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VAN DE REDACTIE
Beste gemeente leden, in deze Driehoek nemen we u mee in de 40 dagen tijd. Een tijd

van bezinning en stilstaan. De waan van de dag voorbij.
Even rust. Voor de één betekend dat geen televisie, voor een ander geen vlees of geen
wijntje. Voor ieder is dit anders. Wilt u het als gemeente beleven dat kan door de
samenkomsten vanaf donderdag 2 maart.
Laat u inspireren.
2017 is het Luther jaar, er staat een interessant artikel over zijn leven in en wat hem
inspireerde. We maken kennis met Janina Lodder nu zij de taak van jeugdouderling op
zich heeft genomen. Vanuit de redactie wensen we jouw sterkte met deze taak maar ook
veel plezier met onze jonge mensen.
Over de jongeren gesproken in deze Driehoek ‘liggen zij weer dwars’, makkelijk te vinden
dus. En verder; 40 jarige jubileum van de Hoeksteen, heerlijk, hebben we weer wat te
vieren. Voor wie er nog nooit bij is geweest FOEG Film Ontmoeten Eten en Gezellig, echt
gezellig.
Het voert te ver om hier alles al op te noemen over wat deze Driehoek u brengt. Gewoon
lezen dus. We horen graag wat u ervan vindt, wat u mist of anders zou willen hebben.
Veel leesplezier.

Hoopvolle toekomst naar: Jeremia 29:11
1.Er wacht mij een hoopvolle toekomst, 3.Zo zult U er voor mij zijn iedere dag,
want U, Heer, heeft mijn geluk voor ogen. terwijl ik op weg ben naar Uw heerlijkheid.
Uw gedachten over mij zijn gedachten van vrede, Op deze weg is er vrede in mijn hart,
Uw vaderhart is vol van mededogen. Want U, Heer Jezus, bent het die mij leidt.

2.Telkens als ik U om hulp roep,
zult U er zijn en naar mij luisteren.
Telkens als ik tot U bid zult U mij horen
al zou ik niets kunnen dan zachtjes fluisteren.
Gezegende 40 dagentijd toegewenst, een hoopvolle toekomst

HET GESPREK VAN GOD MET GOD
Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust…”
Lukas 13:6-9

Binnenkort gaan we veertigdagentijd in. Tijd van inkeer en bezinning en tijd ook van
het onszelf bepalen hoe die weg van Jezus te maken heeft met onze eigen levensweg.
Met de schepping is alles begonnen, met dat ene woord van God. “Laat er leven zijn”.
God heeft de schepping een mond gegeven en die mond dat zijn wij mensen. De
schepping is het begin van een gesprek, dat heen en weer golft, een gesprek dat
geschiedenis maakt, de geschiedenis van twee partners in een verbond. En God sprak en
de liefdesgeschiedenis van God met ons begon, en zij gaat door tot op vandaag met ons.
Maar wat als er nu geen antwoord komt? Of wat als er een “Nee” klinkt waar “Ja” gezegd
had moeten worden? Als God begint met spreken, maar zijn ja tegen ons wordt
beantwoordt met een kil stilzwijgen van onze kant. Wat zal dan het volgende Woord aan
de andere kant, aan Gods kant zijn? Is er dan ook slechts één woord van God nodig om
de hele wereld en alles wat er op leeft te laten vallen?
En dat brengt ons bij de gelijkenis van Jezus over de onvruchtbare vijgenboom. Het
bevel: “Omhakken” is al gesproken, en zal dat betekenen dat God laat varen het werk
wat zijn hand is begonnen? We horen de heer van de boomgaard zeggen: “Ik heb de
vijgenboom geplant in de hoop dat er goede vruchten aan zouden komen, maar hij blijft
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kaal en dor, ik krijg geen antwoord op mijn Ja tegen mijn schepsels; wat kan mijn enige
antwoord nu nog zijn dan een beamen van dat nee: omhakken.” En dat dat omhakken
toch niet doorgaat komt omdat er een stem van de andere kant komt: Op het fatale
moment klinkt het: “Laat hem nog dit jaar...” Het is de wijngaardenier die in gesprek
gaat met zijn heer om het behoud van de vijgenboom.

Je kunt je afvragen op grond waarvan zou die wijngaardenier in de gelijkenis dat doet. Is
er werkelijk een gegronde reden dat de vijgenboom het nu beter zal doen? Ik hoor die
wijngaardenier niets zeggen in de trant van: “Er zit toch wel iets goeds in, hij heeft nu
wel alleen maar blad voortgebracht, maar dat is toch ook wel iets”. Waar Jezus ons de
ogen voor openen wil is voor het gesprek in God zelf, waarin Hij ook wel ziet dat er
weinig verandering te verwachten valt in de manier waarop wij mensen vruchten zullen
dragen: Dat God ook wel weet dat de meeste mensen van goede wil zijn, maar dat het
hemd toch altijd nader dan de rok zal zijn, dat de meeste mensen uiteindelijk hun eigen
doelen, vaak ten koste van anderen, veilig zullen stellen. En, zo houdt Jezus ons in deze
gelijkenis voor, God weet ook maar al te goed wat mooie beloften en zalverige woorden
waard zijn: als het er echt op aan komt vaak geen stuiver. En waarom zouden we
morgen kunnen, waarvoor we vandaag niet de kracht hebben?  “Omhakken”, klinkt het
dan ook, maar direct daarop klinkt een andere stem. De stem van de wijngaardenier,
“laat hem nog dit jaar met rust”.

U moet er eens goed op letten dat die wijngaardenier ook niet van gisteren is, ook hij
kent zijn pappenheimers, en daarom vraagt de wijngaardenier niet of de heer het nog
eens met de vijgenboom wil proberen. Hij vraagt de heer, hem, de wijngaardenier nog
een kans te geven. Hij zal graven, hij zal mest inbrengen. En daarmee vraagt hij niet om
afstel van het bevel omhakken, nee dat blijft staan, de wijngaardenier vraagt om uitstel.
Laat het mij nog een jaar proberen, geef mij nog een kans met die onwillige vijgenboom.
Daarin zijn we getuige van een diep gesprek van God met God. God die niet wil laten
varen het werk wat zijn hand met ons begonnen is, maar die soms, zo blijkt uit de
gelijkenis, niet meer weet wat nog te doen met die zo weerbarstige en onwillige
schepping van Hem. Soms lijkt het wel alsof zijn experiment met de mens mislukt is,
zoveel haat als er is op de wereld, zoveel onbeheerst geweld, zoveel achterbakse
slechtheid en zoveel schijnvroomheid die als het er op aankomt Gods werkelijke
bedoeling met de schepping verraadt en verkwanselt.
En waar staan wij in dat gesprek van God met God?  Zolang de wereld, wereld is,
onverlost, gaat al dit lijden door. En wie daar geen deel aan heeft, wie er in zijn leven
niet door gedwarsboomd wordt, die moet maar eens goed bij zichzelf te rade gaan waar
het Ja van zijn of haar geloof werkelijk vandaan komt.  Jezus zegt: “Wie het kruis niet
achter mij opneemt en draagt, die kan mijn discipel niet zijn”. En dat leidt ons tot de
vraag of wij gelovigen zijn van het soort dat kruisdraagt, die pijn kunnen hebben dus
vanwege het volste recht waarmee God kan zeggen “Omhakken”.  Zijn wij gelovigen die
daarom Jezus achterna willen gaan in zijn geduld waarmee hij het verraad van Gods
zuiverste bedoeling met zijn schepping gedragen heeft, tot hij er zelf aan dood ging? Zijn
wij zulke gelovigen of zijn wij gelovigen die zich aan dit karwij onttrekken. Zijn wij armen
van geest, of geestelijke kapitalisten, verzekerd van tijdelijk en eeuwig heil, of hongeren
en dorsten wij naar de gerechtigheid: God, geef ons nog een jaar. Zijn wij zelfvoldaan en
zelfingenomen, ons geloof gebruikend als een machtsmiddel naar anderen toe, of zijn wij
ziek van eeuwig verlangen, dat het nog eens wat worden mag met dat Koninkrijk van
God: Heer, laat het komen misschien volgend jaar.
In deze gelijkenis zijn wij getuige van het gesprek van God met God. En het is juist in de
weg van Jezus dat dat gesprek voor ons goed hoorbaar wordt. In Jezus is God met
zichzelf in gesprek, pleit God tegen God, brengt God God tot andere gedachten, vraagt
God om God nog een kans te geven, om God toe te laten, nog een jaar, alles te doen
voor de onvruchtbare vijgenboom. Gemeente, het gaat er in deze gelijkenis niet om, dat
wij nog een kans krijgen. Het gaat erom in te zien dat God zichzelf nog de tijd geeft, God
laat zich verbidden door God.

Wat doen wij daarmee? Daarop is maar een antwoord mogelijk: vertrouw er maar op.
Vertrouw er maar op dat God zo met zichzelf spreekt dat wij daarin adem kunnen halen.
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En dit geheim mogen wij ook vieren. Bij ieder Avondmaal zijn wij getuige van dat
zelfgesprek van God. Want bij elk Avondmaal zeggen we dat we Jezus dood verkondigen
“Omhakken, ophangen, kruisigen”. Maar die dood verkondigen wij wel totdat Hij komt,
juist omdat Jezus zelf het geduld van die wijngaardenier belichaamde met zijn dood en
door die dood heen met zijn opstanding.
E. Bijl

VANUIT ZUIDZIJDE

Een geloofsgemeenschap van bescheiden omvang, zoals de onze, kan wel degelijk groot
zijn in de geloofs- en levensmentaliteit die ze wil hoog houden. Ook in het nieuwe jaar,
dat nog maar zo kort onderweg is, is al wel weer gebleken dat de onderlinge sfeer binnen
onze geloofsgemeenschap gewoon goed te noemen is. Zo mogen we en moeten we het
houden. We mogen b.v. terugzien op een mooie avondmaalsdienst waarin ook een jong
iemand uit onze kring bevestigd mocht worden tot ouderling met speciale aandacht voor
de jeugd. Er is dus enthousiasme en bezieling, werklust en warme bevlogenheid. Het is
in onze kring bepaald geen “Blue Monday”. Die “Blue Monday” –blauwe maandag- viel
ook in de afgelopen periode op de derde maandag van januari. Die maandag schijnt naar
verluid de somberste maandag te zijn van het hele jaar en juist op die maandag zijn
velen, alweer naar verluid, extra eenzaam en terneergeslagen. In onze Nederlandse taal
betekent blauwe maandag nog iets anders, namelijk dat het maar een korte periode
heeft geduurd. Dat zou dan nog een beetje barmhartigheid zijn op zo’n sombere ”Blue
Monday”. Ik hoop dat u de knipoog en milde ironie van mijn woorden aanvoelt.

Paulus schrijft in Galaten 1: 4: “Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden om ons
te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld”. Dat betekent dat je norm voor
wat succes is zich verleggen mag. Moet je zo nodig scoren om te bewijzen wie je bent?
Moet je zo nodig jezelf bewijzen als iemand die het maakt en zichzelf redt? Succes wordt
een heel ander ding in je leven. Dat je meer mens bent dan ooit tevoren, dankzij Jezus
Christus die jou allang heeft aanvaard zoals je bent. En wat betekent het dat Christus
ons in die vrijheid zet? Dat grenzen vervagen die wij belangrijk vinden. Door Christus
wordt elke vorm van scheiding tussen mensen opgeheven. En maakt het niet meer uit
van welk ras, van welke kleur of welk geslacht je bent. Telt je economische status niet
meer, je opleiding, je achtergrond of herkomst, je politieke status. Er is eigenlijk geen
mensensoort als een christen dat zoveel verscheidenheid in zich verenigt. Juist
christenen zijn de meeste integrerende verschijning die je je maar kunt voorstellen,
omdat je onder hen alle soorten en typen mensen aantreft. En dat inzien mag ook
genade heten. Daar zit de toon in van de mildheid, de ruimte en de vrijheid. Wij hoeven
ons niet beter voor te doen. Nee, deze genade verandert ons. Door het geloof in Jezus
Christus. Een geloof dat ons aanzet tot liefde en een nieuwe manier van gehoor geven
aan hoe het leven zich bij ons aandient. Bij ons in onze gemeente hoeven we van daaruit
in ieder geval zeker geen “Blue Monday” te hebben. Samen enthousiast verder onder de
zegen van de Eeuwige.

Een heel hartelijke groet aan u en jullie allen. Elzo Bijl
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OP WEG NAAR PASEN………
Van “as”-woensdag 1 maart t/m  “stille”-zaterdag 15 april
bereiden wij ons voor op het Paasfeest. Dit noemen we “de 40-
dagen tijd”.
De week voor Pasen, de Stille of Goede week, is al jaren bij ons
in de kerk een tijd van bezinning: wij komen elke dag bij elkaar
om Jezus’ weg van Palmzondag tot Pasen te volgen.

Dit jaar willen we al vanaf het begin van de 40 dagen tijd ons
met elkaar voorbereiden op Pasen, in de vorm van samenkomst en gebed.
Na ieder avondgebed zal een invulling gegeven worden om met de gelezen Bijbeltekst
aan de slag te gaan. Wekelijks zal de vorm daarvan anders zijn.
Deze verwerkingen komen in de dienst van Goede Vrijdag weer terug.

Onze eigen predikant Ds. Elzo Bijl is bij de voorbereidingen van dit alles betrokken en zal
in de week voor Pasen ook voorgaan.
U en jij bent van harte welkom om samen op weg naar Pasen te gaan.

Wij komen om 19.30 uur in de Hoeksteen bij elkaar op:
Donderdag 2 maart
Donderdag 9 maart
Donderdag 16 maart
Donderdag 23 maart
Donderdag 30 maart
Woensdag 5 april
Maandag 10 april
Dinsdag 11 april
Woensdag 12 april
Donderdag 13 april Witte donderdag H.A. om 19.00 uur
Vrijdag 14 april Goede vrijdag
Zaterdag 15 april Stille zaterdag om 22.00 uur
Zondag 16 april Pasen om 9.30 uur

Deze “Op weg naar Pasen” wordt voorbereid door de Stille Week Commissie.
Mocht u mee willen denken of heeft u suggesties dan horen wij deze graag.

Namens de Stille Week commissie
Arina van Vliet, Marion Warner, Elzo Bijl en Welma van der Ree.

DIALOOG AAN TAFEL (MET MAALTIJD)

De gezellige en inspirerende avonden van Dialoog aan Tafel komen er weer aan. Op
dinsdagavond 7 maart, woensdagavond 22 maart en donderdagavond 6 april
bent u weer van harte welkom. De inschrijfformulieren zijn tegelijk met de actie
Kerkbalans rondgebracht en konden samen met de retourformulieren worden ingeleverd.
Heeft u zich nog niet aangemeld, geen probleem, want u kunt zich nog steeds opgeven.
U kunt het inschrijfformulier inleveren bij één van de leden van het pastorale team. Ook
via de website www.kerknumansdorp.nl kunt u zich opgeven. Zowel de informatie als het
inschrijfformulier vindt u op de website onder <Nieuws>.
Rust en onrust
Het thema van de dialoog dit jaar zal zijn: ‘Rust en Onrust’. Er móet zoveel. Dat was ook
al zo in de tijd van Jezus. De religieuze leiders eisten veel van de mensen. Dat leidde tot
overbelasting. Stress, zouden wij nu zeggen. Jezus reageert daarop: “Vind je het moeilijk
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om te doen wat God wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan bij mij. Ik zal je rust
geven”.
Onder leiding van ds. Elzo Bijl zullen we na de warme maaltijd met elkaar in gesprek
gaan rond het genoemde thema.
De avonden beginnen om 18.30 uur in De Hoeksteen (welkom vanaf 18.00 uur met een
drankje). Rond 21.00 uur sluiten we af.
Wij zullen u ook via het weekbericht op de hoogte houden. Wij zien ernaar uit U op één
van de avonden te ontmoeten.
Het  pastorale team ( Elzo Bijl, Petra Jongekrijg , Janina Lodder, Hans Brand,
Petra v.d. Haar en Leo Mosselman)

EVEN VOORSTELLEN Een nieuwe jeugdouderling

Vanaf 1 januari 2017 ben ik gestart als jeugdouderling. Op zondag 29 januari 2017 ben
ik officieel bevestigd. Het blijft een beetje ongemakkelijk om voor in de kerk te staan
maar ik heb het wel ervaren als een mooie, fijne dienst. Aan het begin van vorig jaar
kwam de vraag: wil je jeugdouderling worden? Wetende dat ik toen net acht of negen
weken zwanger was van Jesse, wilde ik deze taak nog niet op me nemen. Zo was Hans
Brand één van de eerste die van de zwangerschap af wist. In december kwam Hans
nogmaals op de koffie. De vraag, niet geheel onverwacht, luidde nogmaals: wil je
jeugdouderling worden? Toen ging het proces opeens snel en voor ik het wist stond ik
voorin de kerk en werd ik bevestigd.

In dit stukje zal ik me nog eens voorstellen:
Afgelopen november heb ik mijn dertigste verjaardag mogen vieren. Ik ben getrouwd
met Menno Lodder. Samen hebben we twee kinderen, Sven en Jesse. We wonen in de
Handelstraat in Numansdorp. Ik ben geboren en getogen in Numansdorp.

Sinds 2007 sta ik, met veel plezier, voor de klas in Rotterdam. Het eerste jaar in
IJsselmonde. Daarna in Pendrecht op basisschool ‘De Hoeksteen’.  Voor de groep staan is
echt fantastisch! Daarnaast heb ik een eigen bedrijfje, Zorg voor Motoriek, om kinderen
verder te helpen met hun motoriek.

In mijn vrije tijd maak ik graag samen met Menno de wekelijkse cryptogram uit de
Volkskrant, korfbal ik bij Oranje Zwart / De Hoekse in Westmaas. Als ik geen wedstrijd
speel op zaterdag, is er soms tijd voor een potje squash.

Een aantal jaar heb ik meegedraaid in het team van de kindernevendienst. Met veel
plezier heb ik me hiervoor ingezet. Nu wil ik me graag inzetten voor mijn nieuwe rol. Een
mooi moment om in te stappen. Het Essentietraject is in volle gang. Petra Jongekrijg is
er om me op weg te helpen en bij te praten. Het is goed om met onze jeugd vooruit te
kijken, wat willen wij in onze gemeente. Hoe kunnen we zorgen dat de jeugd zich
welkom voelt in onze gemeenschap? Als jeugdouderling help ik bij de opbouw van de
gemeente, zit ik in het pastorale team en heb ik een taak bij de kerkdiensten. Ik wil een
aanspreekpunt zijn voor onze jeugd.

Contact opnemen mag altijd op telefoonnummer 06-12397419!
Janina Lodder, Jeugdouderling
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Waar gaan we het de dagen voor Pasen over hebben?
De kleine kleurplaatjes hiernaast verklappen dat al een beetje.
Hoe heten de dagen voor Pasen eigenlijk?

B=T Z=D

Alvast veel kleur plezier en tot dan!

Groetjes,
Rianne, Anita, Desiree, Judith en Lenny.
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FOEG in de Hoeksteen
F ilm: Iedere laatste zaterdag van de maand wordt een film vertoond in de
bijruimte van de Hoeksteen. Er is een gevarieerd aanbod: van maatschappelijk betrokken
tot vrolijk; altijd met een diepere laag: het leven vieren, vriendschap, vertrouwen
houden ook als alles tegen lijkt te zitten.
O ntmoeten: Het is goed elkaar te ontmoeten buiten de zondag om. De
‘gemeente’ is groter dan ons eigen kringetje’, iedereen is Welkom!
E ten: De maaltijd met elkaar delen geeft een sfeer van verbondenheid.
Bovendien hoef je niet alleen te eten of zelf te koken. Gewoon aanschuiven voor een
eenvoudige maaltijd.
G ezelligheid: De sfeer maken we met elkaar. Bij binnenkomst staan de koffie en
thee klaar en iedere nieuwkomer wordt gastvrij ontvangen.

In een jaar tijd is een groep van ongeveer vijftien vaste FOEG bezoekers ontstaan.

De licentievoorwaarden rondom het vertonen van een film maken het ingewikkeld om de
titel van een film te communiceren. U kunt bij ons naar de titel informeren en/of u
aanmelden voor het digitale FOEG- bericht dan wordt u op de hoogte gehouden. Voor de
eenvoudige maaltijd na de film en de vertoning licentie wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd. Wij kunnen ons steeds weer verheugen over de gulle gaven. Hier zijn wij erg
blij mee.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom de volgende FOEG sfeer proeven. Neem gerust
buren, familie, vrienden mee. Aanmelden mag maar is niet nodig. Wij laten ons graag
verrassen door de opkomst.
Van harte welkom tijdens FOEG in de ‘Hoeksteen’ Roerdompsingel 104 Numansdorp.
Wij ontmoeten u graag op een van de volgende data: 25 februari, 25 maart, 29 april, 27
mei en 24 juni.
Voor suggesties voor filmtitels of het aanbod om een eenvoudige maaltijd te bereiden
voor de FOEG bezoekers staat wij zeker open. Uiteraard worden de gemaakte kosten
terugbetaald.
Met vragen en/of voor vervoer naar de Hoeksteen neemt u contact op met:
Petra Jongekrijg:  06-55 77 69 53 / pwpetrajongekrijg@gmail.com
of Petra van der Haar: 0186- 65 26 43

VAN DE DIACONIE DE ACTIE: “STERK  & DAPPER”

Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen.
Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit
vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend lijkt, maar het niet
altijd is. Sterk & dapper, deel als Jezus. Dat is het thema van de 40 dagencampagne
komend jaar, die loopt van 1 maart tot een Pasen.
Tijdens deze 40dagentijd komen we in actie voor sterke en dappere mensen wereldwijd.
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus geloven we in delen.
Het delen van wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.
Voor ons is delen ook het uitspreken van onze bewondering voor deze sterke en dappere
mensen. Als bemoediging en blijk van waardering. Doet u als gemeente ook mee?
In de 40 dagentijdcampagne staan zes projecten in verschillende landen centraal. Deze
projecten steunen sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen in het
nastreven van hun dromen. Wij hebben als gemeente er voor gekozen om één project in
Myanmar, in actie voor te komen.
We zullen 5 maart weer spaardoosjes uitdelen na de ZWO dienst. Na de diensten die
hierop volgen zullen we u meer over het project vertellen.
Laten we, net als vorig jaar, ons sterk maken voor dit project.



15

ZWO

Ons project Stichting Nieuwe Generatie Brasil

In de vorige Driehoek schreef ik al een stukje betreffende de voortgang van ons project
in Brazilië n.l. het bouwen van een vakschool in Sao Joao de Rel, gericht op
praktijkonderwijs voor jongeren. De bouw van de vakschool verloopt voorspoedig. De
bouwvakkers zijn hard aan het werk en vorderen gestaag. Op dit moment zijn ze bezig
met de grote multifunctionele ruimte. Wij hebben begin januari (namens U) weer €
500,00 overgemaakt naar bovengenoemde Stichting.

Ook naar Victory4all ( Dagopvang voor kinderen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking en naar Margriet en Bas Roubos (Weeshuis India) hebben wij €
500,00 overgemaakt.

Zondag 5 maart a.s. is er een gezamenlijke dienst van de ZWO en Diaconie van de
Gereformeerde en Hervormde Kerk Numansdorp in de Dorpskerk Voorganger is Elzo Bijl
In deze dienst zal er gecollecteerd worden voor Care4Malawi Rieneke en Gert van de Pol
zijn op 15 januari in de Johanneskerk te Rotterdam uitgezonden naar Malawi.
Rieneke gaat zich als verpleegkundige inzetten om in en vanuit het Ekwendeni Hospital
de palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase) te verbeteren en uit te breiden.
Gert gaat de presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP Livingstonia) helpen om haar
droom werkelijkheid te laten worden: dat in het leven van de plaatselijke gemeenten
interactieve Bijbelstudie een centrale plaats heeft.

Laat de aarde het u vertellen:
De zwijgende maar machtige boodschap van planten in het land van de Bijbel

De vijgenboom (slot)
Het volk Israël wordt in de Bijbel vaak vergeleken met een vijgeboom. 'Als druiven in de
woestijn vond ik Israël als vroege vijgen, als de eerste opbrengst aan de vijgenboom, zag
ik uw vaderen' (Hos.9:10). In Lukas 13:6-9 vinden we de gelijkenis van de onvruchtbare
vijgenboom. Volgens Mattheus 21:19 werd de vijgenboom waaraan alleen maar bladeren
zaten en geen vrucht, vervloekt. Meer dan twintig maal wordt de vijgenboom samen met
de wijnstok vermeld. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 8:8 waar de zegeningen van het
land worden beschreven. Ook de zegeningen van het duizendjarig rijk worden
voorgesteld door een gerust wonen in het land, 'ieder onder zijn wijnstok en onder zijn
vijgenboom' (1 Kon. 4:25; Micha 4:4; Zach.3:10) Geen wonder dat de vijand van het
volk van God hun een overvloedige oogst van de wijnstok en de vijgenboom belooft in
zijn land, Assur
(2 Kon.18:31). Adam en Eva bekleedden zich met vijgenbladeren, nadat zij van de
verboden boom gegeten hadden. Zij bedekten zich met het kleed van eigen
gerechtigheid, om daarmee hun schuldige toestand voor God te verbergen. Maar God
bekleedt de mens met het kleed van de Goddelijke gerechtigheid, gegrond op de waarde
van het plaatsvervangend offer. Adam en Eva werden immers bekleed met de vellen van
een onschuldig dier, dat dus gedood moest worden. De Here leerde de profeet Jeremia
een les door middel van twee korven vijgen, die voor de tempel stonden (Jer.24:1-10)
De ene korf bevatte zeer goede vijgen en de andere zeer slechte. Jeremia had tegen het
volk gezegd dat zij zich moesten overgeven aan Nebukadnezar, de koning van Babel. Als
zij dit deden, zouden zij gezegend worden, als zij dit niet deden, zou onheil over hen
komen. Nu worden de Joden die gehoorzaam geweest waren aan het Woord van God,
vergeleken met de mand met goede vijgen.' Zij zullen Mij tot een volk en ik zal hun tot
een God zijn, wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren' (vs.7).De Joden die in
het land zijn gebleven en de Joden die in Egypte wonen, worden vergeleken met de
slechte vijgen (vs.8).
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UITZICHT

Wanneer ik de zon aan de Hemel zie schijnen
en ‘s avonds de maan in het donker verschijnt;
dan vraag ik me af wat ze samen beschijnen
een wereld waarin dag en nacht zoveel schrijnt.
Door oorlog, geweld, door moord en bedreiging,
een wereld door zoveel problemen gekweld.

Wanneer achter ramen de lichten gaan branden,
de mens anoniem uit de werk'lijkheid treedt,
dan vraag ik mij af wat ze allen verbergen
aan menselijk leed waar geen ander van weet.
Door eenzaam te zijn, door angst of werkloosheid,
door uitzichtloosheid of door slopende pijn.

Wanneer in de Hemel bazuinen gaan klinken,
dan werpen de zon en de maan een nieuw licht,
op wat een nieuw leven op aarde zal wezen,
een wereld waarin God zijn Vrederijk sticht.
Geen oorlog, geweld, geen angst en werkloosheid
een wereld waarin slechts Gods liefde nog geldt.

Namens de ZWO-commissie
Ton Hoffers

DE HOEKSTEEN 40 jaar

Dit jaar bestaat ons kerkgebouw DE HOEKSTEEN 40 jaar! Dit willen wij niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
Daarom willen wij jullie vragen om als commissie/groep ideeën in te brengen voor het
organiseren van een feestweek, feestweekend of feestzondag.

Denk er met elkaar eens over na wat jullie zouden willen, zodat wij in het weekend van 3
september 2017 een mooi samenzijn kunnen hebben voor jong en oud.
EN!! ZET HET WEEKEND ALVAST IN JE AGENDA.
Wij, als feestcommissie zien uit naar jullie ideeën.

Hartelijke groet,
Ria Wolfs

HOEKSTEEN JUBILEUM WEEKEND OP 2 EN 3 SEPT. 2017
Ja de tijd vliegt! Het is dit jaar al weer 40 jaar geleden dat de oude Gereformeerde kerk
werd geruild voor een nieuw exemplaar! Wat een werk is er verzet in die tijd. Daar
hebben wij nu nog steeds profijt van: een fijn prettig kerkgebouw met een kerkzaal en
bijruimten dat bij ons past. Het nodige onderhoud en het bij-de-tijd-brengen van het
gebouw en de ruimten is de afgelopen jaren ook gebeurd zodat we weer vooruit kunnen
de komende tijd. Maar een kerkelijke gemeenschap leeft niet bij een stenen gebouw
alleen, hoe belangrijk dit soms ook kan zijn voor de activiteiten. Onze relatie met God en
de mensen rond ons heen is uiteindelijk veel belangrijker.
De kerkenraad vindt dit jubileumjaar 2017 van de Hoeksteen een goed moment om
activiteiten te organiseren om zo weer eens de aandacht te vestigen op het kerk zijn op
een andere manier. Daarom is het weekend van 2 en 3 september gekozen om dit te
laten zien en te beleven, ook naar buiten toe!
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Op zaterdagavond 2 september gaan we proberen de HOEKSTEEN GALA AVOND te
organiseren. Een cabaret-achtige avond– op basis van anekdotes en verhalen uit het
heden en verleden.
Voor deze Hoeksteen gala avond willen we graag van u  anekdotes en / of leuke
(spannende) verhalen horen van vroeger en nu die met de hoeksteenkerk te
maken hebben. Vertel en/of email ze aan ons dan kunnen we deze verwerken in het
(cabaret) programma. Wij houden ons aanbevolen!  Deze  sturen naar:
scriba.gk@kerknumansdorp.nl of naar Ria Wolfs, waar ook al die andere ideeën en
suggesties meer dan welkom zijn.

Oude kerkgebouw

Het huidige kerkgebouw
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KERK STAPT IN LUTHERBIER
(Lutherbier bij 500 jaar Reformatie)

Gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk hebben hun eigen Lutherbier gebrouwen. Dit
ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie. Het amberkleurige bier is licht zoet, moutig, en
heeft een klein bittertje op het eind van de smaak. Het heeft een alcoholpercentage van
5,5%. Precies zoals Maarten Luther het graag dronk. Het bier is gebrouwen bij Brouwerij
Klein Duimpje in Hillegom.
Wie is Maarten Luther
Maarten Luther nam in het jaar 1517 stelling tegen de handelingen van de Rooms-
Katholieke Kerk om via het kopen van aflaten geld in te zamelen en schulden te
vergeven. Met het aanslaan van zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in
Wittenberg (Duitsland) begon hij feitelijk de Reformatie.

Wat heeft Maarten Luther met bier
Het water in Wittenberg in de tijd van Luther was slecht. “Ons water is allerminst gezond,
het is dodelijk” schreef de reformateur. Vandaar dat hij bier dronk. Hierbij aangetekend
dat bier in die tijd een echte volksdrank was en een laag alcoholpercentage had.
Los van de 95 historische stellingen was Luther echter ook een gezellig en aangenaam
mens, die met zijn citaten over eten en drinken de Duitse taal wezenlijk verrijkt heeft. Zo
wist hij veel over bier, dat in het kloosterleven een belangrijke functie vervulde en
bijdroeg aan het levensonderhoud van de monniken. Ook daarom had Luther een
voorliefde voor deze ‘geestverruimende’ drank. Bovendien had zijn latere vrouw,
Katharina van Bora, als non het brouwen geleerd, een nuttige bijkomstigheid voor (de
vrouw van) een bierliefhebber. Ook na haar huwelijk met de reformateur brouwde zij
thuis een indrukwekkend bier dat haar man liet ‘zweven’ en, zo schreef zij zelf: “Je mag
hem toch een slokje bier schenken zo vaak als je kunt”. Daarbij dreigde Luther
schertsend dat als hij z’n zin niet kreeg hij: “Voor het nieuwe gebrouwen bier niet naar
huis zou komen”.

Enkele citaten van Maarten Luther:
 Een slok bier verdrijft de dorst, een stuk brood de honger en Christus verdrijft de

dood.
 Eet wat gaar is, drink wat klaar (helder) is en spreek wat waar is.
 Men kan God niet alleen met arbeid dienen, maar ook met vieren en rusten.

Presentatie Lutherbier
Inmiddels zijn 1392 flessen (33 cl.) gevuld met het Lutherbier. Als de etiketten zijn
geplakt zal het Lutherbier feestelijk worden gepresenteerd en geproefd (door Elzo?).
Hierna is het voor de verkoop beschikbaar maar wees er snel bij want de 58 kratten (á
24 flesjes) zijn zo weg. Volg hiervoor de berichtgeving in het weekbericht.
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SAMENVATTING KERKENRAADSVERSLAG VAN
WOENSDAG 16 NOVEMBER 2016
1. De voorzitter  heet iedereen welkom; de agenda wordt vast gesteld zoals
toegestuurd.

2. Ds. Elzo Bijl opent de vergadering met het lezen uit de brief 2 Petrus 1, waar
wordt gesproken van de Kracht van Christus en de kennis van Christus, want we hebben
deel gekregen aan de Goddelijke natuur. Ook alle deugden worden daar opgesomd. Na
een korte uitleg en toelichting gaat Elzo voor in gebed.

3. Notulen van de kerkenraadsvergadering van 21 september en moderamen van 2
november 2016 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Zaken n.a.v. de notulen die niet op deze agenda staan.
- Licht achter het kruis is nu wat gedimd. De kleuren worden veelal mooi gevonden.
5. Ingekomen stukken en verzonden stukken : geen vragen of opmerkingen.

6. Agenda punten.
a) Activiteiten Elzo
- Geloof en Dialoog zeer prettige gesprekken. Gisteren waren er 13 mensen aanwezig.
Rooster voor dit seizoen is nu afgesproken.
- Gedachtenisdienst is nu gereed. Ook een nieuwe kaars in de gedachtenistuin. -
Doopdienst. Gesprek met ouders staat voor volgende week gepland, er zal een papieren
orde van dienst worden gemaakt.
- Kerstdiensten. Een gezamenlijke kerstnachtdienst in de Hervormde kerk. Kerstochtend
zal het blaasensemble olv Nico zal spelen.
- Nieuwjaarsdienst valt nu echt op 1 januari! Besloten wordt om de dienst om 09.30 uur
te starten met gezamenlijk koffie drinken en handen schudden, dan een korte
Nieuwjaarswijding  met om 10.45 uur het glas te heffen op 2017.
- Evaluatie van de KvJ dienst afgelopen zondagmiddag:Te moeilijk voor de kinderen?
Ongelukkig tijdstip voor een KvJ dienst, te weinig belangstelling, inhoudelijk spreekt dit
weinig jeugdigen aan. Ook onderdeel van het essentietraject hoe dit in de toekomst zou
kunnen in de toekomst.
b) Activiteiten Petra
- Catechese. Nu op dinsdag en om de week.. Een uitdagende groep. Binnenkort Gast aan
tafel, altijd een erg leuke avond.
- Foto archief.  Losse foto’s scannen,wie zou dit kunnen en willen doen? Camera team
wordt gecoördineerd door GertJan, hij maakt ook de roosters.
@Church. Een leuke groep. Er komt nu meer openheid in de gesprekken.
- Essentietraject:Daar wordt druk aan gewerkt met de groep in de geplande sessies.
Begin 2017 eea evalueren samen met JOP. Ook samen oefenen in het geloofsgesprek
- Deel je leven lunch. Enthousiaste verhalen van de deelnemers. Eigenlijk steeds dezelfde
groep als altijd. Ong 20 mensen aanwezig.  Een van de deelnemers wordt gevraagd
hierover een verhaaltje te schrijven voor de Driehoek.
- Geen High tea dit jaar in december, ook wegens het essentietraject dat van allen veel
tijd vergt.
c) FOEG. Volgend week zaterdag weer. Data zijn vastgesteld. Stabiele groep met
soms paar nieuwkomers.
d) Feedback uit gezamenlijke moderamen vergadering van 27 oktober j.l.
- jeugdwerk doorgenomen zoals het Essentie traject.
- Alle gezamenlijke diensten voor 2017 en 2018 worden doorgenomen en vastgesteld.
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- Week van gebed voor de eenheid van 15-22 januari 2017 zal op zo 15 januari in beide
kerken worden genoemd door een gezamenlijk stuk tekst en een gezamenlijk lied in de
orde v dienst op te nemen.
- Was een zeer positieve bijeenkomst.
e) Missionaire ronde bijeenkomst 12 december 2016 in Barendrecht, In de middag
voorde pastores, in de avond voor de kerkenraden. Besloten wordt dat er 3 of 4
personen zullen deelnemen.
f) Preekrooster 4 kw 2016 en Preekrooster 2017 zijn door afmeldingen iets
gewijzigd, maar nu weer compleet.
g) Vergaderschema 2017,  Begroting 2017 Kerk, en  Collecterooster 2017 worden
goedgekeurd.
h) Seizoensprogramma 2016-2017 publicatie moet anders en beter. Klein
werkgroepje zal eens zien hoe het een leesbaar document kan worden om te publiceren,
ook via website, white board etc.
i) Ambtsdragers en andere functies
- Brief aan gemeenteleden begin 2017 versturen, aanpak zal verder in januari  worden
besproken.
- invulling leden administrateur. Piet Verbaas gaat stoppen en Liske Sieben zal eea
overnemen.
- invulling preekvoorziening wordt meegenomen bij de ambtsdragers actie plan.
j) Feedback uit Classis vergadering.
De voorzitter van de classis sprak over Leiderschap geven, luisteren naar de mensen, en
toch beslissingen nemen. Hij doelde hiermee op de nieuwe organisatie van de
Protestantse kerk. Er werd o.a. de overgang naar de nieuwe structuur werd besproken.
k) 40 jaar de Hoeksteen in 2017 /  3 sept 2017 – jubileumcommissie start met
eerste vergadering eind november .

7. Nog niet behandelde zaken van College van Kerkrentmeesters.
- Toiletgroep is gerenoveerd waarvoor onze hartelijke dank.
- Bijruimten renovatie wordt met belangstelling tegemoet gezien en hopen dat ook dit
weer een succes zal worden.
- Kerk TV project  voor Buitensluis wordt bekeken.
- Kerkbalans actie 2017 is in ontwikkeling. Zelfde aanpak als vorige jaren. Met
Kerkbalans envelop gaan ook diaconie vraag om bijdrage en de uitnodiging van de
pastorale groep mee.

8. Nog niet behandelde zaken van de Diaconie.
- Zaterdag a.s. samen met een groep van Hervormde Gemeente naar Diaconiedag in
Utrecht
- Er komt weer een 40-dagen actie in 2017 samen met de Hervormde Gemeente.
- Dankdag heeft 300 euro plus een kar vol boodschappen opgeleverd, alles voor de
voedselbank.

9. Nog niet behandelde zaken van het Pastorale Team en de Jeugdouderling
- jaar planning van activiteiten is afgerond.
- dialoog aan tafel wordt weer voorbereid. Uitnodiging gaat met Kerkbalans mee.

10. Rondvraag
- De Kerstkrant van de Protestantse Kerk zal worden besteld en worden uitgereikt
voor/tijdens de Kerstdiensten.
11. Sluiting
- Met Avondgebed van Siebe van der Zee wordt de vergadering afgesloten.
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SAMENVATTING  KERKENRAADSVERSLAG VAN
WOENSDAG 18 JANUARI 2017

1) De voorzitter heet iedereen van harte welkom; speciaal welkom aan Janina Lodder
die formeel gesproken onze gast is aangezien Janine zal worden bevestigd als
jeugdouderling op 29 januari a.s.

2) Opening  door  Ds. Elzo Bijl. De epiloog van Kana zondag. Het wonder, dat het
water in wijn verandert, gebeurt terloops…. Jezus is de stille dragende kracht. Daar
moeten wij mensen het van hebben. Een mooi gedicht hierover rondt deze opening af.

3) Notulen van de kerkenraadsvergadering van 16 november 2016 en moderamen
van december  2016 en januari 11 2017 worden besproken en goed gekeurd.

4) Zaken n.a.v. de notulen die niet op deze agenda staan.
Jan B merkt op dat de kerk TV in Buitensluis op 31/1/2017 zal worden geïnstalleerd.

5) Ingekomen stukken en verzonden stukken. Er zijn geen opmerkingen of vragen.

6) Agenda punten.
a) Activiteiten Elzo

-Terugkijken op de diensten: Kerstnachtdienst is goed ontvangen. Er zou meer
gezongen en minder gesproken moeten worden.  De kerstochtenddienst was
mooi, fijne muziek, leuk KND project.
Oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen: beide diensten goed bezet.
Nieuwjaarsaanpak is voor herhaling vatbaar.
-Stille week commissie. Het werk is in uitvoering. Toevoeging gaat waarschijnlijk
worden dat er in de 40 dagen op iedere donderdagavond een avondgebed zal
worden gehouden: thema de 7 woorden van Jezus die uitmonden in de Goede
vrijdag viering
-Bevestiging Janina en HA dienst. In deze dienst eerst de bevestiging, aan eind zal
het HA worden gevierd. De HA routing in de kerkzaal zaal ivm de renovatie van de
bijzaal misschien wat lastiger zijn, maar zal worden bekeken door de diakenen en
dienstdoend ouderling.
-Geloof en dialoog is pas weer geweest, leuke groep en goede gesprekken.

b) Activiteiten Petra.
-Essentie traject . Volgende vergadering op 26/1 Graag aanwezig zijn omdat hier
alle jeugd zaken bijeenkomen. De actiepunten worden in een maart vergadering
bijeen gebracht om te besluiten wat de mogelijkheden zijn. Wellicht goed om eind
van seizoen, of begin nieuwe seizoen een gemeenteavond te houden waarin het
jeugdprogramma ook wordt gepresenteerd en besproken samen met andere
zaken die onze kerkelijke gemeente betreffen.
-Catechese. Gaat goed, evenals @Church.

c) FOEG. Loopt naar tevredenheid.  Ook deelnemers van buiten onze kerkelijke
groep en van buiten Numansdorp.

d) Feedback Missionaire ronde bijeenkomst 12 december 2016.
Vier personen, waaronder onze pastores hebben aan deze presentaties en
workshops deelgenomen. Deel je leven was het thema, met Verbinden als
hoofdmoot. Er waren 2 workshops, waarvan 1 mbt de jonge mensen en 1 mbt
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eten en dialoog. Voor deze laatste werd er werkmateriaal uitgereikt dat we deels
gaan gebruiken bij ons groothuisbezoek / Dialoog aan tafel.

e) 40 jaar de Hoeksteen weekend 3 sept 2017 – commissievergadering op 19 Januari
- de kerkenraad geeft aan dat de saamhorigheid in de gemeente een thema is.
Daarnaast ook de buitenwereld proberen te betrekken. Deel je leven. Foto’s,
anekdotes, weet-je-nog-wel etc. zal worden meegenomen in de vergadering van
de comm.

f) Ambtsdragers en andere functies. Bespreken van de aanpak: kerkenraad akkoord
met de opzet en de inhoud van beide brieven. De  eerste brief naar
gemeenteleden  midden februari versturen. De 2e brief begin maart. Moderamen
zal de data prikken voor de speeddates.

g) Consideraties en regionale voorlichtingsbijeenkomsten in de classis mbt kerk
2025. Alle ontvangen stukken worden doorgestuurd;  geïnteresseerden kunnen
eea lezen. Er wordt verder geen actie opgenomen, tenzij iemand aangeeft dat dit
nodig is.  De vergadering gaat akkoord met deze aanpak.

h) Pastorale zaken
-Dialoog aan tafel: de data in de brief zoals bijgevoegd bij Kerkbalans zijn goed,
de dag vermelding niet! Staat ook in de weekbrief en website.
-De taken van de bezoekmedewerkers zullen nader worden bekeken en worden
besproken.

i) Diaconie.
-40 dagen project wordt gezamenlijk met de Hervormde gemeente  gedaan.
-Verder beslissen wat nog meer gezamenlijk kan worden gedaan, zoals de
contacten met de vluchtelingen. Ook de support voor de uitgezonden predikant ds
van der Pol zal gezamenlijk gebeuren.
-Gezamenlijke ZWO dienst op 5 maart. Aan het presenteren van een project wordt
gewerkt.
-Over Jeugddiaken wordt nagedacht.
-Eventueel gebruik van Protestantse Kerk app. wordt  uitgewerkt.

j) Wat is voor iedereen de uitkomst van Protestanten test ? Wie ben je kerkelijk
gezien?  Doe de test! Daar met elkaar van gedachte over te wisselen. Zie :
http://www.protestantsekerk.nl/nationale-protestantentest
Voorzitter stelt voor om in de volgende vergadering hier over te praten om elkaar
beter te leren kennen en te begrijpen, dus doen die test!

k) De kerkenraadsvergadering wordt  naar avond van 8 maart verplaatst, de
moderamen vergadering van die ochtend te vervalt.

l) Jaargesprek met predikant en pastoraal werker (afzonderlijk)
Dit is een goede zaak om te doen. Formeel zaak van de kerkenraad om vast te
stellen wie  en wanneer dit kan gebeuren. De voorgestelde  timing: eind van het
seizoen dus half mei – eind juni is het beste. Ook worden er 2 personen benoemd
die dit gaan doen.

7) Nog niet behandelde zaken van College van Kerkrentmeesters
-Bijzaal project loopt goed. Alles binnen begroting en voor op tijdschema.
-DVD/laptop combi voor FOEG werkte niet goed. Nu apart DVD/Blue-ray speler
gekocht en bekabeling aangebracht.
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8) Nog niet behandelde zaken van de Diaconie.
-Koffieochtenden zijn succes. Erg veel mensen, meer dan 30 aanwezig! Ruimte bij
Cavent te klein; andere oplossingen worden bekeken.

9) Nog niet behandelde zaken van het Pastorale Team en de Jeugdouderling
geen andere zaken te melden.

10) Rondvraag
-Klaaswaal kringloop winkel heeft goede opbrengsten. Iets voor ons? Probleem is
de benodigde ruimte en groot aantal benodigde vrijwilligers.
-HA thuis vieren wordt besproken en verdeeld.

11) Sluiting
Hans sluit de vergadering af met gebed uit liedboek.

KERKELIJK BUREAU

Mutaties okt. 2016 – jan. 2017

C.T. Sieben-van de Graaf, Rijksstraatweg 36, 3281 LW  Numansdorp, Tel.0186-653767
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PKN -KALENDERS

De Protestantse Kerk geeft twee nieuwe kalenders uit. De
veertigdagentijdkalender 2017 (thema 'Sterk en dapper') bevat
veel meditatief materiaal en biedt stof voor bezinning op weg
naar Pasen. De dagkalender 'Deel je leven' is een tafelkalender
met voor elke dag een korte, inspirerende tekst en een
passende afbeelding.
Te bestellen via: www.protestantsekerk.nl/webwinkel of (030)
8801337.
Bron: nieuwsbericht PKN

DE KERK VAN PARIJS

De kerk van Parijs heeft een bijzondere plek in ons gezin. Wij woonden in de pastorie van
Sceaux, net buiten Parijs van 1991 tot 1996, en twee van onze drie kinderen werden in
Parijs geboren. Het bijzondere van de gemeente van Parijs was - en is! - de
veelkleurigheid: studenten, au-pairs, mensen met een eigen bedrijf of in dienst van een
multinational, mensen van de diplomatieke dienst of andere overheidsdiensten, zij
vormen samen een hele diverse gemeente. Die diversiteit geldt ook de kerkelijke
achtergrond: oecumenisch. De kerk valt onder de PKN, maar wie mee wil doen in Parijs
is welkom! Zo kende in onze jaren ‘de kerk van Parijs’ gereformeerd in verschillende
schakeringen, hervormd met alle modaliteiten die er waren, maar ook Luthers en
katholiek. Je deelde je nationaliteit en je christelijke geloof en daarbij was je komaf van
ondergeschikt belang! De kerk was en is een plek van ontmoeting, zo nodig ook opvang
voor wie korte of langere tijd in Parijs woont en studeert of werkt. Je voelt je er welkom
omdat er altijd iemand is die je even aanschiet, want wie zelf ooit voor het eerst
binnenkwam die weet hoe belangrijk het is om ‘gezien’ te worden. Een open kerk,
gastvrij en hartelijk! Wij komen er nog steeds en zien oude bekenden, maar altijd ook
nieuwe gezichten, en wij hopen dat de gemeente nog lang een geestelijk thuis kan zijn
voor wie dat zoekt in die grote wereldstad!

Henk Spoelstra

Onderwerp: 'Vreest niet'.

Zusters en broeders,
‘Vreest niet’, zo opende een Duits dagblad de dag na de afschuwelijke terroristische
aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Na het interview in het dagblad Trouw op
oudejaarsdag heb ik veel aan deze kop moeten denken. Het interview, over mijn
eerste half jaar als scriba van de Protestantse Kerk, heeft nogal wat stof doen
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opwaaien. Met name mijn uitspraken over de islam leidden tot discussie: getuigen
deze niet van een veel te naïeve en rooskleurige interpretatie van de islam? De vele
reacties laten zien dat veel mensen zich zorgen maken over de uitwerking van de
islam. Deze zorgen begrijp ik.

We leven in verwarrende en angstige tijden. Wie voelt geen angst voor
afschuwelijke aanslagen en voor barbaars geweld dat onze wereld teistert en vaak
wordt gepleegd door mensen die een beroep doen op de islam? De vrede staat
onder druk. Wereldwijd horen we, niet in de laatste plaats van medechristenen uit
het Midden Oosten, van intolerantie, overheersing en vervolging door regimes en
machthebbers in naam van de islam. Velen vrezen dit ook voor Nederland.

Juist in deze wereld, waar van tijd tot tijd gitzwart geweld en verderf de kop
opsteken, hoor ik van Godswege de oproep: ‘vreest niet’. Niet omdat het wel
meevalt met alle geweld en kwaad in onze wereld – en in onze eigen ziel! - maar
omdat we weten van de ontferming van God over zijn wereld. ‘Zijn licht schijnt in
de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen’ (Johannes 1:5)
en zál het niet in zijn macht krijgen.
Het evangelie roept ons op om niet te vrezen omdat God in Christus in liefde naar
zijn wereld omziet. Het roept ons op om de liefde van Christus te leven en te delen
met anderen. Niet naïef, maar vanuit het geloofsperspectief dat de toekomst aan
God is.

De synoderapporten over de islam (2010 en 2013) typeren deze geloofshouding
met de woorden ‘integriteit en respect’. Integriteit staat voor de geloofsovertuiging
dat Gods liefde zich in Christus, onze Heer en Verlosser, laat kennen. Respect staat
voor de bereidheid om de ander naar zijn diepste en beste overtuiging te leren
kennen en te respecteren.

Vanuit deze houding roepen deze synodale documenten ons op om moslims niet uit
de weg te gaan, maar om elkaar te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan over
de wederzijdse noden, zorgen en angsten. Een van de zaken die hierbij zeker aan
de orde zal komen, is de relatie tussen geloof en geweld. De nota’s roepen de kerk,
als gemeenschap van Christus, ook op om in dialoog met moslims te zoeken naar
en zich in te zetten voor wat ‘de vrede van de stad’ dient (Jeremia 29:7). Dat dit
gesprek niet overal mogelijk en niet altijd gemakkelijk zal zijn, doet niets af aan
deze roeping. Naar mijn diepe overtuiging snakt onze samenleving naar dit gesprek
en naar de gezamenlijke inzet voor vrede en gerechtigheid.

Van harte nodig ik u uit om, vanuit het Bijbelse ‘vreest niet’, in uw lokale situatie
met de ander die God op uw weg plaatst te zoeken naar wat bindt en de vrede
dient.

Met vriendelijk groet en hoogachting,

Dr. René de Reuver
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ODENSEHUIS IN OUD-BEIJERLAND

Samen op weg naar een dementievriendelijke Hoeksche Waard.
Onlangs mocht ik met een goede vriend, die beginnende Alzheimer heeft, een bezoek
brengen aan het Odensehuis in Oud-Beijerland. Een bijzondere ervaring en een huis waar
ik nog vele malen zal komen.
Hans Brand

Wat is het Odensehuis
Het Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met
geheugenverlies en beginnende dementie. De bezoekers voelen zich thuis en kunnen
samen met partner, familie of vrienden binnenlopen. Men ontmoet anderen in een
vergelijkbare situatie in een ongedwongen sfeer en er is openheid om met elkaar over de
situatie en vele andere zaken te praten. Daarnaast wordt er gezorgd voor een zinvolle
invulling van de dag. Mensen die de diagnose dementie hebben gekregen worden
ondersteund in de mogelijkheid om een leven te leiden waarbij ze zich gelijkwaardig en
geaccepteerd voelen in de samenleving en waar zij een zinvolle bijdrage aan kunnen
leveren. Een slogan zou kunnen zijn: “Vergeet dementie en onthoud mens!”.
Het Odensehuis gaat uit van de eigen regie en kracht van de bezoekers. Ze maken niet
alleen gebruik van de adviezen en activiteiten van het huis, zo mogelijk zijn zij actief
betrokken.

Wat is mijn ervaring
We werden uiterst vriendelijk ontvangen met persoonlijke belangstelling en warme
betrokkenheid bij de persoonlijke situatie. Uiteraard was er koffie met wat lekkers
waarbij we allemaal aan een grote tafel zaten zodat er intensief onderling contact is.
Daarna waren er allerlei activiteiten voor de bezoekers zoals biljarten, sjoelen, kleuren,
borduren, knutselen en veel meer. Ieder zocht zijn eigen activiteit, sommigen alleen,
anderen gezamenlijk door reeds ontstane vriendschappen. Ik ben zelf met mijn vriend
aan het sjoelen geweest en daarna heeft hij me rondgeleid langs de andere activiteiten
Het was duidelijk dat hij het naar z’n zin had en zich begrepen voelde.
Tussen de middag hebben we gezamenlijk geluncht (32 mensen). We troffen het want
een keer in de maand is er een warme maaltijd en dat was nu. Dat is namelijk op de dag
dat er een bijeenkomst is van mantelzorgers. Er wordt dan onder leiding van
professionals gesproken over de gezamenlijke en persoonlijke omstandigheden. Dat
gebeurt in een aparte ruimte los van de andere bezoekers. Zo is er ook ondersteuning
voor de thuissituatie.
Na het eten was er een kringgesprek onder leiding van een studente Antropologie. Aan
de hand van enkele verhalen over het gedrag van mensen met (beginnende) dementie
stelde zij gerichte vragen aan de bezoekers over de moeilijkheden die zij ondervinden in
de dagelijkse routine. Voor mij was het een warm gevoel te ervaren hoe open en
betrokken de mensen vertelde over hun eigen situatie. En ook hoe gericht de mensen
van het Odensehuis en de betrokken professionals kunnen helpen en ook kunnen leren
waar de bezoekers mee zitten. Dat zijn soms hele kleine dingen zoals de samenhang van
een deur, een sleutel en de toegang. Ben je de samenhang kwijt dan sta je direct voor
grote problemen.
Voor we weer naar huis gingen werd er gezongen. Oude bekende liedjes van Dorus en
van de Rotterdamse haven. Een ongekende ervaring en ik heb uit volle borst
meegezongen.
Hoewel het Odensehuis geen religieuze signatuur heeft valt het toch op hoeveel
vrijwilligers er zijn met een religieuze achtergrond. Voor mij bijna vanzelfsprekend.
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Initiatief
Het initiatief voor een Odensehuis is gestart in het plaatsje Odense in Denemarken. Het
heeft al in vele landen navolging. Ook in Nederland zijn er op verschillende plaatsen
Odensehuizen. In 2013 heeft een aantal inwoners uit de Hoeksche Waard onder de
inspirerende leiding van de heer Bouma uit Mijnsheerenland het initiatief genomen om
het Odensehuis in de Hoeksche Waard op te zetten.

Belangstelling
Bent u enthousiast over het concept van het Odensehuis en wilt u meer weten, loop dan
eens binnen en vraag naar de coördinator. Wilt u een bijdrage leveren of vrijwilliger
worden kijk dan eens op de website www.odensehuishw.nl.
Het adres van het Odensehuis is De Beijerkorf, Jan Tooropstraat 6, 3262 TE in Oud-
Beijerland.

500 JAAR PREDIKANTEN
PREDIKANT IN BEWEGING
Vijfhonderd jaar Reformatie betekent ook 500 jaar predikanten. Ontwikkelingen binnen
dat beroep hangen samen met ontwikkelingen in de kerk, ontwikkelingen in de kerk
hangen samen met ontwikkelingen in de samenleving. Vijf eeuwen boeiende Nederlandse
kerkgeschiedenis.
Gerben Heitink

Hoewel Maarten Luther dacht vanuit 'het priesterschap van alle gedoopten', waren voor
de verkondiging van het Woord wel theologische professionals nodig. Daarmee ontstond
een nieuw beroep, dat van predikant. Calvijn ging hierin mee, maar benadrukte sterker
het ambtelijk 'tegenover' van de Dienaar van het Woord. De Gereformeerde Kerk in
Nederland volgde het spoor van Calvijn. Ik licht dit kort toe aan de hand van jaartallen.

1573
In 1573 koos Willem van Oranje tijdens de opstand tegen Spanje openlijk de zijde van de
Gereformeerden. Voortaan was de Gereformeerde Kerk de bevoorrechte kerk in
Nederland. Lutheranen en Doopsgezinden zouden lange tijd een schuilkerkbestaan
leiden, evenals de Katholieken, die blijvend dertig procent van de bevolking vormden. De
predikant bekleedde eeuwenlang een openbaar ambt binnen een publieke kerk. Hij
behoorde tot de geleerde stand en hij was zowel voorganger als kerkregeerder. In de
Dordtse Kerkorde van
1619 werd het ambt van predikant definitief geregeld.

1816
Na de Franse Revolutie werd in Nederland (1795) de Bataafse Republiek gesticht. Kerk
en staat werden gescheiden en de Gereformeerde Kerk verloor haar bevoorrechte positie,
maar dat veranderde weer toen de voormalige Republiek van Zeven Provincies in 1814
een eenheidsstaat werd onder Koning Willem 1. De kerk werd in haar oude rechten
hersteld, maar zou voortaan Nederlandse Hervormde Kerk heten, een nationale kerk met
de Koning als opperkerkvoogd.
De Dordtse Kerkorde maakte plaats voor het Reglement van 1816 dat uitging van een
centraal bestuur. In de nieuwe situatie kreeg de predikant een ander profiel. Hij werd
vooral leraar, behartiger van de moraal, de goede orde en de onderlinge verhoudingen,
tevens een toonbeeld van vaderlandsliefde. Van nu af aan was de predikant
'Volksopvoeder nr. 1'. De macht van de kerk kwam vrijwel geheel in handen van een
kleine elite van predikanten, voor een belangrijk deel afkomstig uit het Nederlandse
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patriciaat. De plaatselijke predikanten moesten allerlei vernieuwingen doorvoeren, zoals
de openbare belijdenis van jonge lidmaten, het nieuwe gezangboek en kerkdiensten op
Goede Vrijdag, Oud- en Nieuwjaar. Het catechetische werk had bij de schoolwet van
1806 al een nieuwe invulling gekregen: op de vrijgeroosterde woensdag- en
zaterdagmiddag verzorgde de predikant het godsdienstonderwijs op de scholen.
Maatregelen van bovenaf riepen weerstanden op bij 'de kleine luyden', wat leidde tot de
Afscheiding van 1834 en het ontstaan van de Gereformeerde Kerken, die de Dordtse
Kerkorde in ere herstelden. Gereformeerde predikanten hadden een minder voornaam
profiel.

1848
Het jaar 1848 bracht een democratische revolutie in grote delen van Europa. De
Grondwet van Thorbecke bood vrijheid van godsdienst en gelijke rechten aan alle
kerkgenootschappen, en de bisschoppelijk hiërarchie werd hersteld (1853). Voor
Hervormde predikanten bracht deze nieuwe situatie onzekerheid met zich mee. Het
ambtelijk bewustzijn werd versterkt toen de Synode in 1854 de predikanten opdroeg de
zwarte toga der geleerden te gaan dragen. Tegen de wens van de Synode in richtten de
predikanten zelfstandige predikantenverenigingen op om hun maatschappelijke positie te
versterken. Hun jaarlijkse conferentie ('de kraaienplaag') werd gehouden in Utrecht.
Kerkelijke gemeenten werden hechte sociale verbanden binnen een meer en meer
verzuilde samenleving.
In deze tijd verschenen 'handboeken' voor predikanten, waar een proces van
functiedifferentiatie in zichtbaar wordt. Het bekendste handboek is dat van de Groninger
theoloog Willem Muurling (1851). Het geeft inhoud aan een groeiende professionalisering
van het beroep. Niet langer ging de predikant schuil achter zijn ambt, steeds meer
aandacht ging uit naar zijn persoon en de voor het beroep vereiste competenties. Bij de
Groninger theologen stond de catechetische functie van de predikant voorop. Veel
predikanten waren tevens schoolopziener.
Ook de eredienst onderging ingrijpende veranderingen. In de negentiende eeuw werd de
'voordienst' verzorgd door de voorlezer, tevens voorzanger, als regel de schoolmeester.
De predikant beperkte zich tot het grote gebed en de preek. Preken hadden het karakter
van lange leerredenen, die minutieus het schema volgden van uitleg, uiteenzetting en
toepassing. Vooral het zware dogmatische middengedeelte was voor veel kerkgangers
slaapverwekkend, schrijft de bekende predikant C.E. van Koetsveld. Hij koos voor een
meer persoonlijke aanpak, waarbij uitleg en toepassing volstond.
Pas in de twintigste eeuw wordt de predikant tevens liturg, onder invloed van de
Liturgische Beweging. Het pastoraat bestond uit korte huisbezoeken van een predikant
met een ouderling, aan de vooravond van de driemaandelijkse viering van het
avondmaal. Van Koetsveld vond dit onbevredigend en ging daarnaast ook pastorale
bezoeken afleggen.
Een begrafenis was een familieaangelegenheid, waar als regel geen predikant aan te pas
kwam, maar Muurling raadde predikanten aan ook aan begrafenissen deel te nemen.
Als componist van de gemeenschap groeide de predikant uit tot het bekende schaap met
vijf poten.

1960
De kerk als 'vereniging' bloeide onbekommerd tot ongeveer de jaren zestig, toen een
culturele revolutie plaatsvond. Secularisatie en individualisering leidden tot
ontkerkelijking, en in reactie hierop werd meer geïnvesteerd in de praktijk van de
opleiding, via het Seminarie en stages in de gemeente. Ook vrouwen werden eindelijk tot
het ambt toegelaten.
De nieuwe Praktische Theologie maakte gebruik van empirische inzichten uit de Sociale
Wetenschappen. Er ontstond een nieuw vakgebied, dat van Gemeenteopbouw. De nadruk
op het individuele pastoraat vroeg kennis van de psychologie en de Klinische Pastorale
Vorming kwam op. Er werd plaats ingeruimd voor vakken als godsdienstsociologie en
godsdienstpsychologie. Op deze wijze werd geprobeerd een dam op te werpen tegen de
ontkerkelijking, maar veel vernieuwing kwam helaas te laat. Ondanks de kerkfusie van
Hervormden, Gereformeerden en Lutheranen in 2004 zet de ontkerkelijking door.
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2016
We leven in een samenleving die in veel opzichten als 'post-' bekend staat, waaronder
post-christelijk. Veel gemeenten kunnen nog met moeite een predikant betalen, in
deeltijd. Binnen een krimpende verouderde kerk verschrompelt het predikantswerk tot
voorgaan in kleinere kring en crisispastoraat, vooral rond ziekte en overlijden. Positief is
het groeiende aantal kerkelijk werkers en competente vrijwilligers dat bereid is het werk
mee te dragen.
De predikant moet zichzelf al twitterend opnieuw uitvinden. Van groot belang lijkt me het
heroveren van de publieke ruimte via missionaire en diaconale projecten.
Ik noem de pioniersplaatsen. Het individualisme heeft diepe gaten geslagen in de sociale
verbanden van de civil society. Kerken kunnen bijdragen aan nieuwe
gemeenschapsvorming. Daarnaast denk ik aan de rol van de predikant in het publieke
debat via de media, als apologeet, tegenover de vanzelfsprekendheid van het moderne
ongeloof. Er valt voor de predikant nog een wereld te winnen! Maar dat wisten we al.
Dr. Gerben Heitink is emeritus hoogleraar praktische theologie van de Vrije Universiteit
en schrijver van Biografie van de dominee (Ten Have: Baarn 2001).

MOGE GOD
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LUTHER, MENS ZOEKT GOD

Op 31 oktober 1517, aan de vooravond van Allerheiligen, timmerde de monnik en
theoloog Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel op de deuren van de
slotkapel van Wittenberg, om er een academische discussie mee te ontlokken. Of de
stellingen daadwerkelijk door hemzelf bevestigd zijn en ook daar, zoals de traditie wil, is
niet met zekerheid te zeggen. In een academische setting zou het ook zo maar kunnen
dat de pedel van de universiteit dit gedaan heeft.

Deze historische gebeurtenis is aanleiding voor de viering van 500 jaar reformatie.
Talloze bijeenkomsten, estafettes en vieringen zijn georganiseerd om onder meer na te
denken over de betekenis ervan voor de gelovige van nu. Het is geen verrassing dat er
ook verschillende publicaties verschijnen. Herman Selderhuis, hoogleraar
kerkgeschiedenis van de Theologische Universiteit Apeldoorn, bezorgde een biografie van
Luther.

Nieuw licht op Luther?
'Nóg een biografie .. .' Ik - opgeleid met het kloeke boek van Heiko Oberman, 'Mens
tussen God en duivel' (1982) - vroeg me af: werpt Selderhuis een nieuw licht op Luther?
Vanuit deze vraag las ik het boek. Ik denk dat Selderhuis inderdaad Maarten Luther op
een nieuwe manier benaderd heeft. De titel zet de toon: 'een mens zoekt God'. Deze
rode draad komt steeds weer terug. In tien hoofdstukken, die de periode van Luthers
geboorte in 1483 tot net na zijn overlijden in 1546 bestrijken, zet Selderhuis hem neer
als een zoekend mens, in alle verschillende rollen die hij heeft bekleed, gewild en
ongewild: kind, student, monnik, theoloog, vader, professor en profeet. Selderhuis diept
een flink aantal thema's uit, waaronder de kwestie 'Luther en de joden'. Voor een
belangstellende bieden de pagina's genoeg, en voor wie meer wil lezen, wijzen de
bronnen de weg naar meer kennis.

Doelgroep
Voor wie schrijft Selderhuis? Dat werd mij niet helemaal duidelijk. Soms bekroop mij bij
het lezen het gevoel dat het boek bedoeld is voor de enthousiaste catechisant die
interesse heeft in deze reformator. Een zin als 'eind juni was hij er helemaal klaar mee',
en dat gaat dan over de studie rechten (pagina 31), lijkt mij op de door mij vermoede
doelgroep geschreven. Niet erg, maar doordat dit soort taalgebruik meer dan eens
voorkomt, kreeg ik er de kriebels van.
Is de rode draad - 'de zoekende Luther' - ook eenentwintigste-eeuws? De aanpak
misstaat in onze tijd niet. Misschien is de rode draad juist de verbinding tussen Luther en
de mens van nu. Luthers hele leven stond in het teken van die ene vraag: hoe vind ik
een genadige God? Om aan het einde van zijn leven te constateren dat wij mensen
bedelaars blijven, met open handen om de genade te ontvangen. Of de mens van nu met
alleen ontvangen genoegen neemt, is een mooie vraag die deze biografie oproept.
Alida Groeneveld, interim-predikant en geestelijk verzorger.
Uit: Woord en dienst
Dr. Herman J. Selderhuis, Luther. Een mens zoekt God. Uitgeverij De Banier: Apeldoorn
2016,333 p. € 24,95
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MISSIONAIR IS NIET 'MEER' MAAR 'ANDERS'

Wie een beetje moe wordt van het woord missionair: dat is niet nodig. Een
missionaire kerk en missionaire gelovigen blinken niet uit in heel veel doen,
maar vooral in anders doen. Hoe, dat leer je onder andere tijdens missionaire
rondes.

"Eigenlijk waren die maaltijden het belangrijkste voor mij:' vertelt een jongvolwassene
aan haar vroegere catecheet waardoor het thema landt in het dagelijks leven.
Tot nu toe reageren de deelnemers enthousiast op het materiaal. Sommigen gebruiken
het meteen bij maaltijden die al georganiseerd worden in de gemeente. Groepen uit
verschillende generaties raken zo met elkaar in gesprek. Een pionierspiek organiseert
maandelijks een interactieve samenkomst rond de lunch. met eten. De menukaarten
werden daar meteen voor ingezet. Anderen kiezen ervoor een aantal mensen bij hen
thuis uit te nodigen voor een maaltijd met een goed gesprek.
Er kwamen ook suggesties om de kaarten te gebruiken bij een wandeling in drie etappes.
Ook een goede en ontspannen manier om in gesprek te raken. De ervaring met deze
vorm met oefeningen leert dat de link tussen geloof en dagelijks leven makkelijker
gelegd wordt.
'Geloof is geen aparte afdeling in je leven voor de zondag of een enkele doordeweekse
activiteit. het doortrekt je hele bestaan. Zo kan dit materiaal behulpzaam zijn voor
gelovigen, voor niet-za-gelovigen en mensen die zich ongelovig noemen. Voor iedere
bezoeker is een pakketje gratis beschikbaar.
Al vanaf de eerste missionaire ronde die in de protestantse kerken werd gehouden,
roepen we het in alle toonaarden: missionair gaat niet over meer, over meer activiteiten
organiseren. Missionair gaat over anders. Niet activiteiten maar relaties staan centraal.
Relaties die je als gemeenteleden hebt met buren, vrienden, kennissen en collega's. Kun
je iets voor hen betekenen? Kun je je leven met hen delen? Iets met hen delen over je
geloof en je hoop?
Samen met ds. Hans van Ark trek ik het komende seizoen door het land om het 'leven
delen' aan de orde te stellen. In veel plaatsen zijn er bijeenkomsten, 's middags met
predikanten en kerkelijk werkers, en 's avonds met geïnteresseerde gemeenteleden,
missionaire werkgroepen en kerkenraadsleden.
'Deel je leven' is het thema. Hoe wordt geloof zichtbaar in het dagelijks leven? De
bijeenkomsten zijn bezinnend en praktisch van aard. 'Deel je leven': Paulus schrijft in
zijn brief aan de Thessalonicenzen dat hij niet alleen het Evangelie, maar ook zijn leven
met hen heeft gedeeld. Ze mochten bij hem achter de voordeur kijken. De ervaring leert
dat mensen die opnieuw of voor het eerst betrokken raken bij geloof en kerk altijd via
relaties, via andere mensen hun weg gevonden hebben. "Als tieners kregen we niet
alleen catechese van jullie, we mochten ook bij jullie eten. Eigenlijk waren die maaltijden
het belangrijkste voor mij: daar vertelden jullie over je leven, en zagen we hoe belangrijk
geloven voor jullie is", vertelt een jongvolwassene aan haar vroegere catecheet.
Je leven delen met anderen: hoe simpel kan het zijn? Tegelijk is het ook kwetsbaar.
Persoonlijk. Je leven delen betekent niet datje op alle vragen een antwoord hebt. Het
vraagt om eerlijkheid, authenticiteit. Wie ben jij? Wat stelt dat geloof van je voor? Zo
schrijft Paulus ergens over 'leesbare brieven van Christus' zijn, met al je falen of
misschien juist wel dwars door dat falen heen.
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Maaltijd
De maaltijd is bij uitstek de plek om elkaar op een laagdrempelige manier beter te leren
kennen. Daarom zijn bij deze missionaire ronde onder meer vijf setjes menukaarten rond
een thema gemaakt, bedoeld om tijdens een maaltijd te bespreken. De menukaarten
gaan over vijf thema's en beginnen met een eenvoudige startvraag bij het voorgerecht.
Bij het hoofdgerecht staat een kort bijbelgedeelte op het menu, passend bij het thema.
Bij het dessert kan gekozen worden uit vijf oefeningen.
Het idee is dat iedere deelnemer één oefening kiest.

Twintigers
Een ander onderdeel van de bijeenkomsten is 'kerkzijn met twintigers'. Hierbij is een
handzaam boekje gemaakt waarin materiaal gebundeld is over twintigers en de kerk.
Hoe kun je een uitnodigende kerk zijn voor en met twintigers? Dit boekje geeft vanuit de
aanname dat de kerk en de twintiger vaak vreemden voor elkaar zijn, tips hoe dat kan
veranderen. Hoe bereik je twintigers? Maar ook: waar moet je als kerk mee stoppen in
relatie tot twintigers? Twintigers krijgen zelf ook het woord. Het boekje geeft handvatten
voor bezinning in de gemeente. Ook dit krijgen bezoekers gratis mee.
Ook in de omgang met twintigers is je 'leven delen' een sleutel. Er is behoefte aan
mensen die op een eerlijke manier hun leven willen delen met anderen en hun geloof
daarin meebrengen, zonder het op te dringen. We hopen dat deze ronde daartoe zal
inspireren.

Tekst Nynke Dijkstra, beeld Patriek Nijhuis
Nynke Dijkstra-Algra werkt voor Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk
Voor informatie over de bijeenkomsten, zoals data en locaties:
www.protestantsekerk.nl/missionaireronde
Uit: CW

BOEKBESCHRIJVING
‘Uit de Tijd’ van Ad van Nieuwpoort
Soort boek: Literaire Roman en Kritiek

Prachtig boek, ook - of juist - als je niks met 'geloof' hebt.
Dat je de verhalen uit de bijbel ook als literatuur kunt lezen was nieuw voor mij. De
auteur laat overtuigend zien hoe deze oude bundel met verhalen ook in onze tijd mensen
kan inspireren en helpen zo goed mogelijk te leven. ‘Uit de tijd’ leest vlot en is door
voorbeelden uit de praktijk vaak herkenbaar en ontroerend.

Ad van Nieuwpoort (Dr. Ad van Nieuwpoort (1966) is de
predikant van Bloemendaal en Overveen. Daarvoor werkte
hij aan de Amsterdamse Zuidas en in Amstelveen. Van zijn
hand verschenen onder meer De kleine Mensengod (1997),
Tenach opnieuw (2006), In Babel (2011), en met Ruben
van Zwieten, De Bijbel op de Zuidas (2012). Ad van
Nieuwpoort is vaste gast bij het Radio1-programma
Nieuws&Co.)

Samenvatting van het boek
In ‘Uit de tijd’ schrijft Ad van Nieuwpoort openhartig over
zijn passie voor het predikantschap. Voor hem is een
predikant niet de stoffige moraalridder met het opgeheven
vingertje of een specialist in metafysische waarheden,
maar eerder iemand die een poging waagt nieuwe tijden te
verbinden met oude bronnen. Van Nieuwpoort noemt
zichzelf het liefst 'verhalenverteller', een exegeet van zowel
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oude woorden als nieuwe tijden. In ‘Uit de tijd’ laat hij zien hoe Bijbelverhalen, mits
gelezen als literatuur, een rol van betekenis kunnen spelen in het leven van mensen van
nu, of die zichzelf nu 'gelovig' noemen of niet. Overbezette dertigers staan een moment
stil bij waar zij hun agenda door laten bepalen. Ouders van jonge kinderen reflecteren op
wat zij hun kinderen willen meegeven. En ouden van dagen ontdoen zich van
benauwende dogmatische ballast uit het verleden. Oude woorden komen tot leven aan
een sterfbed, bij een huwelijk of in gesprek met consultants. Bovendien bieden ze, zo
laat Van Nieuwpoort zien, adequaat tegengif in een tijd die gedomineerd wordt door de
waan van de dag.

Het boek is uitgegeven in december 2016 en heeft 128 pagina’s.

Het boek is voor € 19,99 te koop via internet bij
http://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl of te bestellen via de kantoorboekhandel.

LEKKER ETEN UIT DE TIJD VAN DE BIJBEL

Opnieuw een paar (zoete) Bijbelse recepten. Als er lezers zijn die ook nog over recepten
uit de tijd van de bijbel beschikken is het leuk als die ze naar de redactie sturen voor de
volgende uitgave. Als er lezers zijn die onderstaande recepten hebben geprobeerd willen
we natuurlijk ook wel horen of het lekker was.
Beide gerechten worden vaak gegeten tijdens het Joodse Nieuwjaar (Rosh Hasjana).

Honingkoek
Ingrediënten:
75 gram rozijnen,
50 gram sinaasappelrasp,
1 eetlepel bloem,
50 gram appelstroop,
100 gram vloeibare honing,
150 ml. melk,
250 gram volkorenbloem,
ruime theelepel kaneel,
mespunt kruidnagelpoeder,
zakje bakpoeder,
75 gram bruine hazelnoten,
boter of olie om de vorm in te vetten.

Bereidingswijze:
Was 75 gram rozijnen in lauw water, laten uitlekken en goed afdrogen.
Rasp 50 gram sinaasappelschil en doe dit samen met de rozijnen in een zeef, voeg 1
eetlepel bloem toe en schud door elkaar, overtollige bloem eruit schudden.
Roer in een kom 50 gram appelstroop en 100 gram vloeibare honing en 150 ml. melk
door elkaar. Zeef er 250 gram volkorenbloem aan toe en dan er nog bij doen: een ruime
theelepel kaneel, een mespunt kruidnagelpoeder en een zakje bakpoeder. Roer alles tot
een stijf beslag en meng er het rozijnenmengsel samen met 75 gram bruine hazelnoten
door. Schep het geheel in een ingevette cakevorm van 1 liter en plaats onderin een
voorverwarmde oven van 175 graden en bak in ongeveer in 1 uur gaar. Na 40 minuten in
de oven de koek met aluminiumfolie afdekken en verder afbakken. De honingkoek laten
afkoelen.
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Dadelcake
Ingrediënten:
250 gram ontpitte dadels
120 gram amandelmeel
2 eetlepels cacaopoeder
kaneel
1 eetlepel honing
4 biologische eieren

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 160 graden. Ontpit de dadels.
Doe dadels, cacao, kaneel en amandelmeel in keukenmachine. Maal fijn tot broodkruim.
Voeg de honing toe en pureer nog even. Dan de eieren toevoegen en nog even mengen
tot een redelijk egaal beslag (er zijn hier en daar nog stukjes dadel zichtbaar).
35 minuten bakken in bakblik bekleed met bakpapier.

ROOSTER KERKDIENSTEN
Zondag 19 februari
Voorganger : Ds. E.E. Barendregt, Steenbergen Dinteloord
Ouderling van dienst : Jack v.d. Bosch 654258
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Organist : Gert Seldenthuis
Paaskaars aansteken : Esmee van der Hoek
Lector : Ina Hobbel
Collecten : 1e kerk 2e toerusting
Collectanten : Aad Hobbel en Jesper Sieben
Kindernevendienst : Anita Prooi en Justin van Oeveren
Kinderoppas : Wendy Prooi
Welkom heten : Aad Hobbel en Guus Hartenberg
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Fam. Morsink

Zondag 26 februari
Voorganger : Ds. C. Romkes, Barendrecht
Ouderling van dienst : Hans Brand
Diaken van dienst : Lijnie Blaak
Organist : Jaap Dekker
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk
Lector : Andrina Monster
Collecten : 1e kerk 2e binnenlands diaconaat
Collectanten : Henk van Velzen en Lise van Velzen
Kindernevendienst : Judith van Oeveren en Jelle v.d. Graaf
Kinderoppas : Saskia Luijendijk
Welkom heten : Henk van Velzen en Joost Kolf
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen : Fam. v.d. Meer

Donderdag 2 maart 19.30 op weg naar Pasen samenkomst
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Petra v.d. Haar 652643
Diaken van dienst : Jan Wolfs
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Zondag 5 maart 1e zondag 40 dagentijd /Gezamenlijk ZWO dienst
09.30 uur in de HOEKSTEEN: Gezamenlijke dienst met Herv. Gem.
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Hans Brand 652246
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Organist : Paul Rotscheid
Paaskaars aansteken :
Lector : Roely Warner
Collecten : 1e kerk   2e zending
Collectanten : Ton Hoffers en Jesper Sieben
Kindernevendienst : Lenny van Velzen
Kinderoppas : Marlies de Geus
Welkom heten : Ton Hoffers en Ria Wolfs
Kerkauto : Martin Luijendijk680757
Bloemen wegbrengen : Fam. van Velzen

Donderdag 9 maart 19.30 op weg naar Pasen samenkomst
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Jan Blom 653195
Diaken van dienst : Lijnie Blaak

Zondag 12 maart 2e zondag 40 dagentijd/ biddag
Voorganger : Ds. G.J. Robbemont, Oud-Beijerland
Ouderling van dienst : Janina Lodder 845871
Diaken van dienst : Anja van Velzen
Organist : Jaap van Gils
Paaskaars aansteken : Thirza de Geus
Lector : Leen Jan v.d. Meer
Collecten : 1e kerk, 2e eredienst
Collectanten : Eddy van Holten en Govert Beekman
Kindernevendienst : Anita Prooi en Jordi Leunisse
Kinderoppas : Desiree Bloem
Welkom heten : Eddy van Holten en Netty van Holten
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Fam. van Vliet

Donderdag 16 maart 19.30 op weg naar Pasen samenkomst
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Leo Mosselman
Diaken van dienst : Janet Hartenberg

Zondag 19 maart 3e zondag 40 dagen tijd
Voorganger : Ds. L.J. Verschoor, Oud Beijerland
Ouderling van dienst : Jack v.d. Bosch 654258
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist : Gert Seldenthuis
Paaskaars aansteken : Tijmen Luijendijk
Lector : Marion Warner
Collecten : 1e kerk 2e toerusting
Collectanten : Aad Hobbel en Colin van Oeveren
Kindernevendienst : Rianne v.d. Hoek en Govert Beekman
Kinderoppas : Esther v.d. Meer en Wendy Prooi
Welkom heten : Aad Hobbel en Coby Kolf
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen : Nel Groeneweg
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Donderdag 23 maart 19.30 op weg naar Pasen samenkomst
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Petra van der Haar
Diaken van dienst : Lijnie Blaak

Zondag 26 maart 10.00 Scholendienst in de Dorpskerk
Voorganger :
Ouderling van dienst : Jack v.d. Bosch 654258
Diaken van dienst : Anja van Velzen
Collecten : 1ekerk 2e binnenlands diaconaat
Kinderoppas : Michelle de Regt
Kerkauto : Ruud Sieben 653767

Donderdag 30 maart 19.30 op weg naar Pasen samenkomst
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Janina Lodder
Diaken van dienst : Janet Hartenberg

Zondag 2 april 5e zondag 40 dagentijd
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Hans Brand 652246
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist : Chris Melles
Paaskaars aansteken : Anna van Velzen
Lector : Yanick Leunisse
Collecten : 1e kerk 2e diaconie
Collectanten : Bert Warner en Huub v.d. Meer
Kindernevendienst : Lenny van Velzen en Ben van Velzen
Kinderoppas : Arnoud van Velzen
Welkom heten : Bert Warner en Frans de Vos
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen : Anneke v.d. Schee

Woensdag 5 april 19.30 op weg naar Pasen samenkomst
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Jack v.d. Bosch 654258
Diaken van dienst : Lijnie Blaak

Zondag 9 april 6e zondag 40 dagen tijd/ palmzondag
Voorganger : Ds. E. Schipper, Dordrecht
Ouderling van dienst : Leo Mosselman 651483
Diaken van dienst : Anja van Velen
Organist : Jaap van Gils
Paaskaars aasteken : Ruben de Geus
Lector : Arina van Vliet
Collecten : 1e kerk 2e eredienst
Collectanten : Liske Sieben en Krista Sieben
Kindernevendienst : Judith van Oeveren en Paul Sieben
Kinderoppas : Saskia Luijendijk
Welkom heten : Liske Sieben en Guus Hartenberg
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757

Maandag 10 april 19.30 Avondgebed
Voorganger : Arina van Vliet
Ouderling van dienst : Petra van der Haar 652643
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist : Jaap Dekker
Welkom : commissie stille week
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Dinsdag 11 april 19.30 Avondgebed
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Jack v.d. Bosch 654258
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Organist : Paul Rotscheid
Welkom : commissie stille week

Woensdag 12 april 19.30 Avondgebed
Voorganger : Jack v.d. Bosch
Ouderling van dienst : Leo Mosselman 651483
Diaken van dienst : Lijnie Blaak
Organist : Paul Rotscheid
Welkom : commissie stille week

Donderdag 13 april 19.00 Witte donderdag H.A.
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Janina Hobbel 845871
Diaken van dienst : Anja van Velzen
Organist : Chris Melles
Welkom : commissie stille week
Vrijdag 14 april 19.30 Goede Vrijdag
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Hans Brand 652246
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist : Jaap van Gils
Welkom : commissie stille week

Zaterdag 15 april 22.00 Stille Zaterdag Paaswake
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Petra v.d. Haar 652643
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Organist : Gert Seldenthuis
Welkom : commissie stille week

Zondag 16 april Pasen
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Leo Mosselman 651483
Diaken van dienst : Lijnie Blaak
Organist : Gert Seldenthuis
Paaskaars aansteken : Thirza de Geus
Lector : Welma v.d. Ree
Collecten : 1e kerk 2e Jeugdwerk Jop
Collectanten : Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek
Kindernevendienst : Allen
Kinderoppas : Marlies de Geus
Welkom heten : Ronald v.d. Hoek en Petra v.d. Graaf
Kerkauto : Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen : Tonny Kleibergen

Zondag 23 april
Voorganger : Ds. P.B. de Groot, Eemnes
Ouderling van dienst : Leo Mosselman 651483
Diaken van dienst : Anja van Velzen
Organist : Jaap Dekker
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk
Lector : Hugo Beekman
Collecten : 1e kerk 2e eredienst en kerkmuziek
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Collectanten : Henk van Velzen en Lise van Velzen
Kindernevendienst : Judith van Oeveren en Annick v.d. Graaf
Kinderoppas : Desiree Bloem
Welkom heten : Henk van Velzen en Joost Kolf
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

Zondag 30 april
Voorganger : Ds. E.P. van Veen, Nunspeet
Ouderling van dienst : Jack v.d. Bosch 654258
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist : Theo Speelman
Paaskaars aansteken : Esmee v.d. Hoek
Lector : Anneke v.d. Schee
Collecten : 1e kerk 2e diaconie
Collectanten : Gerrit de Bes en Jesper Sieben
Kindernevendienst : Rianne v.d. Hoek en Rosanne v.d. Hoek
Kinderoppas : Liske Sieben
Welkom heten : Gerrit de Bes en Coby Kolf
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Lijnie Blaak

Zondag 7 mei
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Petra v.d. Haar 652643
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Organist : Paul Rotscheid
Paaskaars aansteken : Anna van Velzen
Lector : Liske Sieben
Collecten : 1e kerk 2e missionair werk en kerkgroei
Collectanten : Ton Hoffers en Govert Beekman
Kindernevendienst : Desiree Bloem en Yara Mesman
Kinderoppas : Arnoud van Velzen
Welkom heten : Ton Hoffers en Frans de Vos
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen : Fam. Morsink

Zondag 14 mei 10.00 Kerk voor jou dienst in de Dorpskerk
Voorganger :
Ouderling van dienst : Janina Lodder 845871
Diaken van dienst : Lijnie Blaak
Collecten : 1e kerk 2e eredienst
Kinderoppas : Esther v.d. Meer en Wendy Prooi
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757

Zondag 21 mei
Voorganger : Ds P. Schelling, Monster
Ouderling van dienst : Petra v.d. Haar 652643
Diaken van dienst : Anja van Velzen
Organist : Chris Melles
Paaskaars aansteken : Tijmen Luijendijk
Lector : Gert Jan de Regt
Collecten : 1e kerk 2e toerusting
Collectanten : Aad Hobbel en Colin van Oeveren
Kindernevendienst : Anita en Wendy Prooi
Kinderoppas : Michelle de Regt
Welkom heten : Aad Hobbel en Guus Hartenberg
Kerkauto : Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen : Fam. v.d. Meer
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Donderdag 25 mei 9.30 Hemelvaartsdag gez. Dienst Hoeksteen
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Leo Mosselman 651483
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist : Paul Rotscheid
Lector : Roely Warner
Collecten : 1e kerk 2e diaconie
Collectanten : Eddy van Holten en Huub v.d. Meer
Welkom heten : Eddy van Holten en Ria Wolfs
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen : Fam. van Velzen

Zondag 28 mei
Voorganger : Mw. P. Jongekrijg, Strijen
Ouderling van dienst : Hans Brand 652246
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Pianist : Arnoud Hobbel
Paaskaars aansteken : Ruben de Geus
Lector : Andrina Monster
Collecten : 1e kerk 2e eredienst
Collectanten : Bert Warner en Annick v.d. Graaf
Kindernevendienst : Judith en Justin van Oeveren
Kinderoppas : Liske Sieben
Welkom heten : Bert Warner en Joost Kolf
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen : Fam. van Vliet

KAN GOD MIJ EIGENLIJK WEL GEBRUIKEN?
Noach was dronken. Izaäk was een dagdromer
Jacob was een leugenaar. Jozef werd aangerand
Mozes was een moordenaar. Gideon was bang
Rachab was een prostituee. Ruth was een asielzoeker
Jeremia vond zich te jong. Esther zat in een harem
Daniel was ontvoerd. David was een vluchteling en pleegde overspel
Elia wilde een eind aan zijn leven maken. Amos was een boerenzoon
Jona weigerde God te gehoorzamen. Maria was een eenvoudig meisje
Petrus en Andreas waren vissers. Thomas was een twijfelaar
De Samaritaanse vrouw ging met meerdere mannen naar bed
Paulus was een christen vervolger. Maria Magdalena was bezeten door demonen

Om maar een aantal bekende namen te noemen

En Hij zou jou niet kunnen gebruiken in Zijn Koninkrijk?????
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Predikant: Ds. E. Bijl predikant.gk@kerknumansdorp.nl
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HEEFT U IETS TE MELDEN
De kerk leeft graag met u mee.

Maar dat kan alleen als wij op de hoogte zijn.

Hebt u iets te melden geef het a.u.b. door.


