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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:
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

17 juli

10.00 uur

Ds. G. J. van Meijeren
Coll: st. Compassion / College van Kerkrentmeesters

zondag

24 juli

10.00 uur

Ds. Y. H. M. Hsu, Maarssen
Coll: diaconie / College van Kerkrentmeesters
Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats

zondag

31 juli

10.00 uur

Ds. S. Hovestad- de Jong, Baard
Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters

zondag

07 augustus

10.00 uur

Ds. M. Roelofse, Katwijk
Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats

zondag

14 augustus

10.00 uur

Dr. H. Post, Veenendaal
Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters

zondag

21 augustus

10.00 uur

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

zondag
28 augustus
Inzegening huwelijk
Hugo W. en Joke T.

10.00 uur

Ds. G. J. van Meijeren
Coll: Leergeld Wijdemeren /
College van Kerkrentmeesters
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HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND EN
HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF
Nieuws van de zendingscommissie
Allereerst willen wij u bedanken voor alle
giften die wij in de afgelopen maanden hebben
ontvangen. De zendingsbussen in ’s-Graveland
zijn onlangs geleegd en daarin zat het bedrag
van €127,00. De opbrengst van de zendingsbus
in Kortenhoef houdt u van ons tegoed. Op de
gezamenlijke rekening staat momenteel het
mooie bedrag van €1.493,60. Hartelijk dank
daarvoor!

leven op en om de boerderij is aangenaam
geworden. Voorheen werd veel tijd besteed
aan het heen en weer rijden naar het dorp om
water te putten voor de boerderij. Nu is dat
allemaal voorbij en wordt die tijd geïnvesteerd
in het bewerken van het land. Eerder was er
een tekort aan water, omdat we hierop
moesten besparen. Nu wast iedereen zich
netjes, wordt het keukengerei goed
schoongemaakt en krijgen de dieren
voldoende water.
Economisch gezien konden we tijdens het
droge seizoen (negen maanden per jaar)
nauwelijks iets produceren. Vandaag kunnen
we 12 maanden doorlopend voedsel
produceren en hebben een klein inkomen uit
de verkoop van groenten. Vroeger hadden
onze bomen veel te lijden tijdens de droge tijd
en groeiden ze nauwelijks. Nu zijn ze zeer goed
bewaterd en in korte tijd zal de boerderij een
zeer mooie groene plaats zijn met gezonde
bomen. Ook delen we water met de gezinnen
om ons heen, waardoor wij hun Gods liefde
kunnen tonen. Het geeft een open deur om
over God te praten, vooral wanneer zij vragen
stellen over onze manier van werken.”

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 doel
Eind vorig jaar hebben we u via de KSSK laten
weten dat we op zoek zouden gaan naar een
nieuw te steunen zendingsdoel voor de
komende twee jaar. We hebben als
zendingscommissie
inmiddels
twee
verschillende projecten op het oog. Na de
zomer hoort u van ons welk doel en wie we
daadwerkelijk willen gaan sponsoren tot eind
2023.
Dankbaar
De afgelopen jaren hebben we het
zendingswerk van Anco en Ewien van Bergeijk,
die sinds 2004 werkzaam zijn in West-Afrika via
CAMA Zending, gesteund. Begin dit jaar
hebben we een laatste gift van €3.500,00 aan
hen overgemaakt. Met onze giften hebben we
verschillende projecten van Anco en Ewien
kunnen steunen, die voor de West-Afrikaanse
bevolking echt een verschil maken. In hun
laatste nieuwsbrief laten ze enkele Afrikaanse
collega’s aan het woord. We geven dit graag
aan jullie door!

Onzekere toekomst
Zoals velen van u wellicht nog weten hebben
wij als gemeenten ook vele jaren het werk van
Stichting PanBi gesteund. Deze stichting
verleent financiële, materiële en persoonlijke
hulp aan kansarme kinderen en hun gezinnen
in China. Via hun nieuwsbrief hoorden wij
onlangs dat Robert, die dit jaar precies 30 jaar
geleden voet op Chinese bodem zette, het land
heeft moeten verlaten en noodgedwongen
weer in Nederland is. De Chinese overheid, die
steeds meer grip wil krijgen op wat er in hun
land gebeurt, staat hem niet toe een nieuwe
verblijfsvergunning aan te vragen. Dit betekent
dat Robert voor onbepaalde tijd gescheiden zal

Zo vertellen Ernest en Benoit dat ze na jaren
stromend water op hun boerderij ontvangen.
“We danken de Heer, want water is leven. Het
-5-
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moeten leven van zijn Chinese echtgenote en
hun zoon. Een zeer verdrietige en moeilijke
situatie. Wilt u aan hen denken in uw gebed?

Met een hartelijke groet van
zendingscommissie,
Mieke, Janneke, Daniëlle en Annemarie

-6-
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
Meditatie
Psalm 121: Ik hef mijn ogen op naar de
bergen…

Hoe hoog de nood ook is, de Here weet ervan,
Hij weet waar wij heengaan of niet heengaan.
De Psalm zingt van Gods bescherming en geeft
troost en bemoediging.
Want de Here is te midden van alle
tegenslagen nabij! Dat is het wat de Psalm
zegt, Hij bewaart ons voor alle kwaad en de
Bewaarder Israëls sluimert nog slaapt. De Here
is uw schaduw aan uw rechterhand.
De Here is met ons op vakantie en ook als wij
thuisblijven.

Op reis van Jeruzalem naar Jeruzalem.
Het is Juli geworden, Juli van ouds de
hooimaand!
De wakkere hooimaand geeft de zeisen,
de maaier in de hand van vlijt,
daar lege schuren hooi vereisen,
om het vee te voeden in wintertijd.
Juli is ook de maand dat voor velen de
vakantietijd aanbreekt. Wij gaan op reis naar
verre streken, of in ons eigen mooie land, om
te genieten van de natuur, de zee, of van de
bergen.
Er zijn ook thuisblijvers, door ziekte,
ouderdom, of andere omstandigheden, of
gewoon: oost west, thuis best.
Hoe het ook zij, thuisblijven of op reis, het zou
goed zijn om Psalm 121 te lezen en in
gedachten houden, als lied en gebed om
bescherming.

De Pelgrims waren op reis naar Jeruzalem,
naar de tempel voor het grote feest destijds.
Zo gaan wij elke week naar het huis van God,
om te horen en te zingen: Mijn hulp is van de
Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.
En door geloof, zien wij een Man de weg van
Jericho naar Jeruzalem gaan. En in de avond
ging Hij nog éénmaal terug naar het dal, met
de helling voor zich van de opgang naar
Jeruzalem.
Ik sla Mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar...zal komen Mijn hulp?
Vader, indien het mogelijk is (maar het wás
niet mogelijk), laat deze drinkbeker aan Mij
voorbij gaan, maar Uw wil geschiede!!
En op de bergtop Golgotha zei Hij: Mijn God,
Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten. Hij is
van God verlaten geweest opdat wij
nimmermeer van Hem verlaten zouden
worden.

Psalm 121 is een Pelgrimslied en een reislied
van Israël. Op weg naar Jeruzalem trekken de
mensen door het dal van de Jordaan naar het
zuiden en bij Jericho omhoog naar Jeruzalem,
hoogteverschil zo'n 1000 meter.
In vakantietijd reizen wij ook over bergen en
door dalen. De hoge reuzen van bergen,
waarmee Psalm 121 begint: Ik sla mijn ogen op
naar de bergen; en hoe vele mensen hebben
niet de bergen voor zich gezien, letterlijke en
figuurlijke bergen. Hoe kom je er ooit
overheen, de weg is steil, de zorgen groot, de
angst diep, het verdriet immens.

Het is deze God die bij ons is, met ons is, over
ons waakt. Hij is onze Bewaarder, dat is Hij als
u op vakantie gaat, als u thuisblijft, als je naar
je werk of weer naar school gaat. De Here God
is erbij!
Ja tot in eeuwigheid, want wij zijn op weg met
alle Pelgrims naar het nieuwe Jeruzalem!, de
stad van onze Grote Koning.
Door geloof mogen we nu al in de
feeststemming komen, want in Jeruzalem onze

Daar hebben we persoonlijk, kerkelijk maar
ook als samenleving mee te maken.
De vraag is dan: vanwaar...zal komen mijn
hulp? Het antwoord: mijn hulp is van de Here.
-7-
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Vaderstad, daar is geen pijn en geen verdriet,
maar altijd vrolijkheid!!

Diny S. (kortenhoef) moet haar zus Jolanda
missen. Zij overleed na een ernstig ziekbed en
mocht thuiskomen bij de Vader. We bidden
voor haar gezin en voor Diny en allen rondom
dit overlijden in verdriet en gemis.

Jeruzalem, mijn vaderstad
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt
de bruid van onze Heer?

En het is goed om ook te denken aan broeders
en zusters die wonen in verzorgingstehuizen.
Een kaartje kan veel betekenen.

Daar is geen pijn en geen verdriet
geen afgunst en geen nijd
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

Huwelijk
Op zondag 28 augustus ontvangen Hugo W. en
Joke T. een zegen over hun huwelijk in de
eredienst op zondagmorgen. U zult Hugo vast
nog kennen en hoewel hij verhuisd is (Den
Haag) en blijft, is hij nog steeds actief lid van
onze gemeente waarin hij het geloof tot zijn
vreugde opnieuw heeft mogen ontdekken. En
ook Joke heeft zich via Hugo regelmatig thuis
mogen weten in onze gemeente. Wij zijn blij en
dankbaar voor Hugo en Joke met hun
voorgenomen huwelijk en bidden en wensen
hen alle zegen toe.

Daar is geen zon, daar is geen maan
geen mist, geen duisternis
maar 't licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.
God geve mij Jeruzalem
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.
Wim K.

Een korte uitleg is wellicht wel op zijn plaats. In
het recente verleden hebben leden van de
gemeente vaker op zondagmorgen in de
eredienst een zegen mogen ontvangen over
hun huwelijk, daarmee werd teruggegrepen op
een oud hervormd gebruik om huwelijk
‘gewoon’ op zondagmorgen in te zegenen. Dat
heeft iets goeds, want een huwelijk is niet
alleen een privé-gebeuren maar vindt plaats in
het openbaar en hoort ook in het midden van
de gemeenschap van de kerk. Zoals ook de
doop of het belijdenis doen niet apart op een
doordeweekse dag gebeurt met alleen familie
en vrienden maar gewoon op zondag, zo zou
dat ook voor het huwelijk kunnen gelden. Het
is daarom natuurlijk wel zo dat een dergelijk
dienst op zondagochtend niet uitsluitend een
huwelijksdienst
is,
maar
een
zondagmorgendienst voor heel de gemeente
waarin ook een huwelijk wordt gezegend.

Overleden
Op dinsdag 5 juli is br. Martinus S. overleden.
Hij was net jarig geweest en heeft de hoge
leeftijd van 99 mogen bereiken. De begrafenis
vindt plaats rondom het verschijnen van deze
KSSK op 11 juli in de kerk van Kortenhoef.
Daarna zal br. S. bij zijn vrouw bijgezet worden.
Wij wensen de familie Gods zegen toe in deze
tijd van afscheid en rouw.

Meeleven
We leven mee met fam. H. (Kortenhoef). Zr H.
verblijft in Gooizicht in Hilversum. Br. en zr. H.
zijn in overleg met de artsen zoekende naar
hoe de weg verder moet. Een spannende tijd
en we bidden om Gods zegen en dat Hij de weg
mag openen.
De broer van zr. Van O. (’s-Graveland) is
onlangs overleden. Een verdrietig bericht. We
bidden voor zijn gezin en ook voor onze zr. Van
O. en verdere familie die hem zullen missen.

Jubilea
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Fam. T.-de H. (’s-Graveland) hoopt op 19 juli
een 60-jarig jubileum te vieren. Van harte
gefeliciteerd namens onze gemeente! We
bidden hen Gods zegen toe, samen met allen
die hen
Pieter en Esther L.-van R. (Kortenhoef) zijn op
18 juli 12,5 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd! En Gods zegen en goedheid in
jullie leven samen met de kinderen.

De vakantieperiode breekt aan! Heerlijk om
even het hoofd leeg te kunnen maken en
hopelijk te kunnen genieten van de zomer. Het
is een geschenk van God. Tegelijk neemt de
vakantieperiode de zorgen of eenzaamheid
ook niet weg. En daarom: denk aan elkaar, bid
voor elkaar, stuur elkaar een kaartje, of welk
ander gebaar dan ook van vriendelijkheid en
meeleven.

Jaap en Thea H.-J. (Kortenhoef) hopen op 4
augustus 40 jaar getrouwd te zijn. Eveneens
alle gelukwensen van ons als gemeente en we
wensen jullie Gods zegen toe op al jullie wegen
samen de kinderen en kleinkinderen.

Ds. G.J. van Meijeren

Uit de kerkenraad
Eredienst
Weet u welkom in onze kerk waarin we
dankbaar en blij zijn dat we in vrijheid de
erediensten met elkaar mogen beleven. Op
zondagmorgen zijn de deuren al vroeg open en
beginnen we de eredienst om 10.00h. We
luisteren naar wat Onze Vader ons zeggen wil
en zingen tot Zijn eer. Fijn ook dat we na de
eredienst met elkaar koffie, thee en limonade
kunnen drinken en als zusters en broeders
verbonden zijn in Hem, onze Vader. Iedereen
is van harte welkom!

Geslaagd
Eline P. (’s-Graveland) is alsnog geslaagd! Even
in de piepzak vanwege een herkansing, maar
nu toch het gehaald en geslaagd. Erg knap en
gefeliciteerd!

Beroep
De Protestantse Grote kerkgemeente te
Vlaardingen en de Protestantse gemeente
Rotterdam Overschie brengen een beroep op
mij uit. Bij het verschijnen van deze KSSK is het
ene beroep al formeel gekomen en het andere
spoedig. Een spannende en intensieve tijd voor
ons als gezin waarin we zoeken naar de juiste
weg voor ons, voor die beide gemeenten, en
natuurlijk ook voor onze eigen gemeente in ’sGraveland. Zoals het er nu naar uitziet zal ik
rond de 30e juli een besluit genomen moeten
hebben.

Beroepen
Onze predikant ds. G.J. van Meijeren heeft een
tweetal beroepen ontvangen, van de
Protestantse Gemeente Rotterdam Overschie
en van de Protestantse Gemeente Vlaardingen
wijkgemeente Grote Kerk.
Een voor Geert en zijn gezin vreemde periode
waarvoor het nodig is voor Geert, Machteld,
Sara en Casper in gebed te gaan en te bidden
om wijsheid. Het is ook onze gemeente van ’sGraveland die Geert vraagt te blijven en te
helpen bouwen aan Gods Kerk en Zijn
gemeente. Een moeilijke periode waarvoor
Geert ons gebed nodig heeft en ook de twee
gemeenten.

Vakantie
De beroepingsperiode is een intensieve tijd
waarin er veel op je af komt. Daarom neem ik
nog 1 weekje vakantie na de 30e. Van 30 juli
t/m 5 augustus ben ik nog even afwezig. U kunt
Wim K. contacten of een van de aanwezige
ouderlingen.

Zomergroet
In deze periode zal ieder op zijn of haar eigen
wijze genieten van de zomer, er zullen mensen
zijn die elders gaan en mensen die in de buurt
of thuisblijven. Het blijft altijd leuk om een

Fijne Vakantie
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kaartje te ontvangen en daarom zullen we
komende zondag een schaal met adressen
rond laten gaan, waaruit u één of meerdere
kunt nemen, zodat u diegene(n) een leuke
zomergroet kunt sturen.

naar uw/jouw gaven en talenten en zijn we
benieuwd of we deze mogen inzetten voor het
bouwen aan Gods gemeente en kerk. Wees
niet bescheiden, misschien is er net dat idee
dat we kunnen combineren met dat van een
ander, immers samenspel doet overwinnen!
Spreek ons gerust hierover aan.
Laten we Hem groot maken, wees daarom een
zegen voor uw/jouw omgeving en onze
gemeente.

Openluchtdienst op de Sperwershof
Op zondag 19 juni, waren we te gast bij Clara
R. voor de openluchtdienst. Zij is zo gastvrij om
het moois van de buitenplaats ook met ons te
delen. We kijken terug op een fijne
openluchtdienst en bedanken iedereen voor
de komst en bedanken allen die hieraan
hebben meegewerkt.
Tijdens de verkondiging over Noach, kregen wij
een kleine regenbui, de regenboog was vast
ergens zichtbaar. De openluchtdienst kunt u
terugluisteren op https://kerkdienstgemist.nl/

Gemeentebrief
Regelmatig versturen wij een gemeentebrief
om u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u
deze gemeentebrief om welke reden dan ook
(nog) niet ontvangen en wilt u deze ook
krijgen, laat dit ons weten of bel
ondergetekende, dan zorgen wij ervoor dat
ook u voortaan geïnformeerd bent.
Ik wens u namens de kerkenraad een fijne
zomer en Gods onmisbare zegen en nabijheid
toe.

Oog en oor voor elkaar
Elkaar in de gaten houden klinkt negatief, maar
wanneer u iemand mist die wekelijks in de kerk
naast u zit, of als u ziet dat het iemand niet
goed gaat, of als u weet dat een
medegemeentelid in het ziekenhuis ligt, dan
zijn dat situaties die vragen om actie. We
willen toch allemaal dat het goed gaat met de
mensen om ons heen?
Wat te doen in zo'n situatie?
Soms weet je zelf geen uitkomst of durf je
iemand niet goed aan te spreken.
Wanneer uw aandacht niet voldoende is en
wanneer u denkt dat er meer nodig is, het
bezoek van een predikant of ouderling
bijvoorbeeld, laat ons dit gerust weten.
Uiteraard gaan we graag op bezoek en daarbij
kunnen we uw hulp goed gebruiken.
Wanneer u oog en oor hebt voor
de medemens, dan voelt dat weldadig en zo
vormen we samen ook kerk. Wanneer we
samen aandacht hebben voor elkaar, dan
kunnen we ervoor zorgen dat niemand uit de
boot valt. Uiteraard gaan we zorgvuldig met
uw verzoek om.

Met vriendelijke groet,
Bert ter S.

Diaconie
De kinderen van de woensdagclub hebben
mooi verkocht voor St. Kinderen van de
Voedselbank.
Alle stroopwafels zijn uitgedeeld en betaald en
totaal is er € 260,- opgebracht, grote dank aan
alle kinderen die verkocht hebben.
Quinten wist maar liefst 47 pakjes te slijten en
is daarmee topverkoper, hij heeft inmiddels
een extra bedankje ontvangen.
Nog een bericht aangaande de collecte: Sinds
een aantal weken zijn de jeugdcollectanten
ook weer actief en ze zijn goed geïnstrueerd
aan hun taak begonnen. Dat betekent: eerst de
zak met de D, dan zak K en als laatste de IPP.
Deze volgorde is bewust gekozen met de
gedachte; eerst collecteren voor een ander en
daarna voor jezelf. Deze volgorde is van
oorsprong niet gebruikelijk in ’s-Graveland
maar vinden we wel veel mooier dus passen
we dat al een tijdje toe, alleen is er door

Gaven en talenten
Naast de mooie ideeën en initiatieven voor de
komende periode, blijven we nieuwsgierig
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Corona weinig letterlijk met de zak rond
gegaan dus de verwarring is bij sommige
gemeenteleden begrijpelijk. Echter, we vragen
deze gemeenteleden vriendelijk doch
dringend, niet uit eigen beweging de zakken
om te draaien, dit geeft weer verwarring bij de
jeugdcollectanten en die zijn ons zeer dierbaar,
dus help ze een handje en geef de zakken door
zoals we ze geleerd hebben: eerst D, dan K, dan
IPP, bij voorbaat hartelijk dank!

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

Kerkrentmeesters
De volgende opbrengsten zijn te vermelden:
Collecten in de kerk voor het CvKrm € 345,92 +
106,25 IPP = € 452,17
waarvan € 202,75 collectebonnen.

Na een ruil in het rooster willen we 17 juli dan
echt collecteren voor stichting Compassion:
Armoede heeft een vernietigend effect op elk
gebied van je leven. Daarom moet het
antwoord ook op elk gebied komen: cognitief,
lichamelijk, sociaal, emotioneel, economisch
én geestelijk. In het kindsponsorprogramma
worden de kinderen op al deze gebieden
begeleid om hun door God gegeven talenten te
ontdekken. Wij richten ons niet in de eerste
plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op
individuele kinderen. We helpen kinderen zich
gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame,
volwassenen die op hun beurt hun
gemeenschap gaan veranderen. Jezus staat
centraal in ons werk, in zowel Nederland als de
ontwikkelingslanden.
Een
werkelijke
verandering komt van binnenuit. Daarom
brengen we kinderen in contact met het
evangelie van Jezus Christus. Als ze zijn liefde
ervaren, geeft dat vaak een enorme boost om
te groeien. Alle Compassion-projecten worden
door lokale kerken uitgevoerd. We helpen
kerken in gebieden waar armoede heerst uit te
reiken naar de meest kwetsbare mensen in
hun gemeenschappen en zo de liefde van Jezus
te laten zien.
Alle goede doelen van harte aanbevolen!
Hieronder nog de mooie opbrengsten van de
afgelopen periode:
week 24 € 164,90 diaconie
week 25 € 128,75 Open Doors
week 26 € 105,10 diaconie
week 27 € 150,40 diaconie

Via de bank is t/m 3 juli 2022 binnengekomen:
CvKrm 129,51 + IPP 142,51, = 272,02
Totaal t/m zondag 3 juli € 594,68
Allen hartelijk dank voor uw gaven.
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 de door
u bestelde boekjes ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij één
van de Kerkrentmeesters.

Samenvatting kerkenraadsvergadering
dd 5 juli
- De voorzitter opent de vergadering met
gebed.
- Inbreng een van ons over gedicht ‘Jij kleine
reisgenoot’. Weer kunnen geloven als een

Hartelijk dank voor al uw gaven!
Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem.`s-Graveland
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kind staat centraal, je kunnen verwonderen
over het geloof.
- Agenda wordt vastgesteld.
- De notulen van mei worden vastgesteld.
- Wij stemmen in met het verzoek van Hugo en
Joke om een zegen te vragen over hun
huwelijk, tijdens de zondagse dienst op 28
augustus.
- Instemming met het beleggen van een
Gemeenteavond in het najaar, waarbij óók
(op verzoek van een gemeentelid) gesproken
zal worden over de Plaatselijke Regeling.
Hierna kan deze Regeling vastgesteld
worden.
- Via ds. van Katwijk (Ned. Den Berg) was
gevraagd om als gemeente mee te werken
aan de gezamenlijke Hemelvaartsdagviering,
in het weiland. Op de gemeenteavond werd
de voorkeur uitgesproken voor het behoud
van de eigen dienst. Wij stemmen hiermee in,
de scriba zal een antwoord sturen. Het staat
ieder vrij om deze buitendienst te bezoeken,
we zullen het ook vermelden in de KSSK.
- Op 31 mei heeft een gesprek plaatsgevonden
met de beide moderamina van de
Graankorrel en onze gemeente met dhr. Jan
B., kerkelijk gemeenteadviseur van de PKN.
Jan B. komt hier later op de avond het proces
tot nu toe uit leggen.
- Er komt weer een Vakantiebijbelclub op
woensdag 24 augustus; met Vossenjacht.
- Kinderdienst Kind en School vindt plaats op
zondag 9 oktober. Diverse personen zetten
zich hiervoor in.
- We gaan na of een Weekbrief op zondag
haalbaar is en niet te veel werk oplevert. Dan
zijn minder afkondigingen nodig en zo kun je
oa. lezen: de liturgie, evt. nieuwe lied,
agenda, stukje Lief en Leed en de QRcode.
We bespreken wie de opmaak zal doen en
wie de eindcontrole heeft. Wordt uitgewerkt.
- We zullen ook nagaan of er een
gastvrouw/gastheer voor de zondag te
regelen is.
- Tijdens de vakantie als het moderamen niet
compleet is zal er vanuit de kerkenraad een
achterwacht zijn.

- De iets ruimere opstelling van de tafels bij de
viering van het H. Avondmaal is zeer goed
ontvangen.
We spreken over het vieren in de Nieuwe Stijl
(=2 oktober) en besluiten dit voorlopig
‘Lopend’ te laten zijn. Ook ingegeven door de
onzekerheid over evt. nieuwe golf corona in
het najaar. Wel willen we staand in een kring
een keer uitproberen.
De jaarrekening van de Diaconie wordt door
de Kerkenraad in concept vastgesteld.
Afkondigen dat het bij Iris ter inzage ligt.
- De jaarrekening van de Kerkrentmeesters is
inmiddels vastgesteld en goedgekeurd door
de PKN.
- Geert heeft twee beroepen, waarvoor hij
rond 30 juli een besluit moet nemen. We
wensen hem wijsheid toe.
- Jeugd Alfa willen we organiseren in het
najaar. Voorbereidingen zijn al in gang gezet,
er is gekozen voor de zondagavonden, om de
week. Alfa heeft een programma voor 12
avonden, met filmpjes erbij. Gestart wordt
steeds met een maaltijd.
Doelgroep: jongeren, 18plussers. Ook de
jongeren
van
de
gemeente
die
belijdeniscatechisatie
willen
volgen.
Uitnodiging ook via het weekblad
Wijdemeren. Het programma van Alfa zal
grotendeels gevolgd worden, met eventueel
wat aanpassingen.
Voor belijdenis doen komen er dan nog
aparte avonden met catechisatie.
Bert, Yvar, Ymkje, Geert, Marjan zijn de
leiders.
- De Vrijdagavond club blijft slapen ( ) en
gaat uit op Zaterdag (Walibi).
- Kindernevendienst gaat in de zomer door.
- Platform Jeugd is in oprichting. Het idee is om
een jaarkalender op te stellen
- De Daniel Stalpaert organiseert Tussen Kunst
en Kitsch tijdens Open Monumenten dag.
Tussen 10 en 16 uur is de kerk open. De uren
nodig voor TKeK moeten nog uitgewerkt
worden.
De
Stalpaert
regelt
ook
gastvrouwen/heren.
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- De Daniel Stalpeart Stichting heeft € 4500,toegezegd voor onderhoud, daar zijn wij blij
mee.
- Orgel restauratie: er zijn 3 offertes
opgevraagd voor de restauratie en
ontvangen. Dhr. Van der P. begeleidt dit als
adviseur. In principe is 1 restaurateur
gekozen waarmee in gesprek gegaan wordt.
Subsidie wordt hiervoor aangevraagd bij de
provincie. Dit moet voor 1 augustus
ingediend worden.
Datum gereed: 2024. Het kan zijn dat het
orgel dan een maand of drie uit de roulatie is.
- Kunnen we het jeugdkosterschap weer
oppakken? Die persoon kan ook de
Weekbrief uitdelen. Het kan misschien ook
als maatschappelijke stage gerekend worden.
Dit wordt uitgewerkt
- Bij het collecteren gaat steeds de Diaconiezak
als eerste rond. Het motto daarvoor is: Eerst
voor de ander, dan voor jezelf. Volgend jaar
zal het rooster voor de jeugdcollectanten
anders ingepland worden, zodat zij maar 2
zakken hoeven te bedienen.
- Jan B., adviseur (van de PKN) en Teuni van de
W. (notulist) komen binnen om 21.45 uur om
toelichting te geven op het proces rondom de
Graankorrel.
- Wij nemen dit mee naar de volgende
vergadering op 13 september.
- Geert besluit deze avond met gebed.

Wij zorgen voor een hapje en een drankje. U/jij
zorgt voor de gezelligheid!
Svp Aanmelden bij Ellineke
Graag tot de 26e augustus
Hartelijke groet,
Team Verbinding

Kindernevendienst in de zomervakantie
15 juli is het zover: zomervakantie! Graag laten
we je weten dat we ook in de vakantie het
kindernevendienstrooster laten doorlopen.
Dus kom je in de vakantie naar de kerk, één van
ons is er ook. We hopen je te zien!
Hartelijke groet,
De leiding van de kindernevendienst

Vakantiebijbelclub
Voor in de agenda: Vakantiebijbelclub op
woensdag 24 augustus
Ook deze zomervakantie organiseren wij weer
de vakantiebijbelclub. Net als andere jaren
vindt de vakantiebijbelclub plaats in de laatste
week van de zomervakantie, en wel op
woensdag 24 augustus van 9.30 uur - ongeveer
15.30 uur.
We verklappen natuurlijk niet alles, maar we
organiseren in ieder geval een vossenjacht.
Het belooft weer een leuke en gezellige dag te
worden!
Ben je tussen de 4 en 12 jaar dan ben je van
harte welkom. Natuurlijk mag je altijd iemand
meenemen, dat vinden we heel gezellig.
Zet je de datum alvast in je agenda?
Groet!
Gabriella, Ella, Gerna, Machteld en Ymkje

Zomerborrel
Zomerborrel voor iedereen- jong en oud en
rijp en groen: op 26 augustus. Welkom!
De zomervakantie staat voor de deur. Wij
wensen iedereen, of u/jij op vakantie gaat of
thuisblijft, een mooie zomerperiode toe. Met
tijd voor zon, rust en ontspanning.
Graag sluiten wij de zomervakantie af met een
zomerborrel. Een mooie gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en bij te praten.
Datum Vrijdagmiddag 26 augustus van 17.30 20.00 uur
Locatie Bert & Hanneke
Kosten €3,- pp

Gemeentedag
Voor in de agenda: Gemeentedag op zaterdag
17 september
Op zaterdag 17 september organiseren wij als start van het winterwerk - de gemeentedag.
‘s Middags is er een actief programma, waarbij
we met gemixte teams een zeskamp houden.
Qua onderdelen voor elk wat wils. Jong en oud
kan meedoen!
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We sluiten de middag af met een gezamenlijke
maaltijd!
In de KSSK van eind augustus zullen wij u/jou
verder informeren. Maar schrijf de datum
alvast in de agenda!

Het belooft een gezellige dag te worden!
Hartelijke groet,
Team Verbinding
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