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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 januari
4 februari
4 maart
1 april

6 mei
10 juni
8 juli
26 augustus

23 september
28 oktober
2 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
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’
Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef
Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland
Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
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
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
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@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:
Mw. J. de Vries
Jonkheer Sixhof 9
1241 CR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 4921
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl

Scriba:
Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com
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Scriba:
Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.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
3de advent

12 december

10.00 uur

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

Dinsdag
Vesper

14 december

19.45 uur

Online

Zondag
4de advent

19 december

10.00 uur

Ds. A. W. J. Theunisse, Beekbergen
Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters

Onder voorbehoud
Vrijdag
24 december
Kerstavonddienst

22.00 uur

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

Zaterdag
25 december
10.00 uur
1ste Kerstdag
Mmv Henk Liberia Trompet
Aansluitend KinderKerstfeest

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

Zondag
2de Kerstdag

26 december

10.00 uur

Ds. J. F. Schuitemaker, Elburg
Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats

Vrijdag
Oudjaar

31 december

19.30 uur

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

Zaterdag
Nieuwjaar

01 januari

10.30 uur

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

Zondag

02 januari

10.00 uur

Ds. F. A. J. Heikoop, Harmelen
Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters

Zondag

09 januari

10.00 uur

Ds. M. A. H. Six- Wienen, Gouda
Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
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INFORMATIE ALGEMEEN
Cadeauartikelen Amnesty Internationaal
Anja V. (Oecumenische Streekgemeente) en Janneke T. (Martinusparochie Ankeveen) verkopen al
een aantal jaren cadeauartikelen van Amnesty International in de adventsperiode in de verschillende
kerken van Wijdemeren.
(OSG, De Graankorrel en Martinusparochie) Door de laatste
coronarichtlijnen zijn we niet in staat geweest om in de verschillende kerken aanwezig te zijn, maar
wij hebben WEL een mooi assortiment met cadeauartikelen.
Als u toch artikelen van Amnesty wilt aanschaffen kan dat via het huisadres van Janneke T. in
Ankeveen. Als u later dit jaar, of wellicht in de volgende adventsperiode, gebruik wilt maken van de
mogelijkheid dat wij langskomen met onze artikelen, neem contact op met Anja V. of Janneke T.
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HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND EN
HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF
Nieuws van de zendingscommissie
Bedankt voor uw gulle giften!
Het is alweer even geleden dat u iets van ons
gelezen heeft in dit kerkblad. Allereerst willen
wij u enorm bedanken voor alle donaties die wij
in de afgelopen maanden hebben ontvangen.
We zijn bijzonder dankbaar en verrast door de
vele giften uit zowel de gemeente van
Kortenhoef als ’s-Graveland. Hartelijk dank
daarvoor!

Belangrijke uitgangspunten bij de keuze van een
nieuw zendingsproject zijn in ieder geval dat het
project een ANBI-status heeft en bij voorkeur
kiezen we voor een kleinschalig project,
waardoor het mogelijk is het project letterlijk
een gezicht te geven en concrete resultaten te
laten zien aan u.
Wilt u met ons meedenken? U kunt uw
suggestie(s) doorgeven aan een van ons. In onze
volgende vergadering als zendingscommissie
zullen wij alle voorstellen bespreken. Alvast
dank
voor
uw
inbreng!

Met elkaar hebben we in totaal ruim € 3.500,ingezameld voor het zendingswerk van Anco en
Ewien van Bergeijk, die sinds 2004 werkzaam
zijn in West-Afrika via CAMA Zending. Dit mooie
bedrag zullen wij deze maand aan hen
overmaken en graag vertellen wij u in een
volgende KSSK de specifieke bestemming van
het geld.

Gezamenlijke bankrekening zending
Als u een gift wilt overmaken voor de zending
kunt u dit rekeningnummer gebruiken:
NL31 RABO 0356 191 257 t.n.v. Diaconie
Hervormde Kerk ’s-Graveland o.v.v. Zending.

Nieuw jaar, nieuw doel
In januari 2022 willen we als zendingscommissie
graag starten met een nieuw te steunen
zendingsdoel voor de komende twee jaar, om
een stuk continuïteit richting het gekozen
project te waarborgen. In ons beleidsplan
hebben we vastgesteld dat we bij de keuze van
een nieuw zendingsproject uw inbreng zullen
vragen. Bij deze onze vraag aan u: Kent u
zendelingen die zich voor een mooi project
inzetten, waar ook ter wereld, vertel het ons!

Goed om te weten! Deze bankrekening is
gezamenlijke
rekening
van
zendingscommissie,
die
bestaat
gemeenteleden van Kortenhoef en
Graveland.

een
de
uit
’s-

Met
een
hartelijke
groet
van
de
zendingscommissie,
Mieke Z., Janneke V., Daniëlle N. en Annemarie
de G.
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
maken. Dat is optimisme, en dat kan een
enorme zegen en kracht zijn. Maar hoop is
dieper dan optimisme. Want soms zie je zelfs
optimistische mensen opbranden en het niet
meer kunnen opbrengen. Hoop is dieper. In
feite zie je de hoopvolle mensen in de bijbel
erkennen dat er geen bewijs is om optimistisch
te zijn. Ze kunnen er niet het beste van maken.
Hun omstandigheden zien er verloren uit, het
is niet mooi te maken, er is geen reden voor
optimisme, maar wel voor hoop.

Meditatie
Gezang 118
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Want hoop is gericht omhoog. Hoop probeert
de dingen niet mooier te maken dan ze zijn.
Hoop kan er zijn ook al heb je de gave verloren
om overal het beste in te zien. Hoop richt zich
op iemand, op God, op Jezus, die kan komen,
helpen, dragen, redden. Hoop is de erkenning
dat zelfs als alles verloren lijkt en je met de
beste wil van de wereld niet meer optimistisch
kunt zijn, God toch alles kan veranderen en ten
goede kan denken en keren. Want zo is God. In
de donkerte van de nacht werd Christus
geboren. Toen alles dood leek te lopen in graf
en duisternis en alle reden tot optimisme was
verloren, stond Christus op uit de dood. Hoop
richt zich dwars door de omstandigheden heen
op de trouw van God die belooft niet los te
laten dat wat zijn hand begon.
Laten wij zingen van hoop, van het kind van de
hoop en elkaar wijzen op Hem.

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Hoop een
woord uit de adventstijd. Veel psalmen die
vaak gezongen worden in advent zijn ook
psalmen van hoop en verwachting. Hoop
gebaseerd op een persoon, op God de Vader,
op Jezus Christus het kind geboren in de
kribbe. Hoop in barre tijden. Want daar zijn we
weer. Corona in alle hevigheid, weer volop
beperkingen. Het is moeilijk om die
beperkingen met goede moed te ondergaan en
optimistisch te blijven. Is hoop optimisme?
Nee! Hoop is echt wat anders dan optimisme.
Dat is een belangrijk en een prachtig verschil.
Wat is optimisme? Optimisme ziet in elke
omstandigheden nog wel iets goeds. Iemand
zegt tegen je: ‘kop op, je hebt toch nog heel
veel, dit moet toch voorbijgaan’. Optimisme
wil altijd tekenen van vooruitgang zien, een
optimistisch mens heeft de gave om overal het
beste in te zien en van te maken. Je denkt: nu
is het slecht maar uiteindelijk word je er beter
van. Of: mijn relatie is dan wel over, maar nu
heb ik wel meer tijd voor mezelf. Overal toch
iets moois in zien en het beste van willen

Meeleven
Br. De K. (Kortenhoef) heet een
coronabesmetting opgelopen en is daarvoor
eventjes opgenomen geweest in het
ziekenhuis. Als ik dit schrijf verblijft hij in
Zonnehoeve om aan te sterken, het heeft hem
allemaal verzwakt. We hopen en bidden om
herstel en dat hij snel weer naar huis mag.
Br. Wim N. (Naarden) is met een
hersenbloeding opgenomen in het ziekenhuis
Blaricum. Gelukkig lijkt het mee te vallen en is
de bloeding op een relatief gunstige plek
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ontstaan. Wim mag binnen afzienbare tijd
weer naar huis. Daarvoor danken we God, en
we bidden om verder herstel.

woorden gesproken. Verderop vindt u van zijn
hand een in memoriam. We wensen de familie
Gods zegen en troost toe.

Zr. P. (Hilversum) is verhuisd van het hospice
de Beukenhof naar verzorgingshuis Gooiers
Erf. Dit is haar nieuwe woning. Na alles wat er
gebeurd is afgelopen maanden, is het voor
haar niet meer mogelijk om thuis te wonen.
We bidden haar Gods zegen toe.

Kerstavond
U ziet dat de kerstavonddienst ondanks de
avondlockdown gewoon gemeld staat tussen
de diensten. Het is allemaal nog afwachten hoe
de kerstperiode gaat verlopen. We houden u
op de hoogte en laten we in ieder geval voor
elkaar en voor ons land bidden. De overheid
heeft een grote taak in deze periode, de zorg
heeft een grote taak, de kerk ook: het gebed.

Zr. Nelien V. (Hilversum) is geopereerd aan
haar heup. Deze operatie is goed gegaan, er
wacht nu een revalidatietijd. Wij danken onze
goede God voor zijn zorgen en bidden om Zijn
hulp en kracht.

Kerstgroet
Met Kerst zouden wij graag weer een mooi
filmpje willen maken met een digitale
kerstgroet voor en door gemeenteleden. U
weet dat misschien nog wel van Pasen en
Pinksteren en hoe ontzettend leuk dat was.
Heb je een foto met een hartelijke kerstgroet
erop, een mooie korte tekst die je wilt delen?
Stuur het op! Nog leuker is het om een heel
kort filmpje van jezelf of je familie te maken
met een mooie groet aan ons allen. Binnenkort
komt er een voorbeeld op Facebook en
Youtube hoe je dat zou kunnen doen. Jullie
bijdrage graag uiterlijk 20 december insturen
naar Ella van den B.

Br. Dick K. (’s-Graveland) heeft voor
onderzoeken in het ziekenhuis gelegen. Men
hoopt met medicijnen een goede behandeling
gevonden te hebben voor waar hij mee kampt.
We wensen hem Gods nabijheid en hulp toe.
Zr. Marijke A. (Kortenhoef) moet een kleine
behandeling ondergaan in het ziekenhuis. Het
betreft een kleine ingreep waarna ze ook snel
weer naar huis mag. Wij denken aan haar in
ons gebed en bidden om vertrouwen in Gods
hulp.
Ole N. (Hilversum) heeft in de afgelopen
periode een erg lelijke brandwond opgelopen
aan zijn voet. Hij is daaraan zelfs geopereerd in
Beverwijk. Maar het gaat erg goed met hem,
onlangs kwam hij alweer op de fiets naar
catechisatie.

Leeskring, bijbelkring
De leeskring en bijbelkring worden i.v.m. de
avondlockdown
afgelast.
Gezien
de
omstandigheden en de lockdown lijkt het de
kerkenraad niet verstandig deze doorgang te
laten vinden. We hopen in januari weer een
aanvang te kunnen maken. Vergeet niet om
online te kijken op 15 december naar de
ouderenkerstviering.

Kerstmeeleven
Een goede gewoonte is om met Kerst aan onze
oudere
gemeenteleden,
die
in
verzorgingshuizen wonen, te denken in uw
gebed of met een kaartje.

In memoriam
Overleden

Op 28 oktober is van ons heengegaan Jantine
Kareline van R. - de H., op de leeftijd van bijna
94 jaar.
Het leven van zr. van R. was gekenmerkt door
een leven van voorspoed maar ook veel

Op 28 oktober overleed plotseling zr. van R. de H. (Kortenhoef). Zij heeft de leeftijd van 93
jaar mogen bereiken. Br. Wim K. heeft op de
begrafenis de Bijbel mogen openen en enkele
-8-
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tegenspoed. Na jaren van niet meer naar de
kerk gaan, heeft ze toch weer door Gods
goedheid op een wonderlijke manier in onze
gemeente mogen terug keren.
Veel verdriet en problemen waren er om de
zorg van haar dochter Joke. Er zijn situaties
geweest waarin alles haar uit handen werd
geslagen.
Toch was ze sterk en moedig, dat kwam ook
door het geloof in de Here God, en het
vertrouwen in Hem. Ze wist van de
geborgenheid die bij Hem was, en het
perspectief, dat verder reikt dan verdriet en
pijn. In de rouwdienst is het Woord gesproken:
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.
Zr. van R. is door een hartstilstand overleden
en op de grond gevallen, maar door de Goede
Herder gedragen in het huis van de Vader met
Zijn vele woningen.
Zr van R. was een Koninklijk kind, door de
Vader bemind.

zorgde al voor diverse invallers en gaat deze
maand voorgangers zoeken voor het jaar 2023.
Ds. van Meijeren heeft met Wil een lijst van
mogelijke voorgangers doorgenomen. De
scriba is achterwacht.
Gemeentebrief
De Protestantse Kerk in Nederland heeft een
aantal adviezen uitgebracht, welke in lijn zijn
met de maatregelen vanuit de overheid en in
onze gemeente.
Voor de zondagse eredienst zijn wij dankbaar
dat er niet nog meer verandert.
- We houden 1,5 meter afstand en we maken
gebruik van mondkapjes.
- U dient zich aan te melden voor de dienst.
Dat
kan
via
de
site:
www.hervormdegemeentesgraveland.nl/a
anmelden of telefonisch bij Klaas P.
(Ankeveen). Wel daarbij twee dringende
verzoeken:
• aanmelden tot vrijdagavond 20 uur
• en afmelden: steeds als u verhinderd
bent.
Zo kan er een goede placering gemaakt
worden en zijn er geen verrassingen op
zondag.
- Bij klachten die kunnen wijzen op Corona
verzoeken we u thuis te blijven.
- Kerktv blijft.
- Het kabinet geeft aan dat op 14 december
opnieuw bekeken wordt wat er nodig is. Een
eventueel besluit over de diensten in de
periode Kerst valt daarna.
Voor de activiteiten doordeweeks verandert er
helaas wel het één en ander. De PKN adviseert
om de avondlockdown als richtlijn te houden
en in de geest daarvan te handelen.
- Dat betekent dat er in de komende weken
geen leeskring is en naar alle
waarschijnlijkheid ook geen bijbelkring.
- De adventsvesper op 14 december is alleen
online te volgen.
- De ouderenkerst op 15 december is
eveneens online te volgen. Meer informatie
daarover leest u in de KSSK.
- Voor de catechisaties en de clubs geldt dat
het wijs is om niet bijeen te komen. De
mogelijkheid wordt verkend of voor de

W.K.

Uit de kerkenraad
Vacature ambtsdrager
Met betrekking tot de vacature bij de
kerkrentmeesters, is de kerkenraad gestart
met de procedure voor de verkiezing van
ambtsdragers. Wij vragen u om uw gebed en
danken u voor het indienen van de namen van
personen die u heeft voorgedragen als
Kerkrentmeester. We zijn op dit moment in
gesprek.
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 dat binnen onze gemeente wordt
gedaan.

Preekvoorziening
De kerkenraad heeft Wil F. gevraagd de taak
van preekvoorziening voor haar rekening te
willen nemen. Wil heeft hierin toegestemd,
-9-
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catechisatie de middag een optie is of
online.
- Vergaderingen dienen uitgesteld te worden
of op andere wijze vormgegeven te worden,
bijvoorbeeld in de middag of online.
- Voor alle avondactiviteiten geldt dat als er
bepaalde noodzaak is om ze toch te laten
plaatsvinden is dat mogelijk mits alle
voorzorgsmaatregelen in acht genomen
worden. Voor vragen en/of opmerkingen
kunt u de voorzitter Bert ter S. benaderen.

dan ook wat uitgebreider over dit doel. Ook
zullen we de komende tijd wat mooie acties
bedenken om geld in te zamelen voor dit
sympathieke doel.
Hieronder nog de mooie opbrengsten van de
afgelopen periode:
25-10 t/m 31-10 € 182,60 diaconie
1-11 t/m 7-11
€ 97,35 diaconie
3-nov-21
€ 91,50 dankdag
8-11 t/m 14-11
€ 59,70 diaconie
12-11 t/m 21-11 € 91,95 SKN
22-11 t/m 28-11 € 76,60 diaconie

We bidden en leven mee met hen die concrete
zorgen hebben, in onze gemeente en
woonplaatsen. Zij die ziek zijn of geliefden
hebben die ziek zijn. Zij die eigenlijk teveel
werk hebben, of zij die zich zorgen maken om
werk in inkomen. Laten wij door alles heen niet
vergeten dat wij leven in de tijd van Advent.
Voed uzelf met Woord en gebed, en de
prachtige muziek van deze tijd.

Hartelijk dank voor al uw gaven!
Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland
Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland
Met een groet namens de diaconie,
Iris A.
diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl

Liturgie
Er zal alléén nog een liturgie voor u klaarliggen
als er een nieuw lied wordt gezongen. Dus kunt
als vanouds het liedboek weer meenemen
naar uw zitplaats.
Namens de kerkenraad wens ik u allen Gods
onmisbare zegen en nabijheid toe.
Met vriendelijke groet,
Bert ter S.

College van Kerkrentemeesters
Opbrengst collecten
Tot en met 28 november 2021 hebben we in
de kerk € 318,20 CvKrm + € 186,45 IPP, totaal
€ 504,65 ontvangen. Hiervan was € 212,-collectebonnen.
Via de bank is € 162,02 CvKrm +53,-- IPP, totaal
€ 215,02 ontvangen.
Totaal 719,67
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)

Diakonie
We hebben al heel veel aanmeldingen mogen
ontvangen voor de bezorgmaaltijd van 15
december en we zijn ook blij dat alle koks van
2020 zich ook dit jaar weer culinair willen
inzetten voor onze gemeente, ook veel
bezorgers van de maaltijden hebben zich
gemeld. Aansluitend aan de maaltijd zenden
we de online kerstviering uit om 19:30 uur en
ook hiervoor zijn vrijwilligers bereid gevonden
om mee te werken aan deze viering, alvast een
hartelijke dank aan allen voor de inzet.
Als jaardoel voor 2022 hebben we gekozen
voor stichting Kinderen van de Voedselbank.
We hopen op zondag 13 februari voor het
eerst voor hen te collecteren en informeren u

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)
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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 de door
u bestelde boekjes ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij één
van de Kerkrentmeesters.

Kosten in de langere termijn begroting zijn iets
gestegen. Onderhoudskosten zijn iets lager
dan vorig jaar.
Antwoorden op vragen:
• Een legaat kan aangesproken worden bij
een tekort, dit wordt voor een deel gedaan
• Bij Meerjarenraming zijn er verschillende
scenario’s, bijv. 4% terugloop berekenen bij
de inkomsten.
• Hoeveel
Fte
predikantsplaats
er
beschikbaar is op basis van de huidige cijfers
wordt uitgezocht.
• De plannen voor Fondsenwervingsacties
zijn bijv: een maaltijd organiseren (voorjaar)
en een wijnactie (najaar)
De begroting wordt voorlopig vastgesteld.
Zondag wordt afgekondigd dat de begroting 1
week ter inzage ligt.
- De KRM zal de laatste cijfers communiceren
naar de gemeente in de brief over de
kerkbalans, met een nieuwe folder. De
Fondswervingscommissie denkt hierover
mee. Acties uit het verleden hebben geen
zichtbaar effect gehad op de inkomsten.
- Subsidies vinden voor onderhoud van het
orgel lukt niet goed. Bij het lopend
subsidietraject gaat het om onderhoud van
het orgel en van het dak van de kerk. Deze
acties worden aan het einde van de
subsidieperiode uitgevoerd. Als meer
bekend is over de kosten voor het orgel zal
ook de Stalpaertstichting benaderd worden.
Zo mogelijk richten we ons op de verjaardag
van het orgel in 2024. Dit kan dan samen
met een (verlaat) verjaardagsfeestje
rondom de pastorie.
- Over
het
schilderen
van
de
kindernevendienstruimte
worden
de
puntjes op de i gezet, de actie staat in de
startblokken.
- De Monumentencommissie heeft rapport
uitgebracht. Kleine klussen worden
opgepakt, grotere klussen worden naar
achteren geschoven.
- Verbinding: In het overleg met de
Fondsenwervingscommissie kwam het
budget voor Verbinding ter sprake. KRM
vraagt aan de k.raad om ideeën in te
dienen, er is budget beschikbaar voor

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Het College van Kerkrentmeesters
Samenvatting Kerkenraadsvergadering dd 9
november 2021
De scriba is voorzitter en opent de vergadering
met gebed. Daarna leest Ellineke een gedeelte
uit een boek van Mirjam Kollenstaart-Muis.
“Ook als je elkaars taal niet spreekt kan een
gebaar van liefde het hart raken”
Bezinning: Aan de hand van een preek van ds.
Visser over Openbaring 13, die voor veel
reuring in het land zorgde, lezen wij een
reflectie hierop van ds. Wim Vermeulen. Hij
onderzoekt wie dit denken omarmt en wie
niet. Iemand die zich (in het werk)
tekortgedaan voelt zal eerder de overheid
wantrouwen en meegaan in het genoemde
gedachtengoed. En hoe positioneren wij ons,
hoe zouden wij reageren op een verzoek van
de overheid om bij binnenkomst in de kerk de
QRcode te checken?
Liever dan nu uit Openbaring te preken zou ds.
Vermeulen preken over “de wijsheid van
boven die zuiver is, vredelievend, mild en
meegaand”, uit Jacobus 3.
Uitleg bij de begroting van de KRM. De
begroting is opgesteld op basis van
jaarrekening 2021, recente cijfers en
omslagcijfers vanuit de PKN. Het resultaat is
iets minder nadelig dan vorig jaar. Wel blijft er
een bedrag van 20.000,-negatief. Een lijn die al
jaren zichtbaar is. Dit gaat ten koste van onze
reserves. Mocht de predikant weg gaan, dan is
het de vraag hoeveel fte we terug kunnen
krijgen. Strategisch op langere termijn is dit
wel een zorgpunt.
Vrijwillige bijdrage levend geld is redelijk
constant, geen groei te zien.
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komende 4 jaar. Dit geldt ook voor het potje
Diaconie en Jeugd.

zoals al was afgesproken, ook Geert kan de
nodige tips (blijven) geven.

- De Plaatselijke Regeling wordt vastgesteld
en per mail en via de site gecommuniceerd
met de gemeente.
- Van de TV opname van onze gemeente
voor “Petrus door het land’, wordt door de
makers afgezien.
- Inventariseren wat jeugdwerkers in onze
gemeente nodig hebben wordt in gang
gezet.
- De openstelling van de kerk is gestopt in het
najaar. In Adventstijd gaat de kerk open,
zaterdag 18 en woensdag 22, dit wordt
verder uitgewerkt.
- De KRM gaan aan de slag om de vacature te
vervullen.
- De werkgroep Eredienst is bijna compleet
- Corona: We gaan ons houden aan het
dringend advies van de PKN wat betreft de
coronamaatregelen: 1,5 meter afstand,
aanmelden voor de dienst, mondkapjes
verplicht bij lopen in de kerk, collectes weer
bij de uitgang waar inmiddels QR-codes
hangen aan de deurposten. Buiten
koffiedrinken.
- De liturgie: zal alléén verschijnen als er een
lied gezongen wordt uit Weerklank of uit
het Nieuwe Liedboek, of bij bijzondere
diensten.
- GrootHuisBezoek werd als inspirerend
ervaren. We willen dit 2x per jaar gaan
organiseren
- De gemeente van ‘de Graankorrel’ heeft
het voornemen om zich op te heffen.
Daarover willen zij graag een gesprek met
ons als buurgemeente. Voorzitter en
predikant zullen dit gesprek aangaan.
- Een vesper wordt gehouden op dinsdag 1
en op dinsdag 14 december, aanvang 19.45
uur
- Preek: er was wat commotie over de preek
van een gastpredikant, al waren de
stemmen divers. Het screenen van
onbekende predikanten is (met name bij
invalbeurten) een hele klus. De scriba zal
nauw meekijken met de preekvoorziener-

- De begroting van de Diakonie: Een klein te
kort is begroot. Het kiezen van een lokaal
doel is nog niet afgerond. Om dit te
bekostigen wordt gedacht aan acties door
de jeugd, of een actie bij de Veemarkt.
Voorstel om dan als start een ‘Diakonale
Dienst’ te houden.
De begroting wordt voorlopig vastgesteld.
Zondag wordt afgekondigd dat de begroting
1 week ter inzage ligt. De begroting van
KRM en Diaconie zullen op de site worden
gepubliceerd na vaststelling.
- Besloten wordt om op 15 december geen
‘ouderenkerstfeest-live’ te organiseren.
Wel wordt op die dag een maaltijd
rondgebracht. Dan zal ’s avonds een liveonline-kerstviering worden gehouden.
Door alle drukte rond het organiseren
vervalt het geven van attenties aan de
vrijwilligers. Wellicht gebeurt dat met
Pasen.
- De Bezoekerskring krijgt een update, ook
worden nieuwe namen doorgegeven.
- Door de leiding van de Vrijdagavondclub
worden nog andere medewerkers gezocht.
- Niet in beeld komen tijdens de opnames in
de kerk? Dat kan door gebruik te maken van
de ‘Filmvrije zone’: ga dan door de
achterdeur naar binnen of via de zijdeur bij
de trap naar het balkon- daar komt de
camera niet en bent u buiten beeld.
QRcodes hangen bij elke deurpost
- De zangdienst zal doorgaan mits er nog
andere berichten van de overheid
binnenkomen. Wel een kleine aanpassing:
er zal na afloop geen drankje en hapje
worden geserveerd.
- Een Lichtjestocht op 19 december wordt
georganiseerd vanuit Pio Wij, in
samenwerking met de overige kerken. Een
zangkoortje wordt vanuit onze kerk
geregeld. Jongeren werken ook mee.
- De kerkgids zal door de scriba worden
bijgewerkt, daarna wordt hij aangeboden
- 12 -

KERKEN SAMEN – SAMEN KERKEN

NUMMER 11 2021

via de mail. Enkele exemplaren zullen
worden geprint.
- Samen Zingen: er wordt aan een plan
gewerkt om met liefhebbers 2x per maand
een uurtje te zingen uit het Nieuwe
Liedboek of uit Weerklank.

Voor het Kinderkerstfeest gelden, net als voor
andere kerkdiensten, de corona maatregelen.
U kunt u apart aanmelden voor het
Kinderkerstfeest; kinderen met hun ouders
hebben deze dienst voorrang.
Wanneer de corona maatregelen zodanig
worden
aangescherpt
dat
er
geen
Kinderkerstfeest in de kerk mogelijk is,
organiseren we een alternatief.
Houd de communicatiekanalen daarom in de
gaten om op de hoogte te blijven!

De vergadering wordt gesloten, Geert bedankt
de scriba voor het voorzitten en eindigt met
gebed.

Bedankjes

Kerstproject Kindernevendienst
Vanaf de afgelopen eerste Adventszondag
heeft u kunnen zien dat er een mooie Kerststal
in de kerk staat. Helemaal aan het begin van de
weg stonden Maria en een engel. De engel
vertelde Maria dat zij een kind zou krijgen;
Jezus onze Redder. In de komende
adventsweken volgen wij de reis van Jozef en
Maria richting de stal die steeds verder
klaargemaakt wordt voor de komst van Jezus.
De kinderen krijgen in de Kindernevendienst
mooie kerstverhalen uit de Bijbel te horen. En
zo leven wij met elkaar, in deze nog steeds
bijzondere tijden, richting het Kerstfeest.
Met warme groet,
Kinderen en leiding van de kindernevendienst

Hartelijk dank voor uw gebeden en reacties
naar aanleiding van mijn operatie. We hebben
ervaren dat God met ons meegaat.
U allen wensen wij een Gezegend Kerstfeest
toe.
Hartelijke groet,
Peter en Nelien V.
Hartelijk bedankt voor alle kaarten, bloemen
en andere gelukwensen bij ons 45-jarig
huwelijksjubileum. Mede hierdoor is het voor
ons een bijzondere dag geworden. Boven
bidden, boven denken, hebt Gij aan ons
welgedaan.
Hartelijke groet,
Jany en Pieter N.

Clubwerk

Allen die ons ter gelegenheid van ons 45-jarig
huwelijksjubileum hebben verrast met een
kaart en/of bloemen willen wij heel hartelijk
bedanken. Het heeft deze dag voor ons een
extra feestelijk tintje gegeven.
Hartelijke groet,
Jan en Rita K.

Vrijdagavondclub,
Eat
&
Meet
&
woensdagavondclub
Het is weer gezellig op de clubs. Waar mogelijk
worden avonden georganiseerd.
Zo heeft de vrijdagavondclub onlangs online
spelletjesavond gehouden. En wordt er
binnenkort, opnieuw online, Sinterklaas
gevierd. Ook de Eat & Meet is bij elkaar
geweest: een keer om de jeugddienst die 31
oktober gehouden is voor te bereiden en
onlangs om met een dobbelspel Sinterklaas te
vieren. Op 8 december heeft de
woensdagavondclub eindelijk weer een
activiteit. We hopen in de buitenlucht iets
leuks te gaan doen -mocht dit niet kunnen dan
gaan we online- in beide gevallen blijft wat we
gaan doen een verrassing. Graag tot ziens op
de clubs!

Berichten van de Kindernevendienst
Kinderkerstfeest
Ook dit jaar is er op Eerste Kerstdag, volgend
op de ochtenddienst, een Kinderkerstfeest.
We horen het klassieke Kerstverhaal, verteld
door opa Knoest en in beeld gebracht door de
kinderen uit de kerk. Er zijn kerstliedjes,
sinaasappels, een mooi boek: het wordt een
mooie en gezellige dienst en we hopen velen
van jullie te zien!
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Om tafel - nadenken over het jeugdwerk
Om verder na te denken over het jeugdwerk
heeft onze voorzitter Bert ter S. alle clubleiding
- Maaike, Ella, Erik, Mariette, Petra, Gabriella
en Ymkje - uitgenodigd om om tafel te gaan.
Het werd een mooie ontmoeting waarbij
verteld werd wat er op de verschillende clubs
gedaan wordt, hoe we kunnen zorgen voor
goede doorstroom en hoe we elkaar nog
verder kunnen inspireren. En, om na te denken
wat we nog meer voor onze jeugd en jongeren
kunnen doen. Idee daarbij is om 4 keer per jaar
een avond te gaan organiseren voor iedereen
tussen de 15 en 35 jaar. Bijvoorbeeld film
kijken, iets sportiefs, samen eten, levend
stratego ect. We houden je/u op de hoogte!

3

Hoevele zware nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donk’re aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan ’t einde van de nacht.

4

God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zij oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.

Lied 445 uit het Nieuwe Liedboek

Tekst Jochen Klepper (1903-1942)
Dei Nacht is vorgedrungen
Vertaling Jan Willem Schulte Nordholt
Melodie Johannes Petzold

2

Zo is ons God verschenen
In onze lange nacht.
Hij die de eng’len dienen
die eeuwen is verwacht,
is al een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld.
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