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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:
28 augustus

25 september

30 oktober

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
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CONTACTADRESSEN
PROTESTANTSE
GEMEENTE
‘DE GRAANKORREL’

HERVORMDE
GEMEENTE
KORTENHOEF

HERVORMDE
GEMEENTE
’S-GRAVELAND

Predikant:
Vacant

Predikant:
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
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@pgdegraankoraugustvanderlelie@hotmail.com
rel.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 juni

10.00u

Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag

12 juli

10.00u

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

Zondag

19 juli

10.00u

ds. E.J. Terpstra uit Bunschoten-Spakenburg
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

Zondag

26 juli

10.00u

Prof. Dr. F. G. Immink, Driebergen/Rijsenburg
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag

2 augustus

10.00u

Ds. M. Roelofse, Loosdrecht
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

Zondag

9 augustus

10.00u

Dr. B. Aalbers, Maarssen
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag

16 augustus

10.00u

Ds. G. J. van Meijeren
Coll.: College van Kerkrentmeesters
Diaconie: st. Kinderen in nood

Zondag

23 augustus

10.00u

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

Zondag

30 augustus

10.00u

Ds. G. J. Krol, Geldermalsen
Coll.: College van Kerkrentmeesters
Diaconie: st. De Hoop
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EREDIENST
‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)
Komende maanden zal er in ’t Wijdehuis geen eredienst plaatsvinden.
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
Meditatie: Jesaja 55:8
Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw
wegen zijn niet Mijn wegen.

Mijn gedachten lopen uit in wegen!, Mijn wegen, waar jullie Mij wel kunnen volgen. Van
Babel naar Jeruzalem!
Waar de gemeente van zingt: Jeruzalem dat ik
bemin, wij treden uwe poorten in. God is een
God van mogelijkheden, en Zijn Woord, een
Woord van Liefde moeten wij horen, ook als
wij geen moed meer hebben.
Hij geeft de moede kracht en sterkte!, op Mijn
wegen zullen ze niet moe worden en aan
kracht zal het hen niet ontbreken.
God is een God van hoop! Hij heeft Zijn eigen
Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven, en Hij is opgestaan, en in Jezus
Christus is ons alles geschonken. En niets kan
ons scheiden van de Liefde van God in Christus Jezus.
HIJ IS DE WEG dwars door de woestijn van ons
leven en DE WEG TEN LEVEN!.
Een weg van Geloof, Hoop en Liefde, Gods
wegen worden begaanbare wegen!
En als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons
zijn. Zo zijn Gods gedachten en wegen... God
vóór ons... en dat wordt zichtbaar op de
aarde, in Jezus Christus mogen wij Hem volgen door het geloof op de begane grond.
Laat ons gebed voor elkaar als reukwerk voor
Zijn Aangezicht mogen opgaan.
Bidden in dagen van eenzaamheid, ziekbed,
verpleeghuis, in de auto, op vakantie, het kan
zijn op de meest ongeschikte plaatsen:
Dat 's Heren zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'
Hij schiep' t heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren Heer'!

"Gods wegen worden begaanbare wegen"
God gaat Zijn ongekende gang, vol donkere
majesteit. Dat zijn de gedachten als wij worstelen met levensvragen, en je vindt er geen
antwoord op.
Alles loopt heel anders in het leven, als
waarop je gehoopt had, zoals ook bij het volk
Israël dat door de ballingschap in Babel was
weggevoerd zei:
wij zitten nu eenmaal in Babel, laten we er
maar het beste van maken.
Wij moeten maar aannemen dat de Here God
er een bedoeling mee heeft. Wij kunnen Zijn
gedachten toch niet volgen.
Daar aan de stromen van Babylon dachten zij
aan Sion en aan de tempel, maar... het was
voorbij, geen hoop geen verwachting.
Maar dat zijn de gedachten van Israël en ook
van ons, maar dat zijn niet Mijn gedachten
zegt de Here God, en jullie wegen zijn niet
Mijn wegen!
Het zijn bemoedigende woorden ook voor ons
in deze corona tijd, waarin het voor de gemeente heel anders gaat dan dat we normaal
gewend zijn.
Bemoedigend ook voor hen die zich eenzaam
of verlaten voelen, je bent niet alleen zegt de
Here God, Mijn oog zal op u zijn.
Bemoedigend ook voor hen die met ernstige
ziekte en verdriet te kampen hebben, Hij doe
Zijn aanschijn aan u lichten, en zegene u.
De Here God zegt niet: zoek het zelf maar uit,
leg je er bij neer. Nee, Hij zegt: Troost, troost
Mijn volk, spreekt Jeruzalem en de gemeente
moed in! Niet je er bij neerleggen maar... opstaan!
De Here zegt: Ik denk er anders over, Mijn gedachten zijn hoger dan jullie soms sombere
gedachten.

W. Kroon
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Ook bent u in die brief geïnformeerd over de
vorming van het beleidsplan. Meldt u zich aan
voor de gespreksgroepen bij de scriba! Uw en
jouw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Overleden
Zr. Willy Pronk-Scholte is op 9 juni vrij plotseling overleden. Zij heeft de hoge leeftijd van
96 jaar mogen bereiken. Ze woonde al vele jaren in Zuiderheide. In Zuiderheide was ze zeer
actief voor en met alle bewoners. Hier wil ik
ook wijlen zr. den Bouwmeester noemen voor
wie ze veel heeft betekend en gedaan. Het afscheid heeft vanwege de omstandigheden in
besloten kring plaatsgevonden. We denken
aan haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Correspondentieadres: Nieuwegein.

Koor
We mogen voorlopig nog niet samen zingen.
Dat is heel erg. Maar om toch eigen geluid te
hebben zingt er een klein koortje en kunt u
mee neuriën. We zoeken nog zangers! Het betreft 'gewoon' psalmen en gezangen, dus u
hoeft zeker niet op een koor te zitten. Maar
als u toch eens lekker op een zondag wilt kunnen zingen, meldt u zich dan aan voor het
koortje. Dan wordt u ingeroosterd en verzorgt
u met enkele anderen de gemeentezang.
Mail naar: koortje@hervormdegemeentesgraveland.nl

Meeleven
In onze gebeden denken we aan br. Mart F.
(Hilversum). Zoals u weet is hij ernstig ziek en
ondergaat hij chemokuren. Een zware tijd en
ook een onzekere tijd. Christus zij met hem en
in onze gebeden denken we aan hem en allen
die hem lief zijn.

Ouderling-kerkrentmeester Hugo W.
Br. Hugo W. (NAARDEN) legt per 1 augustus
zijn ambt neer, hij gaat namelijk verhuizen
naar Den Haag. We vinden het jammer dat hij
uit onze kerkenraad vertrekt en willen hem
hartelijk bedanken voor zijn inzet, tijd en betrokkenheid in de gemeente. Hoewel hij voorlopig lid wil blijven in onze gemeente, zullen
wij hem veel minder in ons midden zien, de
afstand is natuurlijk groot. We wensen hem
Gods zegen in zijn nieuwe woonplaats en alle
goeds voor de toekomst. Op 23 augustus nemen wij officieel afscheid van hem in de eredienst.

Kerkgang en beleidsplan
We mogen met een groter aantal samenkomen. Gelukkig! Ik zelf ervaar het als heel fijn
om weer wat meer gezichten in de kerk te
mogen zien.
In de kerk blijven maatregelen gelden waarover u heeft kunnen lezen. De diensten blijven
wij ook online uitzenden, want wij begrijpen
dat u het misschien nog niet aandurft, vanwege ouderdom, kwetsbaarheid of vanwege
andere redenen. Daar gaan wij elkaar niet op
veroordelen. Wel wil ik u hartelijk uitnodigen
om weer te komen.
Verderop in de KSSK vindt u kort verdere informatie over het aanmelden voor de eredienst, dat is helaas nog steeds nodig. En in de
brief die u heeft gehad staat uitgebreid verdere informatie

Uit de kerkenraad
Dankbaar en blij dat we vanaf 1 juni jl. weer
als gemeente met 30 personen mochten samenkomen en na 1 juli zelfs met maximaal
100 personen. Binnen de door de overheid gestelde richtlijnen dienen we dit te doen met
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1,5m onderlinge afstand, in onze situatie zullen ongeveer 75% van de gemeenteleden kunnen worden toegelaten.
Om één en ander goed te kunnen organiseren
dienen we ons vooraf aan te melden, dit kan
bij voorkeur heel eenvoudig via de website of
op www.hervormdegemeentesgraveland.nl
/aanmelden
Indien u niet beschikt over internet dan kunt u
zich aanmelden via de coördinator (Ellineke
van den B.), Ellineke is bereikbaar op of via de
scriba op
Aanmeldingen graag (met benoemen van aantal personen) bij de coördinator of de scriba
tot vrijdag 20.00 uur. Indien er GEEN plaats is
wordt u gebeld of gemaild, we bieden u de
week erop een plaats aan. Gelet wordt op
aanmeldingen die niet eerder hebben deelgenomen, deze worden ‘met voorrang’ opgenomen.
Ook ouderen en mensen met kwetsbare gezondheid zijn welkom, wel willen we u vragen
voorzichtig te zijn.

dan hebben we nog meer ruimte en kunnen
we de onderlinge afstand nog gemakkelijker
handhaven.
Het gebruik van toilet alleen indien zeer nodig.
A.s. 14 juli is er een kerkenraadsvergadering,
bij vragen en/of opmerkingen, zou u die in
deze periode naar ons willen toesturen? Dit
kan via de mail van de scriba, naar
scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl of
via één van de kerkenraadsleden.
Tijdens de extra kerkenraadsvergadering van
2 juni heeft de kerkenraad de jaarrekening
2019 definitief vastgesteld nu aan de formele
vereisten is voldaan en is deze inmiddels ingezonden naar CCBB van de PKN .
De kerkenraad wil graag het nieuwe beleidsplan schrijven met de inbreng die de gemeente gaf tijdens de lunch over jeugd, eredienst en gemeente-zijn (na de eredienst op
26 januari). We informeren u binnenkort over
de manier om met u te overleggen. Een commissie is hiermee aan de slag gegaan.

Binnenkomst via de voordeur van de kerk
waar gevraagd zal worden naar uw gezondheid,
eenmaal binnen zal aangegeven worden wie
waar kan zitten.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Er kan alleen nog een niet-huisgenoot in dezelfde bank zitten als diegene op 1,5 meter afstand kan zitten van de ander en van het
gangpad.
De liturgie treft u aan op de stoelen en/of
banken.
Zingen mag helaas nog niet, wel kunt u met
het gelegenheidskoortje mee-neuriën.
Na de eredienst verlaten we de kerk via de
dichtstbijzijnde deur, waarbij de afstand in
acht wordt genomen.
De collecteschalen vindt u bij de uitgang.

Uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen
op de hoogte zoals u van ons gewend bent.
Namens de kerkenraad wens ik u allen een
mooie zomer, een vreugdevolle tijd in goede
gezondheid en Gods zegen.
Met vriendelijke groet,
Bert ter S.

College van Kerkrentmeesters
Opbrengst van de collectes
In de maand juni heeft het College van Kerkrentmeesters per bank € 586,-- ontvangen en
in de kerk vanaf 7 juni € 430,85,
totaal € 1.016,85.

Kinderkerk en ook de kinderopvang is weer
mogelijk, wij heten de kinderen daarom van
harte welkom.
De terrassen zijn geopend en daarom schenken wij ook weer koffie of thee en mocht het
weer dit toelaten zullen we dit buiten doen,

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v.
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Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland. (Let op
!! Het rekeningnummer voor het bestellen
van collectebonnen staat hieronder)

Hieronder vindt u het overzicht van de collecteopbrengsten per week, hartelijk dank voor
al uw gaven.

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)

Met een vriendelijke groet namens de diaconie,
Iris A.

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.
Het College van Kerkrentmeesters

Collectes Diaconie per week:
2-6 t/m 7-6

23

€ 168,15

Diaconie

8-6 t/m 14-6

24

€ 350,25

Diaconie

15-6 t/m 21-6

25

€ 151,45

Wording

22-6 t/m 28-6

26

€ 151,40

Diaconie

Rek.nr. diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland
Vriendelijk dank voor al uw gaven!
De collecte van 16 augustus 2020 is bestemd
voor Kinderen in Nood:
Stichting Kinderen in Nood draagt bij aan de
primaire ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen die in een noodsituatie
verkeren, zodat zij een volgende stap in hun
leven kunnen zetten. Hierbij ligt de focus op
Oost-Europa. Er werken alleen maar vrijwilligers voor de stichting, zodat alle ontvangen
donaties direct naar hen gaan, die dit het
hardst nodig hebben.
Zij verlenen de meeste hulp in Roemenië en
Hongarije, omdat ze in beide landen betrouwbare vertegenwoordigers hebben die zorgen
voor distributie van de goederen en de controle op projecten.
Naast het inzamelen van hulpgoederen, is de
stichting sinds 10 jaar ook actief met het uitvoeren van grotere projecten. Een groot project is meestal direct verbonden aan een
school of een tehuis. Doorgaans duurt een
project qua doorlooptijd 5 jaar en blijven alle
goederen en investeringen eigendom van de
stichting. Dit om te voorkomen dat andere belangen gaan domineren.
Als een tehuis eenmaal voorzien is in de primaire levensbehoefte dan gaan ze vaak over

Diaconie
Op 7 juli is de zomervakantie gestart voor alle
kinderen en jongeren van onze gemeente.
Ook voor onze koters is het een bijzondere en
ongetwijfeld ook lastige tijd geweest. We hebben afgelopen week alle kinderen en jongeren
van de diverse clubs wat extra aandacht gestuurd in de vorm van een presentje. We wensen ze allemaal een hele fijne zomer, thuis of
elders, en hopen dat jullie uitgerust aan je volgende klas, school, studie of werk kunnen beginnen. Voor degenen die doorklussen in de
zomer; veel succes!
De eerstvolgende collecte voor het goede
doel is op 16 augustus voor Kinderen in nood
en op 30 augustus collecteren we voor stichting de Hoop, meer informatie hierover vindt
u verderop in dit blad.
Op 28 juni mocht de diaconie de mooie gift
van €1000,- ontvangen, daar zijn we heel erg
blij mee, heel hartelijk dank aan de gulle gever!
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tot een tweede stap. Het kan zijn dat ze een
opleidingselement toevoegen in de vorm van
bijvoorbeeld een naaiatelier of een timmerwerkplaats.
Om te zorgen voor voldoende voedsel, hebben ze op diverse projecten varkens, koeien
en kippen gekocht. Kinderen leren op een
educatieve wijze te zorgen voor deze dieren.
Hiermee is eigenlijk de keten rond; er is
warmte, eten, educatie en toekomst.

VakantieBijbelClub
Lieve jongens en meisjes,
De zomervakantie komt eraan.
Leuk! Hebben jullie er allemaal zin in?
In de laatste week van de zomervakantie
is er weer vakantiebijbelclub.
Woensdag 12 augustus 2020 van 9.30-1500.
Alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn
welkom.
Houd deze dag vrij in je agenda.
Het thema is dit jaar: schatzoeken. Ben je
nieuwsgierig? Wil je weten wat we precies
gaan doen, dan zeggen wij kom gezellig. En ga
met ons op zoek…
In verband met corona is het verplicht om je
aan te melden.
Dat kun je doen door een mailtje te sturen
naar danielle.n
Of je kunt bellen naar Daniëlle N. 06-.
Aanmelden kan tot en met 5 augustus.
Je mag ook vriendjes of vriendinnetjes mee
nemen, die moeten zich dan ook aanmelden.
Je hoeft geen eten en drinken mee te nemen
daar zorgen wij voor.
Wij hebben er allemaal veel zin in.

Daarom voor hen deze zondag onze collecte
en gebed om zegen voor hun werk.
Van harte aanbevolen!
De collecte van 30 augustus 2020 is voor
Stichting De Hoop:
Stichting De Hoop ggz is een christelijke organisatie voor ggz en verslavingszorg. De Hoop
biedt professionele zorg aan volwassenen en
kinderen. Naast ambulante en klinische vormen van behandeling biedt zij diverse vormen
van woonbegeleiding.
Depressie, angsten en verslavingen. Het zijn
problemen waar heel wat mensen, jong en
oud in hun leven tegenaan lopen. Wanneer iemand vastloopt en het leven wordt beheerst
door problemen, is het wijs hulp te zoeken.
De Hoop biedt hulp, zowel bij milde als bij
ernstige problematiek. Als het gaat om psychische problemen of verslavingsproblemen of
een combinatie van beide. Er zijn poliklinieken
in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam,
Veenendaal en Vlissingen. Bij De Hoop werken
christenprofessionals die zelf met vallen en
opstaan in verbinding met God en met elkaar
willen leven en werken. Vanuit hun vakgebied
trekken ze op met hun cliënten gericht op bevorderen en herstel van het goede leven. In
alle relaties waarin iemand functioneert. Deskundig en bewogen vanuit de liefde van Christus!

Hartelijke groet,
Namens de kindernevendienst
Daniëlle N.

Jeugdwerk
Bericht van de woensdagavondclub
Met de nieuwe maatregelen die per 1 juli zijn
ingegaan is het weer mogelijk club te gaan
houden.
Daar zijn we blij mee, want we hebben jullie
gemist!
Eerst de zomervakantie en dan …. Starten we
met een leuke avond, want we hebben wat in
te halen.
Dus zet in je agenda:

Daarom voor hen deze zondag onze collecte
en gebed om zegen voor hun werk.
Van harte aanbevolen!
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club op woensdag 19 augustus om 18.00 uur.

onze gemeente, de vakantie en ons dagelijks
leven.
Kom je ook?
Tijd: Vrijdagmiddag 21 augustus, 17.00 uur
Locatie: achter onze kerk
Wij zorgen voor een hapje en een drankje,
met elkaar zorgen wij voor de gezelligheid.

We verzamelen bij de kerk, eten iets met elkaar en gaan iets leuks doen!
Maar nu eerst vakantie, geniet ervan!
Gabriella, Petra, Marijke, Maaike, Mariette en
Ymkje
Vrijdagclub
Ook de vrijdagclub gaat na de zomervakantie
weer van start.
Hou je app in de gaten, want we laten via de
appgroep weten wanneer er club is.
Fijne vakantie!
Erik, Ella en Maaike

Voor nu een goede zomer gewenst, graag tot
de 21ste augustus!
Hartelijke groet,
De Moneymakers

Synode Protestantse Kerk schaart zich
achter Visienota

Eat &Meet
Met Pinksteren hebben we nog een gezellige
picknick gehouden!
We hebben er zin in elkaar na de vakantie snel
weer te zien. Houd de app in de gaten want
meteen na de zomervakantie organiseren we
weer een Eat & Meet om gezellig te eten en
bij te praten!
Tot dan!
Geert en Ymkje

Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de
Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer
voor de richting die de kerk de komende jaren
inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Bijna de voltallige generale
synode kan zich hierin vinden en schaart zich
achter de nieuwe visie.
Om tegemoet te komen aan de gemaakte opmerkingen zegt scriba ds. René De Reuver toe
dat in samenspraak met de Generale Raad van
Advies (GRA) de visienota wordt aangevuld. De nieuwe visienota geeft richting en
biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige
Nederlandse context, aldus scriba De Reuver.
Voor alle plaatselijke gemeenten komt een
gesprekshandleiding met suggesties en vragen
voor het gesprek binnen de eigen gemeente
over de visienota beschikbaar.

Zomerborrel

Genade als grondtoon
De visienota actualiseert en concretiseert
Kerk2025, de beweging die de Protestantse
Kerk enkele jaren geleden heeft ingezet. ‘Van
U is de toekomst’ wordt vertaald in concreet
beleid voor de kerk als geheel en voor de
dienstverlening aan lokale gemeenten. De nadruk in de visie ligt op genade als bevrijdende
grondtoon. “Het komt in onze tijd aan op lege

Op vrijdagmiddag 21 augustus organiseren wij
een Zomerborrel!
Waarom? Omdat het de hoogste tijd is om elkaar weer eens in een ontspannen sfeer te
ontmoeten!
De maatregelen rondom corona zijn inmiddels
wat verruimd, waardoor er weer meer georganiseerd kan worden. Van die mogelijkheid
maken wij graag gebruik. Even bijpraten over
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handen, ontvankelijkheid, waakzaamheid en
concentratie op God”, aldus ds. De Reuver.
“De kerk is niet een bedrijf dat we moeten
redden, de kerk leeft van de verbondenheid
met Jezus Christus. Waar Jezus is, daar is de
kerk.”

coronavirus alles anders is geworden. “Dat
kan gevolgen hebben voor hoe de visienota
door plaatselijke gemeenten uitgewerkt zal
worden.”
Focus op meer dan alleen kerk-zijn
De komende jaren investeert de Protestantse
Kerk in Nederland in het versterken van de
plaatselijke gemeente als Woord- en tafelgemeenschap. De Reuver: “We verlangen ernaar
dat het Woord zo wordt gehoord en vertolkt
dat het in deze tijd klinkt als een ontdekkend,
bevrijdend en hoopvol woord van genade.”
Ook wordt de focus gelegd op de kerk als gebedsgemeenschap en wordt gestreefd naar
een vernieuwde cultuur van gebed in eredienst, aan kerkelijke vergadertafels, in kleine
kring en in persoonlijk gebed. Daarnaast
wordt gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur.
Daarbij wordt geput uit de rijke traditie van de
kerk van alle tijden en plaatsen, die de laatste
decennia een enorme verbreding heeft ondergaan. De Reuver: “Als kerk willen we ons oefenen rond de vraag waar Christus zich laat vinden en waar Hij ons roept Hem te volgen.
Hoe dien ik God in mijn leven van alledag?”

In de visienota wordt gerefereerd aan het
beeld van een kerk rond twee altaren. De
Reuver: "Het ene altaar staat in de kerk en het
andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet zonder het andere. We verbinden de liturgie in de kerk met de ‘liturgie van
het dagelijks leven."
Kerk in een veranderende context
We leven in een tijd waarin Nederlanders ‘klagend gelukkig’ zijn, maar grote maatschappelijke ontwikkelingen het gevoel van onzekerheid voeden. Driekwart van de Nederlanders
vindt dat de tegenstellingen in de samenleving toenemen. De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken te verkruimelen. Tegelijkertijd telt ons land talloze zinzoekers. Met name bij jongeren is er een verlangen ergens bij te horen. De Reuver: “Als
kerk sluiten we onze ogen niet voor zorgelijke
ontwikkelingen. Veel gemeenten zijn bevangen door kramp vanwege de krimp. Hoe houden we het vol?” In deze context is de Protestantse Kerk actief als kerk, aan het begin van
een nieuw decennium. “Daarin gebeurt ook
veel goeds, in en buiten de kerk. Laten we
daarom om te beginnen eens dik onderstrepen dat we dankbaar mogen zijn voor wat
God ons geeft, in vrijheid en (relatieve) welvaart.”

Niet zingen
Ds. Wim Beekman, classispredikant Friesland
is blij dat we weer kerkdiensten mogen vieren. "Het meest slechte nieuws is dat bezoekers van een kerkdienst op anderhalve meter
niet meer kunnen zingen. Geen psalm, geen
gezang en geen kinderlied."
Net als bij theaters en bioscopen moet het
duidelijk zijn wie er naar de kerk zal komen.
Kerkgangers moeten dus reserveren, of uitgenodigd worden. En de kerk moet een gebruikersplan hebben, waarmee de veiligheid van
de kerkganger gewaarborgd is.

Meer dan inzoomen op moment
De synodevergadering vindt vandaag in een
unieke setting plaats. Geheel volgens de coronarichtlijnen zijn op 4 locaties in het land
(Leeuwarden, Doorn, Utrecht en Tilburg)
maximaal 30 leden bijeen. Onderling contact
is er via beeldverbinding. De nota was al grotendeels klaar voor de kerk te maken kreeg
met de coronacrisis. De Reuver: “Dit visiedocument doet méér dan inzoomen op het moment.” Tegelijk erkent hij dat door het

Hoe word je kerk op anderhalve meter? Waar
kun je zitten, en waar niet? Hoeveel veilige
plaatsen zijn er? Wat zijn veilige looproutes?
Hoe kun je met elkaar veilig binnenkomen, en
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weer weggaan? Ponkjes, ook met lange stok,
kunnen niet, dus hoe ga je collecteren?

enkele toon ons voorgaat in de melodie. En
wij die van binnen dan stilletjes mee-hummen.

Bergen vragen die een antwoord nodig hebben. Geloof kan bergen verzetten, de gelovigen hopelijk ook. Het meest slechte nieuws is
dat bezoekers van een kerkdienst op anderhalve meter niet meer kunnen zingen. Geen
psalm, geen gezang en geen kinderlied.

Deze dagen, waarin ik verdrietig besef dat we
het voorlopig zonder de gemeentezang moet
stellen, zingt er steeds een bekende psalmregel in mijn hoofd rond. De stilte zingt u toe, o
Here.

Premier Rutte, die zelf geregeld een kerkdienst bezoekt, zei vorige week: “Het virus
houdt van plaatsen waar luid gezongen
wordt.” En minister de Jonge, als domineeszoon ook met een eredienst bekend, zei kort
en krachtig: “Verspreid het Woord, niet het virus.”

Ds. Wim Beekman
classispredikant Friesland
Bron: Leeuwarder Courant

Ik vind zingen het mooiste deel van een kerkdienst. Een Bijbelverhaal kan me raken, een
preek kan mij boeien, een gebed mijn hart
verheffen. Maar een lied beroert mijn ziel. Als
ik zing, gaan er ergens diep in mij allerlei snaren trillen.

Romeinen 11 vers 1
In Romeinen 11 vergelijkt Paulus het volk Israël met een olijfboom. Olijfbomen zijn er in
Israël altijd geweest. Sommige bomen zijn
eeuwenoud. Het allermooiste aan een olijfboom is de stam. Nee, niet zo’n rechte stam
als die van een oude beuk of statige eik, maar
als de stam van een knotwilg. Vol met knoesten, van top tot teen. Als zo’n boom nou eens
kon praten!
Je ziet de bomen overal staan. Soms aan de
kant van de weg of achter een huis in de tuin,
maar meestal staan ze in lange rijen naast en
achter elkaar.
De bomen die netjes in een rij staan, zijn
meestal aangeplant. Veredeld, zouden we
zeggen. De kweker besteedt veel aandacht
aan zijn plantage. De plek is zorgvuldig uitgekozen. Bij droogte wordt er gezorgd voor water. Dode takken worden opgeruimd. De bomen worden vakkundig gesnoeid. Alle zorg is
er op gericht nog meer vruchten te krijgen.
Oude olijfbomen werden vroeger vaak opnieuw geënt. Dat gebeurde wanneer de boom
steeds minder vrucht begon te dragen. Dan
probeerde de kweker de oude boom nieuwe
levenskracht te geven door jonge scheuten
van een wilde olijfboom te enten.
Paulus vergelijkt het volk Israël dus met een
eeuwenoude olijfboom.

“Dan is nu mijn vraag: heeft God Zijn
volk soms verstoten? Beslist niet!”

Het liefst zing ik een stevige partij mee. En
soms ook stokt mijn stem, want het samenspel van een aangrijpende versregel en een
mooie melodie brengt mij zomaar van de wijs.
Dan hoop ik dat niemand om mij heen de
druppel ziet die uit mijn ooghoek rolt.
Graag zing ik van tijd tot tijd een nieuw lied,
onze bundel van 2013 is voor mij dan ook een
grote vreugde. Maar de bekende liederen zijn
mij het dierbaarst. De gezangen uit de kerkdiensten van mijn jeugd, de psalmen van mijn
moeder, daar kan niets tegenop.
Zingen is voor mij de kroon van de kerkdienst.
‘God troont op de lofzangen van zijn volk.’
Maar nu dus even niet. Ik vind het helemaal
niets, maar ‘As it net kin sa't it moat,
dan moat it mar sa't it kin.’
Van harte hoop ik dat we een alternatief zullen vinden. Eén of twee voorzangers vanuit
een veilige hoek van de kerk. Of misschien de
organist die met een stevig koraal of een
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Deze boom is door God zelf geplant en verzorgd. God is begonnen met Abraham. Abraham kunnen we zien als de wortel van de
boom. Van veel bomen kennen we het verhaal niet. Van deze boom wel. Het staat allemaal in de Bijbel.
Wat heeft deze boom veel meegemaakt. Paulus legt uit dat er kortgeleden een heleboel
takken zijn afgebroken. Joodse mensen weigerden te geloven in Jezus als de Messias, dus
ze hoorden niet meer bij de boom. Maar er
kwamen ook nieuwe takken bij. Takken die er
eigenlijk niet in hoorden, maar die door God
zijn geënt.
Tegenwoordig heeft deze boom dus twee
soorten takken. Takken die altijd al bij de
boom hebben gehoord, maar ook nieuwe,
vreemde takken. De oude takken zijn de
vrome Joden. De nieuwe takken zijn mensen
die niet van Joodse komaf zijn, maar die wel in
de Messias geloven.
Wie gelooft in Jezus, wordt door God zelf geent in die eeuwenoude olijfboom. Ik mag dus
ook zo’n vreemde tak zijn. Ik hoor erbij. Een
groot wonder!

de vogelaar had ons een val gezet:
zijn doel was, ons te vangen in het net;
God brak de strik, de Heer heeft ons gered
God haalt ons uit gevaren zonder tal,
De Heer deed ons ontkomen uit de val;
Het is de Heere Die ons heeft bewaakt,
Hij , onze God, Die ons steeds helpen zal
aarde en hemel zijn door Hem gemaakt
uit: Op weg naar Jerusalem, liederen voor op
de reis
Thomas Jacobsen

Inhoudelijke geloofsleer en geloofsbeleving
---Geloofsbelijdenis---3 groepen--De eerste groep:
Zijn de mensen die vervreemd geraakt zijn van
hun Christelijke opvoeding,
en de leegte niet kunnen invullen!
De geloofswaarheid druppelt weg als olie bij
een lekkende motor.
Maar zijn we er zomaar?...om straks weer te
verdwijnen in het niets?
Het oude geloof heeft zijn geloofwaardigheid
verloren!

ds. Arie van der Veer,
overgenomen uit Visie, EO magazine over
hoopvol leven en geloven

De tweede groep:
Kerkelijk meelevende mensen, klem gezet,
door hun kinderen en dominees!
De kinderen gaan hun eigen gang en weg, op
de huid gezeten door de voorganger, met de
één na de andere vernieuwing!
Tevergeefs!, de kerk komt te laat!, en de ouders zeggen: wat hebben wij fout gedaan? Een moeder zei: Voor mij is het geloof
onmisbaar!, maar mijn grote kinderen zegt
het niets meer.

Een pelgrimslied, voor Israël
Psalm 124 , van David
Indien de Heer ons niet had bijgestaan,
zo heffe Israël nu blijde aan:
indien de Heer niet met ons was gegaan
toen mensen tegen ons zijn opgestaan,
dan waren wij verslonden en vergaan
hun toorn voor ons, hun boze raad en daad,
jaagt felle wilde watervloeden aan:
een stroom die onze kracht te boven gaat
zou over onze ziel zijn heengegaan,
hun wens is, dat het met ons was gedaan

De derde groep:
Wordt gevormd door allen die als voorgangers, opvoeders, catecheten, vormingswerkers, godsdienstleraars, of deelnemers aan
gesprekskringen:

lof aan de Heer die niet heeft toegestaan
dat wij als prooi ten onder zouden gaan;
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met deze twee groepen te maken hebben, en
met begrip op hun vragen moet ingaan! Het
is een reële vraag:
WAT BLIJFT ER NOG OVER VAN HET GELOOF?
Bij elke crisis zijn 4 houdingen over.
De eerste: Wij kleineren de crisis tussen
nieuw en oud!, als een eeuwig conflict. Het
gaat wel voorbij!
De tweede:
Of wij verwerpen het nieuwe als ontaarding
van het oude!
De derde:
Of wij kiezen radicaal voor het nieuwe, en
werpen al het oude zonder onderscheiding
weg!
Het vierde:
Of we kijken het nieuwe én het oude recht in
de ogen!!
Wat er ook verandert in WAT wij geloven.
HIJ BLIJFT HET, in wie wij geloven!
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