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Voorwoord
Als ik dit schrijf ligt zondag 27 juni nog voor ons. Ik moet even wat wegslikken: zondag
mogen we weer met elkaar zingen, weer met 50 mensen in de kerk, heerlijk!
En dan hopelijk in september de kringen weer opstarten om elkaar ook weer zo te
ontmoeten.
Ik kwam dit tegen en deel dit graag met u:
Slow – reading (langzaam lezen)
Er is een nieuwe uitgave van het boek “De ladder van kloosterlingen” van de monnik Guigo II
de Kartuizer uit de twaalfde eeuw. Guigo beschrijft de vier treden van de Lectio Divina. De
lezing brengt als het ware vast voedsel in de mond, de meditatie kauwt het, het gebed geeft
er de smaak aan het en de contemplatie is de zoetheid zelf die verblijdt en vernieuwt. Dit
vraagt om rust en concentratie. Vergelijkbaar met een koe die, voorzien van vier magen, in
vier stappen het voedsel herkauwt om uiteindelijk de zoete melk te produceren.
Dit moet ons in en rond het landelijke Woerdense Verlaat toch aanspreken!
We hebben hier het zomernummer van Rondom de Kerk, we wensen u veel leesplezier en
een goede vakantieperiode
De Redactie van Rondom de Kerk,
John en Joke van Oudenallen
Mirjam van der Knaap
Leni de Jong

PS
de volgende redactievergadering is gepland op 23 augustus 2021

Vanuit de kerkenraadskamer
Hoe gaan we kerk-zijn na de coronatijd?
Vanaf maart vorig jaar zijn we als kerkenraad aan het ‘zoomen’ (vergaderen vanuit onze huis/ slaapkamers via internet) over de vraag: ‘Hoe kunnen we kerk-zijn in coronatijd?’ Wat mag
niet? Wat kan nog wel? Na elke persconferentie kwam de vraag: ‘Wat betekenen de nieuwe
richtlijnen voor de kerk?’ Het was een heftige tijd. Niemand had ooit kunnen voorzien dat dit
zou gebeuren en dat we als kerkenraad het besluit moesten nemen om de kerk te sluiten. In
die tijd is er veel gebeden en ik heb vaak gedacht: ‘Wat zou Jezus gedaan hebben, als hij
kerkenraadslid zou zijn geweest’.
Nu er meer ruimte komt voor versoepelingen en het erop gaat lijken dat we de crisis te boven
gaan komen, krijgen we te maken met de gevolgen van de crisis. We vragen ons af of de
mensen wel weer terugkomen naar de kerk en hoe we dit dan gaan organiseren. Wat hebben
wij te bieden, dat een livestream niet heeft? En: Hoe gaan we invulling geven aan de
avonddiensten? De nieuwe uitdaging voor de kerkenraad en zeker ook voor de gemeente is
nu: Hoe gaan we kerk-zijn na de coronatijd?
Ik ben groot fan van cabaretier TimZingt. Hij beschrijft in zijn columns in de (EO) Visie het wel
en wee van kerkelijk Nederland. Ik heb altijd het gevoel dat hij precies kan verwoorden hoe
het zit en hoe het voelt. Hij kan met de humor die hij gebruikt een situatie of probleem
bespreekbaar maken. In zijn blog: ‘Hoe gaan we kerk-zijn na de coronatijd?’ beschrijft hij
precies hoe we er als kerk voor staan. Ik wil die blog daarom graag met u delen:
Anneke Hoogendoorn, namens de kerkenraad
Blog van TimZingt
Ik ging sinds heel lang weer eens naar de kerk. Coronaproof uiteraard: voor
donderdag aanmelden op de site, ontsmetten bij de ingang, gereserveerde plaatsen op
anderhalve meter, strenge kosters die surveilleren.
We zijn een kleine kerk van goedwillende amateurs van wie ik er eentje ben. Ik speel die
zondag piano. We proberen min of meer te doen wat we altijd deden: zingen, preek,
avondmaal, koffie. Alsof er niets is gebeurd.
Maar het is anders. Het pianospelen vind ik normaal heerlijk. Een gemeente die lekker zingt,
is prettig begeleiden. Maar nu moet ik de samenzang solo doen. En dat valt niet mee. Ik ben
een aardige cabaretier, maar geen professionele zangleider. Ik vind het hard werken. Ik kijk
de gemeente rond en zie gezichten die me lief zijn, maar ik zie vooral heel veel mensen niet.
Sterker: lang niet alle plaatsen zijn bezet. Mensen blijven weg. De flexibele schil is al
verdwenen, maar ook trouwe leden blijven weg om gezondheids-redenen, uit angst of
misschien wel omdat ze kerk toch niet zo missen.
Het is écht anders. Afgelopen maanden zijn er dingen drastisch gewijzigd. Onze
kerkdiensten blijken makkelijk in één uur te passen. Wat een vondst! Liederen hoeven niet
eindeloos herhaald. Sprekers mogen nu maar twintig minuten. En dat blijken ze ook gewoon
te kunnen, terwijl ze altijd zeiden dat dat niet kon zonder geestelijke slagkracht te verliezen.
Onzin dus.
Daarnaast is het leven rondom de kerkdienst veel belangrijker gebleken: onze kring heeft
nog nooit zo goed gefunctioneerd als in coronatijd. We zijn niet goed in vragen uit een
Bijbelstudieboekje, maar betrokken zijn op elkaar, voor elkaar bidden als het moeilijk is en
elkaar praktisch helpen, zijn dingen waar we echt in uitblinken. Nu de diensten weer
beginnen, richten we daar de volle energie weer op. Alsof er niets is gebeurd.

Ik besef, al pianospelend, dat dat een illusie is. Het oude normaal gaat niet zomaar
terugkeren. Zeker niet als we nog een heel seizoen in deze gemankeerde coronaproofsetting samenkomen. Corona daagt ons uit: doen we alsof er niets is gebeurd, of grijpen we
deze kans aan om ons eens grondig te bezinnen op kerk-zijn in post-coronatijd? Misschien is
dat wel de echte coronaproef.
Anneke Hoogendoorn
Tim van Wijngaarden is bekend als ‘(liedjes)cabaretier’ Timzingt

Van uw predikant
Geen shampoo
Voor wie rein zijn, is alles rein (Titus 1:15a)
Het evangelie is geen shampoo. Een kerkdienst is geen shampoo. Een gebed om vergeving
is geen shampoo. Jezus is niet gestorven om ons een fles shampoo te geven.
Ja, het klopt dat dit precies is wat wij zoeken: een manier om weer schoon te worden. Een
ritueel om je weer goed te voelen. Een daad die we kunnen stellen om onze schuld te doen
vergeven. En we zijn jaren van ons leven kwijt geraakt met het luisteren naar (en houden
van) preken en het lezen van boeken waarin we konden leren hoe we voortaan schoon
konden blijven. Ja, het maakte ons moe en soms ook moedeloos, maar we waren toch van
goede wil?
Maar het evangelie is dwaasheid voor de Grieken. Jezus is niet naar het kruis gegaan om
ons schoon te maken. Jezus is naar het kruis gegaan zodat wij met Hem zouden ondergaan,
de dood in. Op Golgotha zijn ook wij gestorven.
Om vervolgens op paasmorgen ook met Hem op te staan in een nieuw leven. En het
kenmerk van dit nieuwe leven is dat we geen shampoo meer nodig hebben. Want voor wie
rein zijn, is alles rein.
Toen Jezus een melaatse aanraakte werd niet Jezus onrein, maar de melaatse rein. Denk zó
over uzelf. Hij die in u is, is immers méér dan die in de wereld is. Denk aan uzelf als
levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor
de gerechtigheid (Rom. 6:13).
Het goede nieuws is niet dat er shampoo is. Het goede nieuws is dat wat jij aanraakt,
verandert ten goede. In uw gezin, op uw werk. Op de vakantie. In Jezus’ naam.
Ds. Jan Willem van Dijk

Overzicht kerkdiensten
Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief”
4 juli 2021
09.30 uur:
Ds. J. Swager, Doornspijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Piet v. Oudenallen
11 juli 2021
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk, gezinsdienst
Collecte:
1. Kerk / 2. HGJB
Ouderling van dienst: Janco de Vink
18 juli 2021
09.30 uur:
Ds. D.M. v.d. Wel, Langbroek
Collecte:
1. Kerk / 2. KIA (binnenlandsdiaconaat)
Ouderling van dienst: Perry Boer
25 juli 2021
09.30 uur:
Ds. C.G. Hoogendoorn, Amersfoort
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (st. Magen David Adom)
Ouderling van dienst: Els Okker
1 augustus 2021
09.30 uur:
dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep
Collecte:
1. Kerk / 2. Ouderenwerk
Ouderling van dienst: Anneke Hoogendoorn
8 augustus 2021
09.30 uur:
Ds. F. Bos, Gouda
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Piet v. Oudenallen
15 augustus 2021
09.30 uur:
dhr. E.J. Bergman, Katwijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Janco de Vink

22 augustus 2021, voorbereiding Heilig Avondmaal
09.30 uur:
dhr. M. v.d. Linden, Katwijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (st. Vluchteling)
Ouderling van dienst: Perry Boer
29 augustus 2021, Heilig Avondmaal
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Els Okker
5 september 2021, startzondag
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Ouderling van dienst: Anneke Hoogendoorn
verjaardagen 65+
Dhr. P. van Oudenallen, Breeveld 18, 3445 BB Woerden, 6 juli
Dhr. J. Alblas, Woerdense Verlaat 15, 3652 LC Woerdense Verlaat, 9 juli
Mevr. A. Verbruggen – de Groot, Roodborstlaan 22, 2421 XE Nieuwkoop, 27 juli
Dhr. C. Boer, Korte Meentweg 3, 3652 LG Woerdense Verlaat, 4 augustus
Mevr. G. Stam – Griffioen, Pr. Beatrixstraat 9, 3474 JV Zegveld, 11 augustus
Dhr. J. van Leeuwen, Lange Meentweg 45, 3652 LA Woerdense Verlaat, 14 augustus
Mevr. M.M. van den Bosch – van Vliet, Voorhaakdijk 12, 3651 MB W.V., 30 augustus
Dhr. G. van Leeuwen, Aambeeld 2, 2421 MH Nieuwkoop, 4 september
Dhr. L. Beukema, Beethovenlaan 37, 2421 TV Nieuwkoop, 8 september

Lopend over de brug van het leven
komen we van alles tegen.
Groot geluk maar ook intens verdriet,
momenten van pijn en tijden dat je geniet.
De brug van het leven,
elke stap moeten we nemen.
Ik wens dat het voor iedereen een mooie route mag het zijn
met zo min mogelijk zorgen, verdriet en pijn.

In gesprek met

TRUDY SMIT
‘Het is fijn als je de liefde van God kan meegeven aan kinderen’

STEL JEZELF EENS VOOR:
“Ik ben Trudy. Ik ben geboren in Nieuwkoop, in
een gezin met 4 kinderen. Ik ging in Nieuwkoop
ook naar school, eerst naar de Maranatha
school en daarna naar de mavo, De Schakel.
In Alphen a/d Rijn heb ik de opleiding
Kinderverzorging gedaan. Mijn laatste stage
was op de Hooge Burch in Zwammerdam en
daar ben ik blijven werken. Na 2 jaar, toen ik
ging trouwen met Piet, ben ik gestopt met
werken. Piet had een boerderij samen met zijn
broer en mijn zus. Ik wist niets van het werk op
een boerderij en ik wilde het eerst allemaal wel
eens zien. Ons eerste kind, Peter, is al na 1 jaar
geboren. We hebben 5 kinderen gekregen en 8
kleinkinderen. Ik zeg altijd: ‘Niet verdiend en
toch gekregen’. Zoals in iedere familie is er altijd
wel wat, maar we zijn gezegende mensen.”

kleinkinderen. Ik probeer het geloof dan ook
door te geven aan kinderen die niets van God
weten.“

TERUGKIJKEND OP JE LEVEN, WAAR WORDT JE
BLIJ VAN?
“Nou, ik was heel blij toen de kinderen werden
geboren én toen ik ging trouwen, maar ook toen
we gingen verhuizen naar Wilnis. We hebben
eerst 2 jaar in De Hoef gewoond, op de boerderij
van de ouders van Piet. We woonde daar met
de broer van Piet en mijn zus en het was niet
altijd zo leuk om bij iemand anders op de werft
te moeten wonen.”

WELK BIJBELVERHAAL SPREEKT JE AAN?
“Mijn trouwtekst ging over de bruiloft in Kana.
Als de wijnvaten leeg raken, kan God ze weer
vullen. Steeds weer opnieuw. Dat is echt
waarheid. De vaten vullen zich ook met
problemen, maar God kan er iets moois van
maken. Een voorbeeld is dat de broer van Piet
en zijn zoon zijn verongelukt. Dat was toen
vreselijk en dat is het nog steeds. Maar als je ziet
hoeveel liefde we van de mensen om ons heen
krijgen… Dat is van God. Ook in ons huwelijk
heeft het weleens geknald, maar ook dat komt
dan toch weer in het vat terecht. Onze
trouwtekst is zo waar.”

WAT IS JE WENS VOOR DE WERELD?
“Het belangrijkste is dat we allemaal God leren
kennen. Ik ken mensen die het geloof
geparkeerd hebben. Het gevolg is dat hun
kleinkinderen niets meer weten van het geloof.
Je ziet dan hoe snel dat het gaat. Dat vind ik
verontrustend. Het is toch fijn als je de liefde
van God kan meegeven aan je kinderen en

WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN JE LEVEN?
“Een hele belangrijke rol. Het is mijn houvast.
Het geloof is blijvend in goede en slechte tijden.
Het geeft mij rust. Soms zijn er hele lastige
dingen in het leven. Je weet niet het waarom en
je kunt het niet veranderen, maar als je God
erbij betrekt, dan geeft dat rust en hoef je het
niet te veranderen. Ik kan het dan overgeven.”
WIE WAS VOOR JOU BELANGRIJK IN HET GELOOF?

“Mijn grote voorbeeld zijn Piet en Annie van der
Sar. Dat zijn mensen waar ik heel veel
bewondering voor heb. Ik heb heel veel van hen
geleerd. We hebben samen de Alpha cursus
gegeven, dat mis ik nu ook.”

WELK LIED VIND JE MOOI?
“Christian Verwoerd heeft hele mooie liederen:
‘Hoor jij de vogels nog fluiten?’ En opwekking
546 ‘Nabij Gods hoog verheven troon’. De
melodie vind ik mooi en ook de tekst dat God
voor je pleit. Ik kan zo genieten van muziek. Bij

de Kindernevendienst zet ik ook altijd muziek
op. De kinderen worden er rustig van.”
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
“Ja, borduren, dat heb ik altijd gedaan. Het hele
huis hangt nu vol. Voor ieder kleinkind heb ik
een geboortelap geborduurd. Daarnaast doe ik
nu aan schilderen op nummer, knutsel ik met de
kleinkinderen, hou ik van bakken en koken en ik
heb een moestuintje. Het is alleen jammer dat
het voorjaar veel te koud en te nat is geweest. 3
dagen per week pas ik op mijn kleinkinderen,
dat is ook één van mijn hobby’s. Het is pittig,
maar heel leuk. Ik geniet ervan als de kinderen
allemaal komen eten. Ik ben daar ook wel
flexibel in. Als ze bellen sta ik altijd klaar:
‘Kunnen we mee eten?’ ‘Ja hoor, dat kan wel.’
Verder doe ik ook nog wat dingetjes voor de
kerk. Kindernevendienst geven vind ik heel leuk
om te doen. Ik heb altijd veel jeugdwerk gedaan,
zoals de clubs. Bezig zijn met jeugd is iets wat
mij echt aanspreekt.
Ik volg op dit moment ook een Bijbelcursus. Het
is de bedoeling dat je in 4 jaar tijd de hele Bijbel
doorgaat, maar ik doe het in 8 jaar. Ik doe het
oude en nieuwe testament apart, anders moet
je per maand wel heel veel lezen en onthouden.
Het is wel heel leerzaam.”
WELK BEROEP HAD JE GEKOZEN ALS JE
OPNIEUW KON KIEZEN?
“De keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven, zijn
mijn eigen keuzes. Maar als ik toen had geweten
wat ik nu weet en hoe ik nu in het leven sta, dan
had ik schooljuffrouw willen worden of gaan
werken op een kinderdagverblijf. Vroeger was ik
daar te onzeker voor. Ik had niet zoveel zelfvertrouwen. Dankzij mijn man en hoe je in het
leven staat, Gods leiding zien, ben ik wel
gegroeid. Vroeger zou ik echt niet voor in de
kerk iets vertellen. De eerste keer dat ik voor de
kindernevendienst iets moest vertellen voorin
de kerk, zag ik daar erg tegenop. Tijdens de
dienst sprak de dominee: ‘God kan alles wat je
zegt gebruiken.’ Dat gaf me toch een rust. Het is

nog steeds niet mijn hobby, maar het gaat me
nu een stuk beter af. Dit is de leiding van de
Geest.”
WELKE REIS WIL JE OOIT NOG EENS MAKEN?
“Deze wens is eigenlijk al vervuld. Ik ben naar
Israël geweest. Maar het is ook nog steeds een
wens om naar Rwanda te gaan, naar Rik en
Caroline.”
WELKE ROL HEEFT DE KERK IN DE WERELD VAN
VANDAAG?
“Een hele belangrijke rol. Maar hoe zal het gaan
als de kerk weer open mag? Ik denk dat het wel
anders wordt. Als kerk zullen we het ook anders
moeten gaan doen. Misschien meer in kleine
groepen samenkomen? Ik ben bang dat niet
iedereen weer terugkomt naar de kerk als
corona voorbij is. Dat wordt wel een dingetje.
Maar de toekomst van de kerk ligt in Gods hand.
Dat geeft mij rust.”
WAT VOND JE MOEILIJK IN CORONATIJD?
“Ik vind het heel belangrijk om met elkaar in
gesprek te blijven. Afgelopen winter deden we
de GGG en de gebedskring via Zoom. Het was
heel waardevol. Wel lastig was het als de
verbinding niet goed was, en je er iedere keer
uit lag. Toch zijn deze contacten heel belangrijk
voor mij. Je leert veel van elkaar. Ik mis dit nog
meer dan dat ik mijn vrienden mis. Tijdens de
GGG hebben we elkaar aangemoedigd om bij
iemand op bezoek te gaan. Ik ben toen bij Dikkie
Brak geweest. Ik denk dan altijd: ‘Zitten ze wel
op mij te wachten?’, maar het was eigenlijk
gewoon heel leuk.”
WIE ZOU JE EEN ATTENTIE (MERCI CHOCOLA)
WILLEN GEVEN?
“Er zijn heel veel mensen die een attentie
verdienen. Ik geef de chocola aan Sjaak en Els
Okker. De coronatijd was voor hen een zware
tijd, met hun werk voor school, het online
lesgeven en vergaderen, de kerk en de
tienerdiensten.”

Interview: Jaap Immerzeel
Tekst: Anneke Hoogendoorn

Verhuisbericht
Arie Hoogendoorn is verhuisd:
per 30 juni 2021 is: Leeuwerikstraat 15,
3652 LJ Woerdense Verlaat
Arie, we hopen dat je je snel thuis gaat voelen!

Geslaagd!
Maiko de Heer en Marco van Leeuwen zijn geslaagd voor hun
middelbare school, van harte gefeliciteerd beiden!

De zondagavonddienst
Als kerkenraad willen we u informeren en vragen om mee te denken over de invulling van de
zondagavonddienst. Al een geruime tijd wordt er in de kerkenraad de avonddienst in onze
gemeente besproken. Het aantal bezoekers voor de avonddienst is niet groot en we
verwachten dat als de beperkingen, zodat wie die nu hebben door het coronavirus, voorbij
zijn en we de zondagavonddienst weer opstarten zoals voorheen, dit niet anders zal zijn.
Bij de kerkenraad is het idee ontstaan om te kijken of we de dienst op zondagavond een
andere invulling kunnen geven. Hierbij hebben we nagedacht of we met een andere invulling
ook mensen kunnen bereiken die niet of weinig naar onze kerk komen.
Als kerkenraad stellen we het volgende voor:
De zondagochtenddienst blijft de dienst zoals het nu is. Een dienst waarin we als gehele
gemeente samenkomen met een predikant die voorgaat en waar er ruimte is voor
ontmoeting met elkaar.
Voor de avond is het idee om deze invulling te geven in een vorm van themabijeenkomsten.
En dan denken wij aan het volgende;
- 1x in de maand is er een avond met een eenvoudige maaltijd, waarbij het de
bedoeling is om mensen uit te nodigen die niet of weinig naar onze kerk komen. Dit
wordt verzorgd door een team enthousiaste vrijwilligers die voor deze avond ook een
programma maken.
- 1x per maand is er een zangavond en u raadt het al, verzorgd door een team
enthousiaste vrijwilligers.
- 1x per maand is er iets voor de (tiener)jeugd. Verzorgd door de jeugd.
- En dan is er nog 1 zondag in de maand over die nog kan worden ingevuld.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit een ingrijpende verandering is en willen dan ook graag uw
mening of ideeën over dit onderwerp horen.
Daarom hebben we op zondag 19 september na de ochtenddienst een bespreking over dit
onderwerp gepland. Maar u kunt nu ook al uw ideeën of opmerkingen kwijt óf aan de
kerkenraadsleden óf schriftelijk (per email) aan de scriba van de kerkenraad.

De kerkenraad

Gezinsdienst 11 juli 2021
Deze zondag mogen we als gemeente (gezin) jong en ouder, groot en klein, bij elkaar komen
en luisteren naar het thema:

GELOVEN EN DOEN.
Ds. J.W. van Dijk gaat ons hier meer over vertellen en er zijn mooie liederen om te zingen en
naar te luisteren.
Aanvang: 9.30 uur
In deze dienst nemen we afscheid van groep 8.
We zijn dankbaar voor de waardevolle momenten en gesprekjes die we tijdens de
kindernevendienst mogen ervaren.
Na afloop is er buiten gelegenheid voor koffie/thee en limonade en elkaar ontmoeten.
De leiding van de kindernevendienst wenst u en jullie allen een goede en gezegende dienst.

Wees waakzaam - wees voorbereid op de dingen die komen gaan.
We zitten in de eindtijd, de Heer roept u op: bekeerd u, want Jezus komt spoedig. Niet onze
wil zal geschieden
De satan wil angst aanjagen, zo is de duivel, hij wil ook verdeeldheid zaaien,
christenen bij het woord vandaan halen. De satan lacht zijn eigen rot als je zijn zin doet.
Hebzucht, geld en macht en eigen ik - dat je het zelf wel kan – komen van de duivel.
Wees waakzaam is ook luisteren naar God en Zijn woord. Gods liefde is zo groot, het is ook
allemaal genade wat we krijgen. Wees waakzaam: denk terug aan de tijden van Noach.
Wees voorbereid op de dingen die komen gaan, laat je niet af schrikken door dinge die
moeten gebeuren: dit is de roepstem van God, schrik niet.
Wees waakzaam, Jezus komt terug. Gods wil zal geschieden. Ik ben de Heere uw God,
Jezus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Al wie in Hem geloofd zal
opgenomen worden. Het gaat niet om het virus, het gaat om het woord zoals in Joh.3: 14-21
en in Mattheus 24: 1-44. We moeten ons bekeren
in geloof en vertrouwen. Met Jezus komst als overwinnaar door je overgave aan Hem, je
relatie met Jezus, kan je luisteren naar Zijn stem.
Hij wil geen mens verloren laten gaan. God wil je Vader zijn, laat je zorgen los bij Hem, leg
alles in Zijn handen
Groetjes, Klazina van Erk

Open deur dienst 2e pinksterdag
Voor de Z&E commissie was het dit jaar niet nodig om buienradar in de gaten te houden.
Ook geen getuur naar de lucht, of er geen donkere wolken aan zouden komen. Het was al
heel lang duidelijk: dit jaar is de dienst in het kerkgebouw, want dan kan er gebruik gemaakt

worden van de livestream. Omdat er nog maar 30 bezoekers mochten komen, was dit een
mooie manier meer mensen te kunnen laten genieten van deze dienst. Toch leuk om ook te
vermelden, dat het weer het ook echt niet toe liet om buiten de dienst te houden.
De band “Testify” uit Kamerik en Ds. J.W. van Dijk waren deze ochtend in ons midden. De
band had vele mooie liederen ingestudeerd en Ds. van Dijk lichtte in de overdenking het
thema: “wat betekent pinksterfeest” toe. Jacqueline Vos was er ook met informatie over ons
jaarproject: de GAIN Schoenendoosactie. Wij werden allen gestimuleerd bij te dragen aan
een “cadeau van onschatbare waarde”
Na deze mooie en inspirerende dienst, was het ook weer gezellig, na zovele maanden geen
koffie in de kerk, elkaar weer te ontmoeten in de Schutse. Bij de koffie kregen de volwassen
keurig een koekje, verpakt per stuk, en de kinderen kregen een zakje met snoepjes, met een
bekertje limonade.
Volgend jaar hopen wij weer met velen te kunnen zijn op de openluchtdienst op 2e
pinksterdag. Ook hopen we dan weer lekker mee te kunnen zingen.
Namens de Z&E-commissie, Jolanda Tak

Regenboog van het geluk
Heb elkaar lief,
maar maak van de liefde
geen wet of plicht,
laat zij veeleer zijn
een stromende rivier,
die de uiteen liggende oevers
van twee zielen verbindt.
Heb elkaar lief,
maar verlies aan de liefde
nooit je eigen persoonlijkheid,
laat ze veeler zijn
de toonaangevende muziek,
die juist door het verschil
in snaren samenklinkt en zingt.
Heb elkaar lief
maar meng de verf van je liefde
nooit tot één en dezelfde kleur,
laat ze veeleer zijn
het bonte schilderspalet,
waar ieder, naar aard en wens,
de eigen pigmenten vindt
voor de regenboog van geluk.
Alfred C. Bronswijk

uit; van harte; teksten en gebeden
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Verslag jeugddienst 13 juni 2021
In deze snelle tijd met internet, Instagram, is een uitgebreid verslag van een jeugddienst
achterhaald. Jullie kijken vast nog liever nog een keer naar de live-stream (wat mooi dat die
er is!)
De spreker was Arie de Rover. De band Latreia. Met een thema vanuit de enquête.
Thema, “Ben ik de hemel wel waard?’, naar aanleiding van het verhaal van de rijke jongeling
(o.a. Marcus 10: 13-22) , dat in drie evangeliën staat.
Meneer De Rover maakte er ons op attent dat je dit getuigenverslag niet kunt lezen zonder
de geschiedenis van de kinderen die Jezus zegent. Hij veronderstelt dat de man erbij was en
dat heeft zien gebeuren. Deze jongeman, rijk, hooggeplaatst, religieus vanaf zijn jeugd,
misschien wel een carrièreman, wil dit ook wel en vraagt zich af wat hij ervoor moet doen.
Iedereen, stelde meneer De Rover, wil een zinvol leven en heeft behoefte aan betekenis,
zekerheid, veiligheid en geborgenheid. Vaak doen we daar van alles voor. Al die dingen op
zich zijn niet verkeerd, maar als je het nodig hebt voor je identiteit, dan maak je er afgod-jes
van.
Je hoeft maar 1 ding te doen en dat is dat je dit alles van God mag ontvangen. Word maar
als een kind, afhankelijk van de Vader, dankzij Jezus. No longer slave. Dan hoef je niet meer
te winnen en het is een fenomenaal leven.
Ben ik de hemel wel waard? Nee het is andersom. Vind jij de hemel, de identiteit met God,
wel waardevol genoeg?
Wat een feest was het weer. De volgende jeugddienst staat gepland op zondag 3 oktober.
Spreker, Jan-Willem van Dijk. Band Testify. Het thema “relatie met God versterken”.
Heb je nog adviezen voor ons, wil je meer over een thema horen, we horen het graag van je.
De jeugddienstcommissie Anniek, Edwin, Perry en Aagje

Van de Z&E Commissie: de schoenendoosactie
De wens: een cadeau van onschatbare waarde maken met jong en oud, kerk en school in
Woerdense Verlaat” gaat hopelijk in het najaar in vervulling!
Dankbaar zijn wij als Z&E Commissie dat wij mogen meewerken
aan het jaarproject van GAIN de schoenendoosactie.
Inmiddels hebben wij al 2x gecollecteerd en is er ruim 500 euro binnengekomen.
In het najaar gaan wij nogmaals geld inzamelen voor dit mooie project.
Maar naast geld kunnen wij ook nog op een andere manier bijdragen in de vorm van een
“cadeau maken van onschatbare waarde”
Zoals Jacqueline in de opendeurdienst van 2 e pinksterdag vertelde is er een lespakket voor
scholen en een kerkenpakket gemaakt,
inclusief overdenking en een voorstelling die geboekt kan worden!
Zij verwijst naar het inspiratieplein op de website: www.schoenendoosactie.nl

Bij de stand in de Schutse had Jacqueline 24 mei voorbeelden van gevulde schoenendozen
en (zelfgemaakt) bijvulmateriaal getoond.
In deze Rondom de Kerk staan de mogelijkheden op een rij zodat u/uw kinderen in de
komende vakantie aan de slag kunnen.
Bij vragen bel gerust Jacqueline Vos – Niesing (06-25201961)

Berichten vanuit Rwanda
Het gaat goed met Rik en Caroline in Rwanda. Voor hen toch ook een bijzondere tijd nu
Caroline zwanger is. In Rwanda wordt daar wel anders mee omgegaan dan in Nederland.
Het is niet gebruikelijk om te vertellen dat je zwanger bent. En er zijn ook geen controles
zoals in Nederland. Normaal gesproken zijn er drie controles, in elk trimester één. Maar
omdat Caroline in 2017 een miskraam heeft gehad en ze ook de uitgerekende datum erg
belangrijk vindt en omdat ze in Nederland hoopt te bevallen, heeft ze al wat meer controles
gehad. En het gaat goed met haar. En samen met Jacoline (een verloskundige die in
Cyangugu werkt voor de Sifra foundation) heeft ze de uitgerekende datum kunnen
vaststellen. In het begin van haar zwangerschap had Caroline wat last van duizeligheid,
maar met tussendoortjes eten om de suikerspiegel op peil te houden was het na twee
maanden voorbij. Inmiddels beginnen de mensen ook vermoedens te hebben over de
zwangerschap. Het wordt direct aan haar gevraagd of men blijft stil en vraagt het aan andere
mensen. De naaste collega’s zijn wel op de hoogte en ook dat ze naar Nederland zullen
gaan. Vlak voor die tijd laat Caroline nog een uitgebreide screening doen zodat ze in iedere
geval fit voor de reis is.

Op de pinsterochtend werd Hand 2:19 gelezen. En
dat werd voor hen wel erg letterlijk. De avond ervoor
was de Nyiragongo vulkaan uitgebarsten. Deze ligt
net over de grens in de Congo, aan de noordkant van
het Kivumeer. Hemelsbreed nog geen 100 km van
Cuangugu. Ook in Rwanda is het onrustig. Het
rommelt de hele dag en van tijd tot tijd zijn er kleine
aardbevingen. Vooralsnog zijn ze veilig in Cyangugu,
wel voelen ze regelmatig trillingen en bevingen. Er
wordt goed in de gaten gehouden of er niet te veel
brandbare stoffen vrijkomen in het Kivumeer als
gevolg van de aardbevingen, die mogelijk
ontploffingsgevaar met zich mee zouden kunnen
brengen.

In augustus 2019 bezocht een groep met de
GZB en aantal mensen vanuit Zevenhoven de
half afgebouwde kerk in Nyenji. Dit was het
begin van het gevolg van een droom van
pastor Etienne. In maart 2018 werd de huiskerk
gesloten, en pastor Etienne kreeg een droom
om op een stuk land in de buurt een kerk te
bouwen. Symbolisch stapelde hij samen met
zijn christenen 12 stenen en baden tot God. In
2018 had iemand 15.000 km verderop ook een
droom. Pastor Derek uit Amerika had juist een
kerk gepland. Maar hij wilde dat zijn christenen geld zouden inzamelen om de christenen van
Nyenji te helpen aan een eigen gebouw.
De Rwandezen legden hun tijd en inspanningen in. De Amerikanen hun geld. Pastor Derek
en pastor Etienne waren er samen bij toen bisschop Francis de kerk opende. Christenen
overal ter wereld hebben dromen, God maakt ze
waar!
Rik en Caroline werden verrast met een prachtige
slinger van de kindernevendienst van
Zevenhoven. Bedankt allemaal! Het staat heel
feestelijk in huis en het voelt een beetje alsof ze
jarig zijn.
Momenteel is het toch een spannende tijd voor
hen. Met het natuurgeweld en de reis naar
Nederland in het vooruitzicht. Bid u mee voor hun
veiligheid en die van de Rwandezen. Voor hun
gezondheid en een veilige reis.

Bloemen uit de kerk
02-05
09-05
16-05
23-05
30-05
06-06
13-06
20-06

mevr. S. van Schaik
mevr. L. de Jong
fam.J.C. van Oudenallen
de heer B. Visser
de heer N. Karssemeijer
fam.N. Verbruggen
de heer C. Boer
mevr. H. van Eijk

Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken
of een hand op te steken voor een vriendelijke groet.
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen
in het hart van een mens die je zomaar ontmoet.
Het kost niet zoveel om je hand uit te steken,
om een ander een beetje behulpzaam te zijn.
Een dankbare blik is vaak de beloning,
al was de moeite voor u slechts heel klein.
Het kost niet zoveel om je hart wat te openen
voor de mens om je heen in zijn vreugde en verdriet.
Wees blij, dat je zo wat kunt doen voor een ander
of is die ander je medemens niet?
Het kost maar zo weinig een hand op je schouder
of alleen maar een zachte druk van een hand.
Het is vaak voor de ander of hij heel even
in een klein stukje paradijs op aarde is beland.

God van de Bijbel
Alzo zegt de Heere de Heer; Zijn naam is Zijn openbaring. Hij schenkt ons
een blik in Zijn hart.
God maakt Zijn naam tot Mozes bekend. In Exodus 3 vs 14 staat; “Ik ben, die Ik ben.”
De Heere God uwer Vaderen, de God van Abraham, Izak en Jacob.
God wil een verbonds-God zijn
Op Israëls tocht door de geschiedenis heen werd
het steeds duidelijker wie de Heere is. De God van verkiezing en verbond.
Die zich keert tegen het kwade. God die gericht over onrecht en ongeloof,
de God van de toekomst, de schepper van de wereld!
Jes. 42 vs 6; Ik, de Here, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u
gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën.
Psalm 67 vs 2-3; God zij ons genadig en zegene ons. Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten;
opdat men op aarde uw weg kenne, onder alle volken uw heil.
Jezus Christus openbaart Gods naam in nieuwe testament.
Mat. 4 vs 17; En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik
mijn welbehagen heb.
Klazina van Erk

