar is je geloof?
Wees standvastig en zet door! Wees geduldig
en dapper; de troost zal te zijner tijd voor je
komen. Wacht vol vertrouwen op Mij. Ik zal
komen om te helen. De beproeving kwelt je
en ongegronde vrees boezemt je angst in.
Wat levert de zorg over de dingen die kunnen
komen anders op dan dat je de ene smart na
de andere te verwerken krijgt. Laat iedere dag

Kringen
Het duurt nog even maar ik meld de data toch
alvast. De bijbelkring begint op woensdag 16
oktober en de leeskring op woensdag 2
oktober. Op die kring lezen we met elkaar het
aansprekende boek van Luigi Gioia, 'Zeg het
tegen God'. Een boek over het gebed. (*zie
artikel verderop in dit blad)
Misschien bent u de naam van Gioia wel
tegengekomen, er is behoorlijk wat publiciteit
geweest bij het verschijnen van zijn boeken in
Nederlandse (christelijke) kranten en
tijdschriften. Ook is hij in Nederland geweest
om lezingen te verzorgen. Verderop in de Kssk
vindt u een recensie uit Trouw. Voor de
bijbelkring, maar ook voor de leeskring geldt:
van harte welkom! En neem gerust iemand
mee. Op de leeskring schoven de afgelopen
jaren ook mensen van buiten de kring van de
gemeente aan.
De groep was voorgaande keren gezellig
groot, het betekent wel dat we willen vragen
om het boek voortaan zelf aan te schaffen
-9-
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tuinteam van de kerk. Het was een man van
stille trouw, present en behulpzaam. Br. U.
verloor zijn vrouw Teunie U. in 1993, dat was
een groot verdriet voor hem. Later mocht
Geertje van der P. zijn levensgezellin worden,
zij overleed in 2015.
Boven de kaart van br. U. staat: Heer, waar
dan heen? Tot U alleen! Het was een lied dat
hem lief was, en tot die Heer is hij
heengegaan. Wij bidden voor kinderen en
kleinkinderen, en allen die verdriet hebben
om zijn overlijden.

In memoriam
Zr. Annie H. werd plotseling getroffen door
ernstige hartproblemen. Na een kort ziekbed
en ook en verblijf in het hospice in Naarden
overleed zij op 29 mei en is zij thuisgehaald
door haar Vader in de hemel. Woensdag 5
juni vond de begrafenis plaats. Ze was een
blijmoedig mens, sterk en optimistisch. Dat is
een gave om daar mee gezegend te zijn. Met
die gave door God gegeven bleef ze ook
overeind bij het overlijden van haar man
Marius, met wie ze zo hard gewerkt heeft.
Een autozaak opbouwen en leiden, is iets wat
ze samen deden, en wat veel vergde maar ook
mooi werk was. Ze was dankbaar met haar
kinderen en kleinkinderen. Met ieder van hen
had als het ware een speciale relatie, met
eenieder van hen deed ze weer andere
dingen, daar genoot ze van. Bijna elke week
eten met de een, zondagmiddag naar de
ander, oppassen op een kleinkind, enzovoort.
Ze wordt gemist door haar kinderen, Corrine,
Renate en Nico, hun partners en de
kleinkinderen. Ook denken we aan broers en
zussen, in het bijzonder zr. Corrie V. naast wie
zij zoveel jaar heeft gewoond.

Meeleven
Br. Peter V. (1221AC HILVERSUM) heeft een
zware operatie moeten ondergaan in Den
Bosch. Deze operatie is wonderwel goed
geslaagd en hij mag aan de beterende hand
zijn. Daarvoor mogen wij God danken. We
bidden om verder herstel en goede moed na
deze zware operatie.
br. van O. (1243LC 'S-GRAVELAND) heeft
enkele onderzoeken moeten ondergaan. Hij is
blij om in de kerk te kunnen zijn als het gaat,
maar door zijn kwakkelende gezondheid is dat
niet altijd mogelijk. We bidden hem en zijn
vrouw Gods zegen toe. De Here God zorgt.
Enkelen uit ons midden verloren in de
afgelopen periode een familielid. Deus en
Carla S. (, 1241LV KORTENHOEF) en Jan en
Maria S. (1222PH HILVERSUM) moesten hun
broer en zwager Hans S. begraven. Hans
woonde in Zonnehoeve en overleed na een
kort ziekbed.
Onze koster Gertjan S. (1241ES KORTENHOEF)
verloor zijn vader, dhr. S.. Hij mocht een hoge
leeftijd bereiken. Ook Mary O. (1241AX
Kortenhoef) en Janny O. (1216TG HILVERSUM)
moesten afscheid nemen van hun broer Bert
die ernstig ziek was. God onze Vader mocht
hen verwelkomen in Zijn vrede. En we bidden
voor hen die achter zijn gebleven en moeten
leven met het gemis.

Overleden en In memoriam
Midden in de zomer, op 26 juli, overleed vrij
plotseling br. Marten U.. Op een
zondagmiddag werd hij getroffen door een
hersenbloeding en na een kort ziekbed is hij
vervolgens overleden in het ziekenhuis. Ik
denk dat voor velen zijn overlijden als een
schok kwam, net zoals zr. H. was hij een van
de vaste gezichten in onze gemeente. Er valt
natuurlijk veel over hem te vertellen, maar ik
licht hier in het bijzonder zijn betrokkenheid
op de gemeente eruit. In het bladerenrek in
de kerk vindt u nog een collage met foto's
vanwege het feit dat br. U. 10 jaar koster is
geweest. En niet lang geleden heeft hij een
speldje van de kerk gekregen omdat hij zoveel
jaren, 35 jaar, betrokken is geweest bij het
kerkblad. Ook is hij jaren actief geweest in het

Belijdeniscatechatisie
Ook dit jaar wil ik weer een hartelijke
uitnodiging doen voor de
belijdeniscatechisatie. Die catechisatie staat in
- 10 -
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eerste instantie gepland op maandagavond
om 20.00, maar in overleg is er veel te
regelen. En ik wil u en jou vooral
aanmoedigen om daar eens over na te
denken en bij vragen mij te benaderen. Soms
hoor ik wel eens dat mensen het als een
drempel ervaren: 'ik ben daar niet goed
genoeg voor'. Daar kan ik kort over zijn, dat is
niet waar. Of dat men juist aan het andere
uiterste denkt: 'wat is de meerwaarde van
belijdenis doen? Ik geloof toch al? Dat
avondmaal hoeft voor mij niet zo. ‘ Over het
waarom en hoe daarvan, ben ik altijd te
benaderen voor gesprek of informatie. Een
vrijblijvend mailtje of een belletje is zo
gepleegd.

Gemeentedag 21 september
Op zaterdag 21 september houden wij onze
jaarlijkse gemeentedag. Het belooft een
gezellige middag met fiets(auto)tocht en
maaltijd te worden! Elders in het kerkblad
treft u de uitnodiging. Wij hopen u te mogen
begroeten!
Groothuisbezoek in september
Op 23, 24 en 26 september a.s. houden wij
weer het Groothuisbezoek. Deze keer is het
thema ‘Gebed’. Een mooie gelegenheid om
elkaar in een andere setting te ontmoeten.
Wij hopen op gezegende avonden.
Kerkenraad
Op D.V. dinsdag 10 september vergadert de
kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de
kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00
uur en 20.30 uur.

Lied van de maand
In de maand september zingen wij het
volgende lied:
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

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.

7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

College van Kerkrentmeesters
Opbrengst van de collectes:

Met vriendelijke groet,
Ds. Geert van Meijeren
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 aug
11 aug
18 aug
25 aug

Uit de kerkenraad
Ontmoeting Graankorrel
Voor de zomervakantie heeft weer de
halfjaarlijkse ontmoeting met de Graankorrel
plaatsgevonden. Tijdens deze ontmoeting
praten wij bij over het wel en wee van de
gemeenten. Er waren deze keer geen
bijzonderheden. Wel was het zo dat in de
Graankorrel op 4 augustus geen eigen dienst
werd gehouden. Deze zondag waren de leden
van de Graankorrel natuurlijk van harte
welkom in onze kerk. We kijken terug op een
mooie dienst!

€ 104,80
€ 102,95
€ 105,46
€ 91,95
€ 159,40
€ 78,60
€ 102,95
€ 111,71

Coll. Bonnen
44%
64 %
37%
49%
23%
45%
46%
59%

Instandhouding Predikants Plaats:

14 juli
28 juli
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€ 111,90
€ 72,16

Coll. Bonnen
57%
48%
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25 aug

€ 71,34
€ 104,95
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41%
58%

belangeloos inzet voor het Jaffa Instituut in
Israël. Honger en gebrek aan voedzaam eten
zijn schering en inslag in het gebied waar het
Jaffa Instituut zit. Alleen al in Tel Aviv-Jaffa
leeft 53% van de bevolking op of onder de
armoedegrens. In het Jaffa Instituut krijgen
Joodse en Arabische kansarme kinderen uit de
verpauperde sloppenwijken hulp in velerlei
vorm om hen zo perspectief te bieden op een
betere toekomst en kansen te geven om
constructieve burgers te worden. Ze komen
vaak uit gebroken gezinnen en hebben te
maken met misbruik, geweld en
verwaarlozing. Het aantal kinderen dat wordt
ondersteund is inmiddels uitgegroeid van 43
naar meer dan 4000 op jaarbasis. Het Jaffa
Instituut houdt zich niet bezig met politiek en
mag daar ook niet de dupe van worden. Het
biedt meer dan 30 hulp- en leerprogramma’s
die erop gericht zijn om de kinderen te
motiveren en te stimuleren om hun
schoolopleiding af te maken en te voorkomen
dat zij dropouts worden in de samenleving.
Een aantal voorbeelden daarvan:
 Crisisinterventie (shelterprogramma) voor
kinderen die onmogelijk zonder risico
langer thuis kunnen blijven doordat zij bijv.
het slachtoffer zijn van bittere armoede,
verwaarlozing, misbruik en mishandeling.
 Naschoolse activiteiten voor kinderen die
speciale hulp nodig hebben vanwege
ernstige gedragsstoornissen en zonder
hulp niet zullen kunnen functioneren in de
maatschappij.
 Voortgezet onderwijs met internaat voor
250 jongens van 12-18 jaar, waar hen een
thuis wordt geboden met opvoeding en
verzorging en naast in profane vakken ook
les wordt gegeven in Thora en Talmoed.
 Een hostel waar vastgelopen tienermeisjes
tussen de 12 en 18 jaar worden
opgevangen.
 Een voedseldistributiecentrum van waaruit
per maand 1100 voedselpakketten worden
gebracht bij gezinnen waar honger wordt
geleden.
 Samen met de Israël-Tel Aviv Universiteit
en de stad Tel Aviv een ouderkind centrum,
waar gezinnen vanuit allerlei

Bankrekeningnummer College van
Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland.
(Let op!! Het rekeningnummer voor het
bestellen van collectebonnen staat hieronder)
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting
van het bedrag op bankrekeningnummer
NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van
Hervormde Gemeente ’s-Graveland.
Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal
waardes, te weten:
15 euro (20 x 0,75)
25 euro (20 x 1,25)
45 euro (20 x 2,25)
Als u bij uw overschrijving vermeldt welke
waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna
per ommegaande, de door u bestelde boekjes
ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij één
van de Kerkrentmeesters.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Het college van kerkrentmeesters

Diaconie
Opbrengst van de Collectes

7 juli
14 juli
21 juli
28 juli

€ 81,88
€ 113,40
€ 84,35
€ 80,26

Coll. bonnen
58%
61%
43%
46%

4 aug
€ 154,45
24%
11 aug € 65,05
48%
18 aug € 78,59
64%
25 aug € 100,95
60%
De diaconiecollecte op 6 oktober is bestemd
voor het Jaffa-Project.
Stichting Jaffa-Project Nederland is een kleine
organisatie van vrijwilligers die zich sinds 1987
- 12 -
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achtergronden samen worden gebracht in
hun gemeenschappelijk streven om de
verhouding tussen ouders en kinderen te
verbeteren.
Met deze collecte en onze voorbeden willen
we onze verbondenheid met Israël tonen en
hulp bieden aan de allerarmsten onder het
volk van God.
Van harte aanbevolen!

Het oefenen is op maandagavond 16
september om 20.00 in de kerk

Terugblik Kindervakantiebijbeldag:
‘Zoek het uit!’
Wat was het gezellig op woensdag 21
augustus in de Hervormde Kerk aan het
Noordereinde te ´s-Graveland. Die dag - de
laatste woensdag van de schoolvakantie werd de Kindervakantiebijbelclub gehouden.
Het thema was ‘Zoek het uit!’
Met de kinderen ging de leiding op zoek naar
de daden van Jezus. Voor deze dag hadden we
het verhaal van ‘Jezus en de storm’ gekozen.
In dit verhaal gaat Jezus met zijn vrienden
varen en komt hij in een storm terecht. Jezus
zorgt dat de storm gaat liggen en dat iedereen
veilig is. Bij het verhaal maakten wij een
mooie vuurtoren. Want elke dag mogen wij
weten dat Jezus voor ons zorgt en op ons
past!
Het was prachtig weer dus voor de lunch
werden lange tafels op het kerkplein gezet.
Speciaal voor ons waren Arja en Marjan aan
het bakken geslagen en klokslag 12.30 uur
werden er heerlijke pannenkoeken gebracht.
Wat een feest!
We hebben gezongen, spelletjes gedaan, er
was poppenkast en er was tijd voor het doen
van proefjes. Bij de proefjes hebben we
bijvoorbeeld ontdekt hoe sterk een krant is
(rol maar eens een krant op, zet de koker neer
en stapel er dan zoveel mogelijk boeken op …)
én we hebben gekeken of je een propje
liggend op de rand van de flessenhals in een
lege liggende wijnfles kan blazen (probeer
maar eens, het effect is verrassend).
En met het mooie weer was er ook tijd voor
een buitenspel waarbij er veel puzzelstukjes
gezocht moesten worden. Gelukkig werden
alle stukjes gevonden en kon de puzzel van
Noach en de Ark worden gemaakt. Heerlijk
om even door het bos te rennen!
Aan het eind van de dag kwam onze ds. Geert
van Meijeren even langs en zongen wij voor
hem het themalied. Ds. Geert werd met

Roosters
Collectanten
8 sept
15 sept
22 sept
29 sept
6 okt

Oppasdienst
8 sept
15 sept
22 sept
29 sept
6 okt

Kerkvervoer
8 sept
15 sept
22 sept
29 sept
6 okt

Tom van den B.
en Bas ter S.
diaken en kerkrentmeester
Jensen van R.
en Dimitry S.
diaken en kerkrentmeester
Tirsa V.
en Eline P.

Liselore H.
en Tom van der H.
Jasmijn ter S.
en Marly van R.
Gerda/Yvar S.
en Rachel V.
Christa L.
en Lisette L.
Daniëlle N.
en Pepijn van der H.

Koen van B
Gerrie van L.
Bert B.
Deus S.
Henk H.

Startzondag 22 september
Op de startzondag is het de bedoeling dat het
gelegenheidskoortje van de gemeente weer
meewerkt aan de dienst.
Heeft u of heb jij zin om mee te zingen: dan
graag opgeven bij Joke B.
Hoe meer zielen....
- 13 -
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gejuich ontvangen, want zoals elk jaar had hij
ijsjes bij zich!

noemde God ‘Vader’ en zag van zichzelf af.
Bidden is dus je verenigen met Jezus, de Zoon
van God.
Gioia bespreekt daarbij uitvoerig het Onze
Vader en de Bergrede, om zogezegd de
verbinding met de “geest van Jezus” centraal
te stellen. Het gaat hem dus om verbinding
met het verhaal van Jezus en dat impliceert
dat je je leert verbinden met God zelf.

Het was een mooie en geslaagde dag.
Graag tot volgend jaar!
Hartelijke groet,
De leiding van de Kindervakantiebijbeldag

Opvallend
“Onze enige kans om werkelijk tot bidden te
komen is door ons te laten opnemen in het
gebed van Jezus, door een te worden met
Hem, door Hem in ons te laten bidden via zijn
Geest. Dat is het werkelijke doel van het Onze
Vader. Het is niet bedoeld om ons te leren
bidden, maar om te worden opgenomen in
het gebed van Jezus.” Daar draait Gioia de
zaken eens even lekker om. Nu heb ik genoeg
evangelicaal-protestantse boekjes over
bidden gelezen die allemaal van bidden een
soort verplichting wisten te maken, met
schema’s en al en een hijgerige focus op
‘gebedsverhoring’. Opvallend dat een
overduidelijke katholiek het gebed weer zo
weet te verwoorden dat het de glans van het
protestantse oerbegrip ‘genade’ ontvangt.
Het begint niet bij jou. Het draait niet om jou.
Bidden is van jezelf afwijzen.

Zeg het tegen God. Een aanmoediging
om te bidden
Leven in relatie met God
De schrijver
Luigi Gioia, zijn naam doet het al vermoeden,
is afkomstig uit Italië. Hij is benedictijner
monnik en hoogleraar systematische
theologie, verbonden aan universiteiten in
Rome en Cambridge. Hoewel dit boekje zeer
eenvoudig geschreven is, is Gioia blijkbaar
echt een geleerde meneer. Ik had tijdens het
lezen van dit boek helemaal niet vermoed dat
ik te maken had met de dezelfde persoon die
ook The Theological Epistemology of
Augustine’s De Trinitate schreef. Knap, om je
geleerdheid zo te kunnen verstoppen.
Thematiek
“Heer, leer ons bidden”. Volgens Gioia is het
niet alleen een vraag die de leerlingen in het
Nieuwe Testament herhaaldelijk aan Jezus
voorleggen, maar een vraag die door de
eeuwen heen op de lippen van de mensheid
ligt. Direct maakt hij overigens duidelijk dat
het niet betekent “leer ons bepaalde woorden
tegen God prevelen’. Het betekent ook niet
‘leer ons een trucje”. Het gaat om de vraag
hoe je je leven in relatie met God kunt
brengen en daarin kunt oefenen en ingroeien.
Het is denk ik een even slimme als terechte
move dat hij van gebed niet een dingetje
binnen het geloof maakt, maar laat zien dat
het ‘het geloof zelf’ is. Leer ons bidden, dat is
in feite “leer ons leven”, of “leer ons mens te
zijn”. Gioia betoogt dat het gaat om de juiste
geesteshouding: afstemming van je leven op
het leven van Jezus. En wat deed Jezus: hij

Indringendste zinnen
“Ons onvermogen om te vergeven is de
structurele ontluistering die we als christenen
nodig hebben om ons voortdurend te laten
bidden en smeken. Als ik die noodzaak, dat
onvermogen, deze vernedering niet ervaar,
dan ga ik niet op de knieën. Mijn gebed kan
jarenlang lauw en vrijblijvend zijn, tot ik op
een gegeven moment geconfronteerd word
met de noodzaak om iets te vergeven wat
fout is, wat pijn doet, wat me innerlijk
verscheurt. Dan sta ik op een kruispunt. Als ik
christen wil zijn moet ik vergeven en om dat
te kunnen moet ik bidden, bonzen, bedelen,
vragen; dan begin ik eindelijk echt te bidden.”
DOOR: Wolter Huttinga
UIT: Trouw, Boek-recensie, 25-11-2018
- 14 -
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Zaterdag 14 september: Open Monumentendag / tentoonstelling doopjurken
Beste gemeenteleden.
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.
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.
Wellicht weet u ook nog hoe oud de doopjurk is en hoeveel dopelingen de jurk hebben gedragen.
Graag vernemen wij uw reactie.
Iedereen is die 14e september van harte welkom op de tentoonstelling.
Plaats: Herv. Kerk. ’s-Graveland
Tijd: 10:00 – 16:00 uur

Met een vriendelijke groet,
Arja v d P. tel.035-656.
Ank van ., tel.035-656.

- 15 -

KERKEN SAMEN – SAMEN KERKEN

NUMMER 8 2019

GEMEENTEDAG 21 SEPTEMBER - WELKOM!!
Beste mensen,
Op zaterdag 21 september is het zover, dan is weer de jaarlijkse gemeentedag!
Een dag waarop wij elkaar eens in een andere sfeer kunnen ontmoeten.
We starten deze middag om 14:30 uur met een fiets- en/of autotocht. Na afloop is er een glaasje en
een hapje. Daarna wordt er weer gezellig met elkaar gegeten!

Graag willen wij weten wie er komt dan kunnen we hierop onze voorraden aanpassen!
Onderaan deze pagina vindt u een inschrijfstrookje waarmee u zich kunt aanmelden voor de
gemeentemiddag.
U kunt het strookje retourneren aan: Ymkje van ’t R., Roerdomplaan 19, 1241 XA Kortenhoef.
Natuurlijk kan aanmelding ook gebeuren via de email ymkje.vant.riet@hetnet.nl of per telefoon
6941295. De sluitingsdatum voor de aanmelding is 18 september a.s.
Wij rekenen op uw komst en enthousiasme, dan kunnen we er met elkaar weer een gezellige dag
van maken!
Graag tot ziens op de 21e september!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelding gemeentedag 21 september!
Naam: …………………………………………………...
Aantal personen: ……………………………………….

- 16 -

