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Voorwoord
Een nieuwe Rondom de Kerk! Deze keer is de Rondom de Kerk van bescheiden omvang,
maar met weer mooie stukjes!
Zo is er weer een mooi verslag uit Rwanda, met onder andere een recept voor afrikaanse
donuts. Een idee voor bij het koffiedrinken na de dienst?
In de komende tijd staan we stil bij de hemelvaart van onze Heer en vieren we het
Pinksterfeest. God geeft overvloedig!
We wensen u veel leesplezier
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 20 juni 2022

(uit: Vertel het maar, 2019)

Vanuit de kerkenraadskamer

We hebben net Pasen gevierd. De Heer is waarlijk opgestaan! We mochten zingen samen
met het koor: Een toekomst vol van hoop! Wat is het toch heerlijk als je dat zeker mag
weten. Er is een toekomst!
Maar dan moeten we wel uit die verwachting leven. Het is net als met een cadeau dat je van
iemand krijgt. Je kunt het ingepakt laten zitten of uitpakken. God geeft ons ook een cadeau.
We mogen het uitpakken. Soms wachten we op de stem van God. Zijn bevestiging…. En
ondertussen hoor je niets.
Als kind van God hebben we een geweldige erfenis ontvangen. Een cadeau.
Maar soms voelt het allemaal zo anders.
Wat kan je dan doen?
* Kies ervoor om te geloven dat je geschenken van God ontvangen hebt.
* Focus niet op wat je nog niet ziet, maar op Gods beloften voor jou.
* Je vertrouwen in Hem uitspreken, dat is als het wegscheuren van de verpakking. Spreek uit
dat je een erfgenaam van God bent. We zijn mede erfgenaam met Jezus.
En nu we Zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. (Romeinen
8)
Pak het aan! Pak het uit! Ontdek het cadeau van beloften voor je leven.
Zullen we samen danken?
Dank U wel voor het prachtige cadeau in ons leven. Uw liefde, Uw nabijheid, Uw Kracht, Uw
moed…..U heeft het allemaal voor ons ingepakt en nu mogen wij het met Uw hulp uitpakken.
Wilt U ons daarbij helpen, Heer, amen.
Trudy Smit

Van uw predikant
Genadekracht = Kiemkracht
Toen we hier kwamen wonen werd het huis onder handen genomen en ook werd gevraagd
of we niet van die magnolia midden in het grasveld af wilden. Hij blokkeerde eigenlijk toch
alleen maar het uitzicht? Ze konden hem er zo even uittrekken. Fluitje van een cent. Na
kortstondig overleg (en één van de dochters die er meteen inklom), bedachten we nee laat
hem toch maar staan.
En nu zie ik de eerste knoppen alweer verschijnen, zoals elk jaar vlak voor de lente. En
verheug ik me alweer op de uitbundigheid en de schoonheid die over een poosje te zien zal
zijn. En zelfs als de bloemblaadjes er ergens in mei weer af gaan vallen, dan nog hebben ze
nut. Want de rondscharrelende cavia’s hier zijn er dol op.
Op de één of andere manier helpt deze magnolia me om te beseffen wat de impact van
genade is. Ik kan heel rechtlijnig zijn en onbuigzaam ook. Maar één blik op de magnolia leert
me dat genade en mildheid meer is dan het dulden van wat ik normaal gesproken graag
verwijderd zou zien. Genade geeft kiemkracht in het leven van anderen en van jezelf.
Genade leidt tot uitbundigheid en schoonheid. Genade laat je ergens hoopvol naar uitzien.
De Here Jezus stierf aan een hout. We hebben Hem verwijderd, want Hij stond in de weg.
Ons leven was veel gemakkelijker zonder God, zonder Messias. Dan konden we tenminste
zelf rechte lijnen grasmaaien en uitzetten. Maar het wonder van Pasen is dat God zijn
genade heeft getoond. Hij keerde ons Zijn andere wang toe. Hij liet zich slaan, zoals een
schaap stom is voor zijn scheerders.
Die genade van God, zegt Paulus, is de kiemkracht in je leven. Je bent immers op mystieke
wijze inbegrepen in de opstanding van Christus. ‘Omdat de liefde die God voor ons heeft
opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus
levend gemaakt’ (Efeze 2:4,5). Met andere woorden: de genade van God leidt in onze levens
tot uitbundigheid. Schoonheid. Vrucht. Dankbaarheid.
Daar kijken we hoopvol naar uit.
Ds. Jan Willem van Dijk

Overzicht kerkdiensten
Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief”

1 mei 2022
09.30 uur:
Ds. M.J. Zandbergen, Waddinxveen
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist:
E. v. Vliet
Kerkauto:
Cees Boer (0172-408164)

8 mei 2022
09.30 uur:
Dhr. J.P. Karstens, Leiden
19.00 uur:
Ds. J. de Koning, Alphen a/d Rijn
Collecte:
1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist:
H. Oskam / A. Stolk
Kerkauto:
Sjaak Okker (0172-408678)

15 mei 2022
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (st. Vluchteling)
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Organist:
K. Bruggeman
Kerkauto:
Janco de Vink (0172-409514)

22 mei 2022
09.30 uur:
Ds. J. Swager, Doornspijk
19.00 uur:
zangdienst
Collecte:
1. Kerk / 2. Ouderenwerk
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Organist:
A. Grootendorst
Kerkauto:
Cees Boer (0172-408164)

donderdag 26 mei 2022, Hemelvaartsdag
09.30 uur:
Dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep
Collecte:
1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Janco de Vink
Organist:
E. v. Vliet

Kerkauto:

Sjaak Okker (0172-408678)

29 mei 2022
09.30 uur:
Ds. A. J. Treur, Vinkeveen
14.00 uur:
wandeling
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (st. Schreeuw om leven)
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist:
K. Bruggeman
Kerkauto:
Janco de Vink (0172-409514)

5 juni 2022, eerste Pinksterdag / voorbereiding H.A.
09.30 uur:
Dhr. G. de Haan, Harderwijk
19.00 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist:
H. Oskam / A. Grootendorst
Kerkauto:
Cees Boer (0172-408164)

maandag 6 juni 2022, tweede Pinksterdag
opendeurdienst
12 juni 2022, Heilig Avondmaal in de ochtend
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
19.00 uur:
Dhr. J. Dorstijn, Gouda (jeugddienst)
Collecte:
1. Kerk / 2. Jeugdwerk / 3.
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Organist:
A. Stolk
Kerkauto:
Sjaak Okker (0172-408678)

19 juni 2022
09.30 uur:
Ds. F.J. van Harten, Scheveningen
Collecte:
1. Kerk / 2. Uitzending GZB
Ouderling van dienst: Janco de Vink
Organist:
K. Bruggeman
Kerkauto:
Janco de Vink (0172-409514)

26 juni 2022
09.30 uur:
Kand. A. de Vreugd, Amsterdam
14.00 uur:
wandeling
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (gevangenenzorg Nederland)
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist:
Kerkauto:
Cees Boer (0172-408164)

3 juli 2022
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven (gezinsdienst)
19.00 uur:
Ds. M.W. Gehrels, Amsterdam
Collecte:
1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist:
Kerkauto:
Sjaak Okker (0172-408678)

verjaardagen 65+
Mevr. T. Engel – van Leeuwen, Korte Meentweg 15, 3652 LG W. Verlaat – 19 juni
Mevr. M. Niesing-de Jong, Woerdense Verlaat 5, 3652 LC Woerdense Verlaat – 28 juni
Mevr. K. Reijm, Leeuwerikstraat 31, 3652 L J Woerdense Verlaat – 1 juli
Dhr. P. van Oudenallen, Breeveld 18, 3445 BB Woerden – 6 juli
Dhr. J. Alblas, Woerdense Verlaat 15, 3652 LC Woerdense Verlaat, 9 juli

Het eerste Pinksterfeest
Van Pasen tot aan Pinksteren
hoe is dat eens geweest?
Verwachting, vreugde maar toch ook
veel onbestemde vrees.
De Heere kwam en koos Zijn weg
door dichte deuren heen,
maar zoveel bleef er ongezegd
als Hij aan hen verscheen.
Hun blijdschap was niet onvermengd,
het was niet als voorheen,
steeds sterker groeide het besef:
Hij laat ons toch alleen.
Hij ging. Zij bleven bij Zijn Woord,
dat helder in hen klonk
en dat, versterkt door hun gebed,
tot hecht geloof bezonk.
Toen kwam de Pinkstergeest tot hen
met vlammen en gerucht,
hoe maakte Die hun tongen los,
hoe nam hun woord een vlucht.
Ver boven eigen woorden uit,
een taal, die nooit bestond,
maar die bij duizenden die dag
zo juichend weerklank vond.
O God, Die nog Dezelfde bent,
in eeuwigheid gelijk,
breek ook door onze woorden heen,
bouw ook door ons Uw Rijk.

Uit ‘Een open toekomst’ van Co ’t Hart

Een berichtje van de basisschoolclub:
Na de tosti nu heerlijk in de zaal het spel spelen. Alweer de laatste clubavond van dit
seizoen. In mei volgt nog een afsluitingsuitstapje. In de volgende Rondom de Kerk leest u
hier meer over

.

VAN DE Z&E COMMISSIE
In de vorige Rondom de Kerk heeft Denise Gorissen zich voorgesteld. Zij zit nog steeds in
Senegal voor de missie van Mercy Ships.
Tijdens de geplande Openlucht Dienst op 2 e Pinksterdag hopen wij weer te collecteren voor
ons jaarproject.
Zij heeft onderstaand een vervolg verhaal geschreven:

Beste gemeente,
Het is weer tijd voor een update vanuit Senegal! Vorige keer stonden we op het punt de eerste
operatie uit te voeren en was er veel onzeker, zochten we nog naar de juiste manier, en was
het hard werken om alles geregeld te krijgen. Inmiddels kan ik zeggen dat de field service
gesetteld is. Het schip is gewend aan de patiënten, dagwerkers, en drukte van het leven aan
boord met 320 man.
Ik voel me gezegend met het kleine kamertje dat
ik heb. Ik deel mijn hut met twee anderen, maar
heb door de scheiding van een muurtje en gordijn
ook echt mijn eigen ruimte. Dat is mijn kleine huisje.
Ik ben er niet vaak, maar als ik even rust nodig heb,
is het heerlijk deze niet te hoeven delen met iemand
anders. (de meesten delen wel namelijk)

Mijn slaaphut is mijn plek om alleen met God te zijn, in de stilte, om te reflecteren,
onderzoeken, mediteren. Ik wil jullie aanmoedigen om in de drukte van jullie bestaan ook zo
een plek in huis te hebben, waar je rust vindt. Waar je in stilte met God kunt zijn. Ik merk hoe
erg ik die momenten nodig heb om hier aan boord tot zegen te zijn. Om te kunnen getuigen
van wie Jezus is door mijn acties (en zonodig mijn woorden).
Want dat is een ander deel van onze missie. Ik ben niet medisch geschoold. Maar ik kan wel
hoop en genezing bieden op geestelijk gebied. Want Christus leeft in mij. De missie van Mercy
Ships stopt niet bij lichamelijke genezing. Ons verlangen is om Senegal, een moslim land dat
momenteel in de hele samenleving gefocust is op ramadan, geestelijke genezing te brengen.
Bidt u mee?
Zegen,
Denise

WAT BETEKENT PASEN VOOR U?
Wat betekent Pasen voor u?
Dat vroeg ik aan partygangers in Amsterdam op zaterdagavond, de dag voor pasen. Het
was er zo ontzettend druk en zij waren zo gehaast dat ik dacht ''sta ik hier alleen maar
foldertjes uit te delen en ik kan geen woord met ze wisselen!”
En dat terwijl ik zo vol ben van wat Pasen voor mezelf betekent; Dat de Heere Jezus aan het
kruis gehangen heeft al onze zonden. Dat wij zelf niet voor onze zonde hoeven te lijden door
dat Hij ons al onze zonden vergeven wil.
Terwijl al die jongeren partygangers haastig langs me heen liepen bad ik in mezelf ‘‘o Heere
moet dat zo? Toen kwam die vraag bij me op en meteen stelde ik de vraag aan de
partygangers ‘‘wat betekent Pasen voor u?”
Steeds opnieuw stelde ik die zelfde vraag. en ik werd verdrietig van de antwoorden die je
dan van de Partygangers kreeg. Het was feest vieren, lekker eten, eieren zoeken of bij
ouders op bezoek gaan. Sommigen zeiden ja ik ben gelovig, maar nu even niet.nu ik heb nu
geen tijd; een enkeling zei dit toch wel met enige spijt. Toch gaf het mij moed om door te
gaan.
Het gebed is daarbij steeds belangrijk; De Heere versterkt je in al je benauwdheden; Hij laat
geen bidder staan. Houd goede moed; dit zou ik tegen alle jongeren of ouderen willen
zeggen die bij een evangelisatieactie helpen.
Ik voelde me als een schakeltje naar mensen toe maar het is zo iets groots God maakt het je
duidelijk in je hart, door je overgave open te stellen voor Hem. Hij wil je leren Zijn weg te
volgen. Je raakt er zo vol van dat je een schakeltje van God mag zijn Ook als een klein
schakeltje brengt God je op de plaats waar Hij je hebben wil; vertrouw op God met overgave
aan Hem, vertrouw op Hem alleen.
Klazina van Erk

Openluchtdienst wordt OPENDEURDIENST!

Op 2e Pinksterdag, maandag 6 juni zetten we de kerkdeuren
open en die blijven open, want we houden een opendeurdienst.
In tegenstelling tot andere jaren kiezen we hiervoor zodat we
gebruik kunnen maken van de beamer en mensen thuis via de
livestream mee kunnen kijken en luisteren. Zo kunnen er nog
meer mensen de dienst meebeleven.
Tevens komt er in deze dienst een vrijwilliger van Mercy Ships.
Hij komt e.e.a. vertellen over zijn werk op het ziekenhuisschip.
Hiervoor willen we ook collecteren. Heeft u thuis nog
collectemunten van onze kerk? Breng ze gerust mee, er is een
collectebus voor Mercy Ships.
Wij zien uit naar 2e Pinksterdag!
De Z&E commissie, gereformeerde kerk, Woerdense Verlaat.

BERICHTEN VANUIT RWAND
In Rwanda is het gebruikelijk dat iedereen die het kan betalen,
vanaf het moment van trouwen personeel in huis heeft. Tot nu toe
hadden Rik en Caroline dat nog af gehouden, maar met de komst
van Jonathan kunnen ze er eigenlijk niet meer onderuit. In Aline
hebben ze een betrouwbare maid gevonden. Aline heeft een eigen
kamer, ze past op Jonathan en helpt met het huis schoonmaken en
de was. En het belangrijkste Aline en Jonathan zijn dol op elkaar.
Elke dinsdagavond hebben Rik en Caroline Engelse Bijbelstudie. Zo
ook op 8 maart
en als
afsluiting werd Rik’s verjaardag gevierd.
Een trouw lid van de Bijbelstudie had een
gebroken been als gevolg van een motor
ongeluk, een afvaardiging van de Engelse
dienst brachten hem een bezoekje.
Het werk van Rik en Caroline gaat door.
Er worden trainingen gegeven aan de vrijwilligers van de voedselprogramma’s. Bijvoorbeeld
aan de hand van een rollenspel worden er technieken geleerd hoe je om kunt gaan met
(lastige) ouders. En op de theologische school werden er lessen gegeven over de roeping en
de taak van een predikant en zijn vrouw.
In de Anglicaanse kerk zijn er verschillende ambten
diaken, priester en bisschop. Rik werkte als diaken in
dienst van de Anglicaanse kerk. Op de laatste
zondag van februari was er een inwijdingsdienst waar
Rik samen met 17 andere diakens tot priester werd
gewijd. Dat betekent dat zij nu bevoegd zijn om het
avondmaal te bedienen en de zegen te geven.
Wij zijn dankbaar dat zij op hun plek zijn daar waar
God hen toe geroepen heeft en staan met gebed op
hen heen.
.
Het werk in de voedingsprogramma’s gaat goed. Er worden projecten
wegens goed succes afgerond en op andere locaties is er vooruitgang. Het
gaat wel langzaam en sommige mensen voelen zich erg comfortabel in de
voedselprogramma’s. Daarom wordt er gewerkt aan een
mindsetverandering en aan community gardens, een stuk land waar
gezamenlijk groente wordt verbouwd. Er wordt vooral gefocust op dodo. Het
smaakt ergens tussen andijvie en spinazie in. Het groeit als onkruid, het is
makkelijk te verbouwen en het levert goede voedingsstoffen op.

Rik is enkele keren bij de East-African Christian
College (EACC) in Kigali geweest om te praten
over samenwerking. Officiële erkenning voor de
Theologische School stuit op grote
belemmeringen van overheidswege en moet
voorlopig als onmogelijk beschouwd worden.
Maar de leiding van EACC staat wel open om te
steunen in een zogenaamde ‘capacity builders
course’ en andere erkende cursussen. Het
certificaat en diploma in theologie en vele
andere trainingen en seminars zullen binnen
Cyangugu diocese wel erkenning krijgen.
Tukutendereza Yesu" (We prijzen U, Jezus)
Om u verbonden te weten met de Familie Mager hierbij een recept hoe thee wordt
gedronken in Rwanda met daarbij een soort Afrikaanse donut.
ICYAYI, thee
Ingrediënten per persoon:
1 kop verse volle melk
1/2 cm verse gember (meer naar smaak toevoegen).
2 gram zwarte thee (los, eventueel een zakje)
Kook de melk. Rasp intussen de gember met een grove rasp of hak het met een mes. Doe
de gember bij de melk en laat samen aan de kook komen. Voeg de thee toe en laat nog
even doorkoken. Zeef de thee en serveer op z’n Rwandees uit een thermosfles. Naar smaak
suiker of honing toevoegen.
MANDAZI, Afrikaanse donut
Ingrediënten:
2 koppen bloem
2 el gesmolten boter
1/2 kop suiker
2 tl bakpoeder
1/2 kop melk
frituurolie
1 ei, losgeklopt
Meng het bakpoeder door de bloem. Mix het ei, suiker, melk en boter goed door elkaar.
Meng het bloemmengsel erdoor. Het moet een zacht, maar niet plakkerig deeg worden.
Voeg meer bloem toe indien nodig. Maak bolletjes van het deeg. Verhit de frituurolie tot 180
graden. Bak de bolletjes tot ze goudbruin zijn. Laat uitlekken op keukenpapier. Rik en
Caroline snijden ze vaak doormidden en eten ze met wat honing als ontbijt.
Muryoherwe, eet smakelijk!

Neem heel mijn leven
Misschien is dit nog wel het moeilijkst, Heer,
om heel mijn leven in Uw hand te leggen.
Waarom heb ik het zelf niet voor het zeggen,
ik voer tenslotte toch geen wanbeheer?
Mijn plannen liggen allemaal al klaar.
U hoeft ze nog alleen maar goed te keuren.
Ik weet precies hoe alles moet gebeuren.
‘k Heb alles, tot het einde toe, voor elkaar.
Maar op het onverwachts verschijnt U op mijn
pad
en laat mij voor Uw rode stoplicht wachten.
Want Uw gedachten zijn niet mijn gedachten,
en nimmer gaat U met mij in debat.
Ik heb geen inspraak en geen zeggenschap.
Ik moet het alles aan U overlaten.
En lang niet altijd zie ik resultaten,
zodat ik niets meer van Uw daden snap.
Dan ben ik als een kind, dat dwingt en zeurt,
omdat het vader maar niet kan begrijpen.
Dan zie ik niet dat Gij Uw kind’ren keurt
en als juwelen voor Uw kroon wilt slijpen.
Vergeef mij, Vader, als ik mij verweer,
als ik mij bij Uw wil niet neer kan leggen.
Leer mij, al is het aarzelend, toch zeggen:
“Neem heel mijn leven in Uw handen, Heer!”
Enny IJskes-Kooger

