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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:
7 februari

6 maart

3 april

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
Email: janvv@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

Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland
Mw. R. Kleijn
Email: kleijn@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.
Daarom 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

-2-

KERKEN SAMEN – SAMEN KERKEN

NUMMER 1 2020

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
Email: dominee@
hervormdegemeentesgraveland.nl

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

Bijstand pastoraat:
Ds. J. de Goei
Email: jdegoei@xs4all.nl

Scriba:
Scriba:
Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort Dhr. C.A.M. van der Lelie
Email:

Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl

augustvanderlelie@hotmail.co
m

Scriba:
Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@

hervormdegemeentesgraveland.
nl

-3-

KERKEN SAMEN – SAMEN KERKEN

NUMMER 1 2020

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

19 januari

10:00 uur

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

Zondag
26 januari
Bevestiging Ambtsdragers

10:00 uur

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

Zondag

2 februari

10:00 uur

Ds. K. Hage, Breukelen
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

Zondag

9 februari

10:00 uur

Ds. G.J. van Meijeren
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
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EREDIENST
‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)
Vrijdag

17 januari

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 gemakkelijk 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
Bericht van de woensdagvondclub
Beste allemaal,

Tijd: 18.45 uur-20.00 uur

De eerste helft van het clubseizoen zit er
alweer op. En wat is het weer gezellig en wat
een mooie dingen worden er gemaakt!
Hierbij voor in de agenda de data voor de
tweede helft van het seizoen:

Locatie: Hervormde Kerk, Noordereinde 14

2 januari
5 februari
26 februari

Tot gauw ziens op de woensdagavondclub!
Gabriella, Marijke, Petra, Maaike, Mariette &
Ymkje

4 maart
18 maart
1 april
15 april (slotavond)

(Voor meer informatie: ymkje. .nl of 694)
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
de zee, achter de vijand, en aan onze zijde de
bergen. Voorttrekken? Onmogelijk ja.
Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is
mogelijk bij God!
De Heere God zegt: voorttrekken, ook al is alles
ons tegen: toch gaan! In vertrouwen, niet naar
de omstandigheden kijken.
God zal onze Helper zijn: op eigen kracht zal het
niet gaan. God bracht redding, Hij baande door
de woeste baren en brede stromen ons een
pad.
Zeg tot de Gemeente van ’s-Graveland dat zij
voorttrekken, het nieuwe jaar in: elke week
weer mogen horen wat de Geest tot de
Gemeenten zegt.
De meerdere Jozef, Jezus Christus is met ons.
Hij is ons leven, in voor- en tegenspoed. In
Jezus Christus is het oude voorbij gegaan en in
Jezus Christus is het nieuwe gekomen!

Meditatie: ‘Anno Domini 2020’
En Mozes nam de beenderen van Jozef met
zich. Exodus 13:19.
En de Heere zei tot Mozes: Spreek tot de zonen
van Israël,
zij zullen voorttrekken! Exodus 14:15.
Het oude jaar ligt achter ons, het nieuwe jaar
2020 ligt voor ons. En ook in het nieuwe jaar
nemen wij onze zorgen, ons verdriet, onze
ziektes, ernstig of minder ernstig met ons mee.
Maar wat de toekomst ons ook zal brengen,
des Heeren hand zal ons geleiden. Dat is de
troost voor ons die vreemdelingen zijn in een
vreemd land (als het goed is), en door het
geloof mogen zien naar het onbekende land.
En Mozes nam de beenderen van Jozef mee.
Dat had Jozef gevraagd voor hij stierf.
God zal naar jullie omzien, en je uit dit land
doen opgaan, naar het land dat Hij Abraham,
Izaäk en de zonen van Jakob beloofd heeft.
Geslachten gingen en geslachten kwamen en
Jozef lag daar maar te wachten in zijn grafkapel
in het zand van Egypte.
God zal naar jullie omzien en nu is het zover!
Nu zullen ze gaan, de kinderen van Abraham en
Izaäk en de zonen van Jakob.
Kom mee, Jozef, de ballingschap is voorbij! Het
oude ligt achter ons, we gaan naar huis! Het
nieuwe ligt voor ons. Daar gaan ze in die lange
stoet, en wij mogen ook mee gaan. Door de
nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der
pelgrims voort.
Voorttrekken! Op weg naar het beloofde land.
De Heere God had tot Mozes gezegd: spreek
tot de zonen van Israël, zij zullen voorttrekken!
En de beenderen van Jozef namen ze mee, als
een pand van Gods macht en trouw.
Jozefs beenderen verkondigen de komst van
het Koninkrijk van God. De doodskist wordt
zodoende een preekstoel, de boodschap van
het leven!
Spreek tot de zonen van Israël: zij zullen
voorttrekken. Voorttrekken? Maar vóór ons is

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn Naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
W. Kroon.

Koffiemiddag
Het duurt nog even, maar toch bij deze alvast
een vermelding. Woensdagmiddag 26 februari
willen we graag een koffiemiddag voor als u
wat ouder bent organiseren. De naam zegt het
ergens al, er wordt koffie en thee geschonken
en dus is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten, maar we willen ook met elkaar
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ergens over spreken. Het thema van deze
middag is 'De Hemel'.
Misschien heeft u wel vragen daarover, of bent
u gewoon benieuwd, van harte welkom!
Op 26 februari van 15.00-17.00 uur in de
consistorie van de kerk. Ikzelf, ds. van Meijeren,
zal deze middag leiden. Als u graag wilt komen,
maar geen vervoer heeft kunt u contact
opnemen met:
Ymkje van 't R, 035–694

had ze nog graag willen vieren met de ouderen
in de kerk. Zo ver heeft het niet meer mogen
komen, vol vertrouwen ging ze haar hemelse
Vader tegemoet. Net na Pasen in 2018 overleed
Barend, haar man. Net voor kerst in 2019
overleed zij. Hun leven werd getekend door
moeiten en verdriet, maar ook door zegen en
verwachting. Hun leven speelde zich af op het
ritme van kerst en Pasen, het ritme van geloof,
vertrouwen in en verwachting op Jezus Christus
die komt en onze Heer is in leven en sterven.
We denken aan en bidden voor de kinderen en
kleinkinderen die moeder en oma moeten
missen, en in het midden van onze gemeente
noemen we in het bijzonder zr. Jenn R. en Zr.
Ank B.. Contactadres: Workum.

Jubileum
Tijmen en Nel van L.- van B. (KORTENHOEF)
mogen 18 januari gedenken dat zij 40 jaar
getrouwd zijn. Namens de gemeente van harte
gefeliciteerd! En Gods zegen in de jaren die
komen, samen met kinderen en kleinkinderen.

Leeskring
5 februari vindt de leeskring plaats in de kerk
om 20.00 uur. We lezen verder in het boek van
Gioia en sluiten af met een gezellige borrel. Van
harte welkom!

Meeleven
We mogen God danken met de geslaagde
operatie van br. Peter V.. (HILVERSUM) In de
afgelopen periode werd hij behandeld in het
UMC, deze behandeling lijkt vooralsnog
geslaagd te zijn en daarom is er dankbaarheid.
We bidden voor hem, ook om verder herstel.

Bijbelkring
De bijbelkring is op 22 januari. Let op! Dit is een
week later dan normaal. We zijn welkom bij
fam. A. sr.. We lezen gestaag verder in
Handelingen 13, u bent van harte welkom!

Overleden en in memoriam
Op 16 december overleed na een periode van
afnemende gezondheid Tijmentje R.-V., in de
leeftijd van 85 jaar. De laatste jaren woonde zij
in de Beukenhof in Loosdrecht. Velen van ons
zullen haar kennen als een van de vaste en
trouwe gezichten in de gemeente, samen met
haar man Barend. Hoewel zij in de Beukenhof
verbleef, hoorde zij eigenlijk aan de
Beresteinseweg, naast de wasserij. Daar
speelde het overgrote deel van haar leven zich
af. De zorg voor het grote gezin, de
ondersteuning van de wasserij en alles wat haar
handen te doen vonden. Zo werd zij getypeerd,
altijd bezig met haar handen, zorgen, koken,
haken, schrijven. Uit haar handen en gedachten
vloeiden ook gedichten voort die zij nog wel
eens heeft voorgedragen met Kerst. Dat laatste

Lied van de maand
In februari zingen wij het volgend lied van de
maand:
Weerklank 542
1. Zie je de kapotte muur?
En die poort, verwoest door vuur?
Maar Nehemia gaat bouwen.
Ieder helpt met stenen sjouwen.
En in oost, west, zuid en noord
timmert men een nieuwe poort.
2. Ezra leest de wetten voor.
En dat gaat wel uren door.
Alle mensen die daar stonden,
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moesten huilen om hun zonden.
Ezra zegt: ‘Wees toch maar blij!
God houdt veel van jou en mij!

College van Kerkrentmeesters
Opbrengst van de collectes

Ds. G.J. van Meijeren
8 dec
15 dec
22 dec
24 dec
25 dec
29 dec
31 dec
1 jan
6 jan

Uit de kerkenraad
Verkiezing ambtsdragers
In het najaar zijn we een procedure voor
verkiezing van ambtsdragers gestart.
Deze maand nemen zes kerkenraadsleden
afscheid als ambtsdrager. We nemen afscheid
van: Annemarie de G., Arjan van der H., Liselore
H., Arja van de P., Carla S. en Ymkje van ´t R..
We danken hen hartelijk voor het werk dat zij
in de afgelopen jaren in onze gemeente hebben
verzet.
In de afgelopen periode zijn er gemeenteleden
bezocht met de vraag om ambtsdrager te
worden. Met blijdschap en dankbaarheid laten
wij weten dat Deus S. (ouderlingkerkrentmeester), Danielle N. (diaken) en Erik
K. (ouderling-kerkrentmeester) het ambt
hebben aanvaard.
In de eredienst van D.V. 26 januari zal de
bevestiging en het afscheid van ambtsdragers
plaatsvinden.
We zijn dankbaar voor het werk van de
kerkenraad, bidden God om zijn nabijheid voor
ieder van ons en vragen Gods zegen over het
werk binnen onze gemeente.

Euro Bonnen
163,32 47%
132,30 47%
147,92 41%
213,19 27%
262,62 29%
106,05 51%
61,00 34%
59,70 62%
116,55 51%

Instandhouding Predikantsplaats
Euro Bonnen
15 dec 127,15 40%
29 dec 105,66 41%
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)

Kerkenraad
Op D.V. dinsdag 14 januari 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.

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke
waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door
u bestelde boekjes ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij één
van de Kerkrentmeesters.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Ymkje van ’t R.

Het College van Kerkrentmeesters
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DIACONIE

ROOSTERS

De diaconiecollecte op 26 januari, Wereld Lepra
Dag, is bestemd voor Leprazending.
Leprazending is een internationale christelijke
organisatie tegen lepra, met aandacht en liefde
voor de individuele patiënt. Zij willen
leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk
bijstaan. Zij streven ernaar om Gods liefde
zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen
die zich verstoten voelen. Leprazending gaat
verder dan medische zorg, door leprapatiënten
een nieuw leven te bieden en een nieuw geluk.
Dat doen ze door bijvoorbeeld opleidingen te
verzorgen, en microkredieten te verstrekken.
Hun hulp richt zich zoveel mogelijk op de
behoeften van de individuele patiënten.
Daarom voor hen deze zondag onze collecte en
gebed om zegen voor hun werk.
Van harte aanbevolen!
Opbrengst van Collectes
Euro Bonnen
8 dec 223,20 33%
15 dec 147,57 37%
22 dec 123,01 50%
24 dec 143,80 33%
25 dec 234,65 33%
29 dec
83,20 57%
31 dec
39,45 53%
1 jan
56,30 69%
5 jan 113,77 48%
Hartelijk dank voor uw gaven.
Rekeningnummer Diaconie
NL23RABO 0388233605
Tnv. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Collectantenrooster
19 januari
diaken /kerkrentmeester
26 januari
Tom van der H./
Emma van B.
2 februari
diaken /kerkrentmeester
9 februari
Marnix V./Kaj N.
Rijrooster
19 januari
26 januari

9 februari

Bert B./Arnold van ’t R.
Daniël A,/ Adrie /
Raymond van de P.
Klaas P./
Gerrie van L.
Koen van B./ Henk van de P.

Koffierooster
9 januari
26 januari
2 februari
9 februari

Annemarie M.
Jany N.
Daniëlle N.
Anneke van O.

2 februari

Oppasrooster
19 januari
Maaike van ’t R./
Rachel V.
26 januari
Gerda - Yvar S./
Pepijn van der H.
2 februari
Jasmijn ter S./
Marly van R.
9 februari
Annelies van der H./
Tom van der H.

Bericht van de moneymakers
Na de dienst van 15 december hadden we een
leuke actie. Wie deze zondag in de kerk was,
heeft een fles wijn gekregen. Op deze manier
hebben we aandacht gevraagd voor de giften
voor de kerk. Een flink aantal mensen heeft
gehoor gegeven aan ons verzoek, waarvoor
onze hartelijke dank! Heeft u nog geen flesje
wijn gekregen, vraag er even om en we zorgen
dat u deze alsnog krijgt.
Op zondag 26 januari is de volgende activiteit.
We doen als gemeente mee aan de landelijke
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kerkbalans startmaaltijd. Na de
zondagmorgendienst nodigen we u uit voor een
gezamenlijke lunch. Tijdens deze lunch
vertellen we u meer over de actie kerkbalans
en het belang ervan voor onze kerk. Tevens
geven we inzicht in de financiën van onze
gemeente en vragen wij u om hulp en tips.
Bovenal is het natuurlijk een moment voor
gezelligheid! Van harte welkom!
Met hartelijke groet van de moneymakers.

‘Ik zal raad geven…’
Psalm 32:8
Ik weet niet, wie er in mij heeft gesproken;
Ik weet niet eens, of wel iets is gezegd.
Ik weet alleen: er is een snaar gebroken,
Toen in mijn hand de Bijbel werd gelegd.
En 's avonds heb ik, in een stoel gedoken,
Een rijtje Franse woordjes opgezegd,
Van Cicero geen snipper opgestoken......
Want in mij voerden God en ik gevecht......
Die avond heeft mijn hart het woord gevangen,
Dat ik vergooide als bedorven wijn:
Een zonnig wijsje danste door de gangen,
Het luchtig Menuet van Rubinstein......
.....Toen heb ik d' oude tekst weer opgehangen:
‘Ik geef u raad; Mijn oog zal op u zijn.’
Ad den Besten

- 11 -

KERKEN SAMEN – SAMEN KERKEN

NUMMER 1 2020

STALPAERT LEZING 31 JANUARI

Kaartjes kunt u reserveren via tel. 06-4604 1520 of
op de avond zelf kopen aan de deur van de kerk.
Als u gehaald wilt worden dan graag ook naar bovengenoemd nummer bellen.
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