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Voorwoord
hierbij ontvangt u het meinummer van Rondom de Kerk.
We hebben weer een mooi interview voor u, een inspirerende meditatie over Pinksteren en
nog veel meer.
Veel leesplezier gewenst!
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 21 juni 2021

Vanuit de kerkenraadskamer
Bij het schrijven van dit stuk komen een tweetal gedachten bij mij boven. Als eerste denk ik
aan de huidige situatie, waarin we nog geremd zijn elkaar te ontmoeten in de kerk. We
maken dankbaar gebruik van de onlinediensten, waarin we toch het gevoel hebben in de
kerk te zijn. Er is uitzicht om vrijer te kunnen leven. Wat zal het fijn zijn als we weer als we
weer “gewoon” naar de kerk kunnen gaan en elkaar ontmoeten!
De tweede gedachte die bij mij bovenkomt, is de periode waarin we nu zijn: tussen Pasen en
Pinksteren. Het is lastig om de juiste woorden te kiezen. Ik kwam het onderstaande tegen:
Met de indringende mooie klanken van de Matthäus Passion van Bach
nog helemaal in mijn hoofd en lijf,
zal ik de Lijdenstijd, eindigend in het hoopvolle Licht van Pasen,
met enige weemoed achter mij laten.
“Het is volbracht”.
Ook mijn lichaam en geest zijn altijd blij dat een winterperiode gelukkig weer eindigt in de
lente.
De lente geeft mij energie.
De lente stemt mij hoopvol.
De lente maakt mij gelukkig.
De lente voelt als liefde.
Ik voel het als een warm vuur dat zich verspreidt in mijn lichaam en geest.
Energie, hoop, geluk, liefde, vuur….
Pinksteren?

Pinksteren!

Janco de Vink

Van uw predikant
Pinksternoveen in Coronatijd.
Samen met pastor Andre van Aarle en een aantal gemeenteleden hebben we een
aantal meditatieve momenten opgenomen in de voorbereiding naar Pinksteren.
Vanuit Woerdense Verlaat heeft Karolien Hoogendoorn in één van de filmpjes
uitgelegd wie de Heilige Geest voor haar is.
Hieronder het berichtje dat de pastor heeft geschreven over het pinksternoveen. Van
harte aanbevolen!
Wat is een Pinksternoveen?
Dit is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, dat wordt gebeden
gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Een noveen (van het Latijnse woord 'novena', dat 'negen' betekent) is een gebed dat
gedurende negen opeenvolgende dagen gebeden wordt. De oervorm van de noveen
is de Pinksternoveen, die zijn wortels vindt in de heilige Schrift, in de Handelingen
van de Apostelen (1,13 e.v.). Daar wordt beschreven hoe de Apostelen, samen met
Maria, de moeder van de Heer, "eensgezind bleven volharden in het gebed", tot aan
de dag van Pinksteren, de komst van de heilige Geest.
Wij hoeven de geschiedenis niet over te doen. God heeft zijn Geest reeds gegeven.
Maar juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is zo´n aangewezen tijd om te
bidden voor een rijke werking van de Heilige Geest in ons leven. Zoals in de
adventsweken wordt uitgezien naar Kerstmis, naar de geboorte van Christus, wordt
in het Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige
Geest. Jaarlijks bidt de Kerk daarom de negen dagen voorafgaand aan het feest van
Pinksteren voor de komst van de heilige Geest.
Dit jaar.
Voor de 28e keer zouden in het Groene hart katholieke en protestantse kerken het
Pinksternoveen bidden. Iedere avond in een andere kerk. Trouwe gelovigen rijden
dan ook iedere avond naar de kerk waar het gebed en de gebedsviering plaatsvindt.
Maar ook nu is het niet mogelijk.
Dominee Van Dijk uit Zevenhoven en ik hebben het plan opgepakt om toch met vele
mensen te bidden. Dit gaan we online doen.
Vanaf vrijdag 14 mei tot en met zaterdag 22 mei zal er een kort avondgebed zijn
vanwege het Pinksternoveen. Dat wordt uitgezonden op het YouTube kanaal van
onze parochiefederatie en die van de protestantse gemeente van Zevenhoven.
Verder zullen wij ook op andere sociaal media de gebedsfilmpjes verspreiden en ook
u mag ze onbeperkt delen.

Als u zich abonneert (gratis) op één van de YouTube kanalen dan krijgt u ook een
melding als de uitzending begint.
De Youtube site van de parochiefederatie is: tv.rkgroenehart.nl
De Youtube site van de protestantse gemeente is: Youtube.com/pgzevenhoven
Laten we als kerken elkaar op deze wijze blijven bemoedigen en ondersteunen.
André van Aarle, diaken-pastor

Overzicht kerkdiensten
Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief”
9 mei 2021
09.30 uur:
Ds. M. Tüski, Utrecht (online)
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (Open Doors)
Ouderling van dienst: Janco de Vink
donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag
09.30 uur:
Ds. J.A. Berkheij, Woerden
Collecte:
1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Perry Boer
16 mei 2021
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Els Okker
23 mei 2021, eerste Pinksterdag
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Ouderenwerk
Ouderling van dienst: Anneke Hoogendoorn
maandag 24 mei, tweede Pinksterdag Open Deur Dienst
10.00 uur

Ds. J.W. van Dijk mmv “Testify” uit Kamerik

30 mei 2021
09.30 uur:
Dhr. G. de Haan, Harderwijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (st. Schreeuw om leven)
Ouderling van dienst: Piet v. Oudenallen
6 juni 2021
09.30 uur:
Kand. A.J. Treur, Vinkeveen
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Janco de Vink
13 juni 2021
09.30 uur:
Ds. P.J. v.d. Ende, Rijnsburg
Collecte:
1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Ouderling van dienst: Perry Boer
20 juni 2021, voorbereiding Heilig Avondmaal
09.30 uur:
Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten
Collecte:
1. Kerk / 2. Uitzending GZB
Ouderling van dienst: Els Okker
27 juni 2021, Heilig Avondmaal
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (gevangenenzorg Nederland) / 3.
Ouderling van dienst: Anneke Hoogendoorn
4 juli 2021
09.30 uur:
Ds. J. Swager, Doornspijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Piet v. Oudenallen
verjaardagen 65+
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

In gesprek met

DICK KEMP
‘Mijn interesse ging al vroeg de bestuurlijke kant op’
STEL JEZELF EENS VOOR:
“Ik ben Dick Kemp, Dick met ck. Ik ben geboren
(februari 1935) en opgegroeid in De Meije, op de
boerderij van mijn ouders. Ik heb daar 61 jaar
gewoond. In 1996 ben ik verhuisd naar
Woerdense Verlaat.
Ik ben getrouwd met Corrie, we hebben
gezamenlijk een gezin met onze beide kinderen,
klein- en achterkleinkinderen. We zijn één grote
familie.
Ik heb een landbouwkundige opleiding gevolgd
omdat van mij werd verwacht dat ik de boerderij
zou overnemen en zo als 4 e geslacht het bedrijf
zou voortzetten. Ik heb het bedrijf overgenomen
maar ik had ook graag dierenarts willen worden.
De zin om me te verdiepen in de
dierengeneeskunde is altijd gebleven en ik mocht
meelopen met een veearts uit Bodegraven. Ik
hielp hem dan als er bij een koe een keizersnee
nodig was. In de periode dat ik boer was, had ik
veel functies. Ik was ouderling in de kerk in
Bodegraven, voorzitter van het schoolbestuur en
de melkcentrale. Mijn interesse ging toen al de
bestuurlijke kant op.”
ALS JE TERUGKIJKT OP JE LEVEN, WAAR BEN JE
DAN TROTS OP?
“In de periode dat ik boer was, heb ik samen met
mijn 3 zonen een oud bedrijf weer opgebouwd en
ook verdubbeld. Zowel de gebouwen als de
veestapel en de landerijen. Ik ben daar toch wel
trots op. Maar ik ben ook dankbaar dat ik dat in
goede gezondheid heb mogen doen, want ik heb
ook ziektes doorgemaakt.”
ZIJN ER DINGEN WAAR JE SPIJT VAN HEBT?
“Oei, daar moet ik over nadenken. Ik heb een
veelzijdig leven gehad en in alle sectoren maak je

wel wat mee. Op de boerderij, in je gezin en in het
bestuurlijk werk. Je maakt inschattingen die
anders aflopen dan verwacht.”
WAT HEEFT VEEL INDRUK OP JE GEMAAKT?
“Als 10 jarig jochie heb ik de oorlog bewust
meegemaakt. Ik heb een brandend vliegtuig in de
plassen zien storten. Kogels raakten niet ver van
mij de grond. Ik herinner mij de brullende Polizei,
die op zoek was naar onderduikers en ik hoor ’s
nacht nog steeds het geluid van de droppings. Het
geluid van de kisten die op de grond vielen. Het
was voor mij een ingrijpende periode, want als
kind beleef je het toch intenser. Tot op de dag van
vandaag beleef ik dit, vooral ook ’s nachts.”
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
“In mijn jeugdjaren was ik een liefhebber van
zeilen op de Nieuwkoopse Plassen. Ik hou nog
steeds van varen maar ik heb nu een andere boot.
Ik hield ook van toneelspelen. Toen ik 22 jaar was
heb ik hersenvliesontsteking gehad, daarna ben ik
ermee gestopt.”
WAT ZIJN JE TALENTEN?
“Ik heb altijd een streven gehad om naast mijn
werk op de boerderij toch ergens te komen.
Ondanks dat ik plezier had in het werk op de
boerderij en ik mij daar geroepen voelde, had ik
ook veel bestuursfuncties. Ik heb daar veel van
geleerd en ook enorm veel mensenkennis
opgedaan.
Ik kreeg vaak de functie van voorzitter en ik heb
geleerd beslissingen te nemen op basis van de
medebestuursleden en de praktijk. Dat is de
kunst. Er was altijd een groot vertrouwen bij de
besturen in wat ik deed. Dit kwam, naar mijn idee,
omdat ik bezig was voor een ander, en dan moet

het eerlijk gaan. In 1985 ben ik gestopt met de
boerderij en ben ik volledig bestuurlijk werk gaan
doen. Ik ben 21 jaar dijkgraaf geweest van het
waterschap en ik heb daar mooie herinneringen
aan. De functie van dijkgraaf voor het waterschap
is gelijk aan de functie van burgermeester voor de
gemeente. Een dijkgraaf wordt beëdigd door de
commissaris van de Koningin. Bij mijn afscheid,
op 1 maart 2000, was er een journalist die mij
omschreef als: Een warme man, een doorzetter in
zijn werk en lichtelijk dominant…..
Kort daarna heb ik een onderscheiding ontvangen
en ben ik benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.”
WAT IS JE FAVORIETE VAKANTIE?
“Toen de kinderen klein waren hadden we een
caravan in Garderen. We gingen daar veel naar
toe, ook in het weekend. Ik huurde dan een
bedrijfshulp in, want het werk op het
boerenbedrijf moest doorgaan. We zaten ook
veel op de plassen. We hadden boten, kano’s en
surfplanken. Op zondagmorgen gingen we naar
de kerk, maar in de middag ging we op de trekker,
met alle spullen, naar de plassen. De kinderen
namen dan ook vaak hun vrienden mee. Om half
5 gingen we weer richting huis en werd het bedrijf
weer voortgezet.”
WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN JE LEVEN?
“Toch wel een grote rol. Tijdens mijn opvoeding
was het geloof niet meer dan de Bijbelles op
school en de gebeden thuis. Er werd niet over het
geloof gesproken. Ik ben naar de zondagschool,
de catechisatie en de jongensvereniging geweest.
Daar heb ik veel kennis van de Bijbel gekregen.
Het meer beleven van het geloof kwam later door
de kerkbezoeken en de taken die je voor de kerk
doet. In de kerk van Bodegraven zat ik in de
commissie van beheer tijdens de restauratie van
het kerkgebouw.
Het samen kerk zijn en met elkaar samenwerken
aan Gods gebouw is een mooie invulling van het
geloof.
Ik heb 50 jaar op een koor gezeten. In die periode
heb ik het geloof beleefd in de vorm van zang. Ik
ben daardoor ontzettend gehecht aan het samen
zingen in de kerk, dat mis ik nog elke week.
Ik ben 4 jaar voorzitter geweest van het Groot
Nederlands Mannenkoor. Het koor had 160 leden
en als je dan met elkaar ‘halleluja’ zingt, dan is dat
een voorrecht om te beleven. Verder haal ik ook

ontzettend veel blijdschap uit de natuur. Ik kijk
naar de vogels en geniet van de mooie natuur van
de Nieuwkoopse plassen. Ook de schepping geeft
een belangrijke invulling aan mijn geloofsleven.”
WELKE BIJBELSE PERSOON SPREEKT JE AAN?
“De barmhartige Samaritaan. Dat je er voor
elkaar moet zijn, is de opdracht die je hebt in deze
wereld. Dat spreekt me erg aan.”
WELK LIED VIND JE MOOI?
“Er zijn zoveel mooie liederen: ‘Er is een God die
hoort’ en ‘Vaste rots van mijn behoud’.
Het valt mij op dat als je een goede organist hebt,
er tóch wel gezongen kan worden in ons kleine
kerkje. Als de liederen mij raken dan stopt mijn
stem en kan ik niet meer zingen. Op dat moment
overheerst de emotie. Dat is heel naar als je op de
voorste rij in het koor staat.”
HOE ZIE JE DE WERELD VAN VANDAAG?
“Het totaalbeeld van de wereld maakt me af en
toe triest. Als de mensheid zich zou bezinnen op
basis van verantwoordelijkheid en op basis van
het uitstralen van ons geloof, dan zou er een
heleboel goed kunnen komen. Maar dan moet er
een hoop gebeuren. Ik word erg triest van
mensen die zeggen: ‘Als ik het maar goed heb, de
rest zal me een zorg zijn’. Het gaat niet goed met
de kerken in Nederland. We leven niet meer
vanuit het geloof en dat zie je ook terug in onze
politiek. Men wil alleen maar stemmen halen om
aan de macht te komen. Waar je voor staat en
wat er voor het volk gedaan moet worden, is niet
belangrijk. Dat stelt mij zeer teleur en ik kan me
er boos om maken.”

HOE WIL JE LATER HERINNERD WORDEN?
“Ja, de kinderen moesten naast hun school ook
nog wel eens helpen met de werkzaamheden op
de boerderij, want ik was nog wel eens weg. Ik
vraag me af of ik dit wel goed heb gedaan. Soms
komt dit in de gesprekken die we hebben nog wel
eens naar voren. Ze geven dan aan dat ik me geen
zorgen daarover moet maken, als er weinig werk
te doen was gingen we ook veel naar Garderen en
naar de Plassen.
Mijn kinderen zijn ook dankbaar dat ze een
opleiding hebben kunnen doen. Ik heb hun alle
mogelijkheden gegeven om zichzelf te
ontwikkelen. Ik hoop dat ze later zeggen: ´Hij

heeft toch zijn best gedaan en hij heeft ons het
goede voorgehouden.”

voorrecht als je vanuit je geloof daar invulling aan
kunt geven.”

WAT IS JE WENS VOOR DE KERK VAN WV?
“Mijn grootste wens is dat wij de kerk voor de
toekomst in stand kunnen blijven houden.
Daarnaast wens ik dat we zo gauw als mogelijk
allemaal weer naar de kerk kunnen. Net als velen
hunker ik ernaar om weer als gemeenschap
samen te komen. Samen bidden, samen zingen en
luisteren naar de prediking.

WIE ZOU JE EEN ATTENTIE (MERCI CHOCOLA)
WILLEN GEVEN?
“Aan Piet van Oudenallen. Toen ik in Woerdense
Verlaat kwam wonen, was Piet mijn buurman.
Het was voor mij een moeilijke periode en ik heb
toen veel steun van Piet gehad. Ook aan de
periode met Piet in de kerkenraad heb ik goede
herinneringen. Piet was een man die mij lag. Qua
mening stonden we dicht bij elkaar. Door de
Coronatijd heb ik Piet al een poos gemist. Ik ga
een afspraak met hem maken en de Merci bij hem
brengen.”

We moeten het allemaal missen, het is voor
iedereen een pittige tijd. Voor jong en oud. Maar
we moeten moed houden en het is ook een

Interview: Jaap Immerzeel
Tekst: Anneke Hoogendoorn

In memoriam Dirk de Jong
Op de donderdag na Pasen overleed br. Dirk de Jong op de leeftijd van 73 jaar. Hij was
geboren in 1947, als het zevende kind van in totaal dertien in het gezin De Jong. Op het erf
in geboorteplaats Diemen werd als kind veel gespeeld met vriendjes, broers en zussen.
Na de verhuizing naar de nieuwe boerderij aan de Oude Meije werd Dirk actief bij
voetbalvereniging vv Sportief. De vele goede en hartelijke contacten en vriendschappen daar
betekenden veel voor hem. Na de begrafenis werd nog door vele leden een laatste groet aan
Dirk gebracht, toen de stoet over het parkeerterrein bij vv Sportief reed.
Voor de vele neefjes en nichtjes was ome Dirk een bron van plezier en avonturen. In de
dankdienst werden een aantal ontroerende verhalen gedeeld over de belevenissen met hem
tijdens de logeerpartijen op de boerderij. Schaatsen, voetballen, klaverjassen en bridgen –
Dirk deed het graag en met veel plezier.
Op de kaart stond de tekst: ‘Bezige handen en een sterke wil, vielen na een bewogen leven
stil’.
In de dankdienst werden een aantal verzen uit psalm 139 gelezen, waarin David mijmert
over het wonder van zijn bestaan, dat God hem kent en liefheeft. ‘U legt Uw hand op mij.
Wonderlijk, zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven.’
Ds. Jan Willem van Dijk

Magazine Jaap Dieleman
Van verschillende kanten werd ik aangesproken op het magazine van Jaap Dieleman,
Eyeopener. U heeft het misschien ook in de brievenbus ontvangen, het werd huis-aan-huis
verspreid. Wat vragen opriep, en ook wel verontrustte, in het magazine, was dat Dieleman
de Bijbelse profetieën heel concreet in verband brengt met de ontwikkelingen van de
Corona-maatregelen waar we nu mee te maken hebben.

Nadat hij eerst de profetieën rondom het volk Israël en rondom de komst van de Here Jezus
heeft behandeld en zo onderstreept dat onze God de tijden in Zijn hand heeft, richt hij zich in
het tweede gedeelte van het magazine op de profetieën rondom de wederkomst van de Here
Jezus, voornamelijk die uit het Bijbelboek Openbaringen. Vragenderwijs werpt hij dan een
balletje op of de huidige gang van zaken rondom vaccin en lockdown daarmee in verband te
brengen zijn.
Daarmee doet Dieleman iets waar denk ik het Bijbelboek Openbaringen ook voor bedoeld is.
Iedereen voelt aan dat de huidige tijd en omstandigheden een scharnierpunt zijn naar een
nieuw normaal. Al in maart 2020 had de premier het immers over ‘de grootste crisis sinds de
tweede wereldoorlog’. In dat soort situaties kijken mensen omhoog en vragen ze zich af:
‘Heer, waar bent U? Loopt het U uit de hand?’. Voor dat soort situaties is het Bijbelboek
Openbaringen geschreven, waarin Jezus zich aan het begin al bekend maakt aan Johannes
als degene die op de troon zit, zijn hand op ons legt en ons laat weten: ‘Wees niet bang’.
God en Corona
Betekent dit dat alles rondom Corona uit de pet van God komt? Nee, gelukkig niet. Hoe
zouden we kunnen leven met zo’n God? Ik herinner me weinig preken (ook niet die van
mezelf), maar de preek van pastor Andre van Aarle aan het begin van de crisis in maart
2020 weet ik nog wel: Jozef heeft door hoe God werkt als hij tegen zijn broers opmerkt ‘Jullie
hebben het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gekeerd’. Wat ons ook voor
de voeten wordt geworpen, het zal God niet tegenhouden in Zijn heilsplan voor deze wereld.
Hij maakt er wat van. Dat geldt voor onze gebroken levens, maar ook van de bizarre
omstandigheden waar we ons in kunnen bevinden.
Teken van het beest
Terug naar de coronamaatregelen: wat verontrust aan het magazine is dat Dieleman een
heel aantal vragen afvuurt en suggereert dat er ‘iets’ is dat deze maatregelen in stand wil
houden. De lezer kan dat dan vervolgens zelf in verband brengen met de geciteerde verzen
rondom het teken van het beest, zonder welke we niet mogen kopen of verkopen. Een link
naar het vaccinatiepaspoort wordt door Dieleman niet gemaakt, dat laat hij ons als lezer
over.
Al met al vond ik het een mooi blad om doorheen te bladeren. Dielemans argwaan rondom
vaccin en agenda rondom de coronamaatregelen deel ik niet. Is het vaccin het beruchte
teken van het beest? Ik ben persoonlijk blij dat het er is en ben zelfs ergens trots op de
mensheid (nou ja de wetenschappers dan), dat ze het zo snel voor elkaar hebben gekregen.
God dienen met heel je verstand, dat idee heb ik dan toch ergens bij die labmensen die het
hebben gemaakt.
Anderzijds is een bedrijf als Pfizer zeker niet onze Messias. In de afgelopen jaren stond het
belang van de patiënt bij hen niet vanzelfsprekend op de eerste plaats. Vragen stellen
rondom veiligheid, nut en noodzaak van de vaccins lijkt me dus terecht.
Samenzwering
Dan de hints die Dieleman geeft naar aanleiding van een agenda rondom de
Coronamaatregelen. Zit er meer achter de incidentele censuur? Wil het kabinet dat het volk
dag en nacht wordt bestookt door coronacijfers zodat we in wanhoop gaan smeken om een
vaccin? Dieleman stelt vragen en laat de beantwoording aan ons over.
Ikzelf geloof niet in een samenzwering van een bepaalde groep. Je kunt niet enerzijds de
overheid incompetentie verwijten rondom vaccinatietempo en anderzijds geloven dat de
overheid een geheime strategie aan het uitrollen is. Wél zie ik dat er een pad-afhankelijkheid
is ingetreden: het kabinet volgt al sinds de zomervakantie dezelfde strategie van lockdowns

en immuniteit opbouwen d.m.v. vaccins. Met de beste intenties wordt er hard aan gewerkt
om dit tot een succes brengen.
Sinds de zomer van 2020 is er echter veel bijgeleerd over het virus en over andere manieren
van ermee omgaan. Waar Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld kiest voor tegengaan, kiest een
Amerikaanse staat als Florida er bijvoorbeeld voor om ermee om te gaan. Tegengaan of
ermee omgaan of toch iets ertussenin: beide strategieën hebben hun voors en tegens en het
lijkt me goed als die besproken kunnen worden in alle openheid.
Dieleman heeft een punt als hij signaleert dat voor zo’n bespreking weinig ruimte is. Een
wereldwijde samenzwering kan daar inderdaad een verklaring voor zijn. Het lijkt echter
logischer om pad-afhankelijkheid te noemen als verklaring. Er is een richting ingeslagen van
virusbestrijding en nu een andere richting kiezen zou teveel verlies opleveren. Voorbeeld: als
je de vaccins die je aan jongeren wilt geven al hebt gereserveerd en betaald, dan komt de
vraag of ze überhaupt wel gevaccineerd moeten worden nauwelijks meer aan de orde.
Dat is ook één van de redenen dat we blijven bidden in de kerk voor de regering, juist ook in
deze tijd. Het kost energie en moed om te wisselen van spoor, maar God is trouw in het
aanvullen van onze tekorten vanuit Zijn overvloed.
Hoopvol
Dieleman is een echte evangelist, en hij wijst ons vooral op Jezus als baken van vrede in
deze storm. Daarmee volgt hij de lijn van Openbaringen. De schetsen rondom de eindtijd zijn
niet bedoeld om ons bang en passief te maken, maar om ons vertrouwen te stellen op de
Here Jezus. Christus geeft ons hoop en die hoop is onze veerkracht. Wat ook de nood is
waar we nu mee moeten omgaan – relationele, financiële of mentale druk – de veerkracht
van Jezus Christus is in ons en zal ons weer doen opstaan.
Ds. Jan Willem van Dijk

Dienst op Tweede Pinksterdag
De jaarlijkse openluchtdienst op 2e pinksterdag, welke meestal gehouden zou worden op het
kerkplein, zal in verband met de corona crisis op maandag 24 mei om 10.00 uur in de kerk
gehouden worden met de deuren open en de dienst zal worden uitgezonden via de
“Livestream en Kerkdienst gemist”. U kunt dat direct maar ook later bekijken.
Spreker: Ds Jan Willem van Dijk
Thema: Wat betekent Pinksterfeest?
Muzikale begeleiding: De band Testify uit Kamerik
Ondanks de verwijdering die het coronavirus met zich mee brengt, kunnen we door de liefde
van God, geopenbaard door Jezus, dichtbij elkaar zijn.
We zijn verbonden in zijn liefde. We mogen weten dat we één zijn. En God had ons al lief
voor de grondlegging van de wereld. En door die liefde zijn we één en mogen we als éénheid
Zijn evangelie brengen aan de mensen.
De Zending en Evangelisatie commissie zamelt dit jaar geld in voor het jaarproject.
De schoenendoosactie van de organisatie GAiN. Jacqueline Vos-Niesing zal in
bovengenoemde dienst er persoonlijk iets over vertellen en hoe je zelf een cadeau van
onschatbare waarde kan maken.

Omdat er tijdens de dienst niet gecollecteerd kan worden zien wij Uw bijdrage graag
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Containers vol schoenendozen en hulpgoederen
In het kerstnummer schreef ik over mijn werk bij de Schoenendoosactie bij GAiN en over de
twee containers met 11.500 schoenendozen en hulpgoederen die in Woerden gereed
gemaakt waren voor Sierra Leone.
Inmiddels hebben wij goede berichten en foto’s ontvangen vanuit Sierra Leone! De inklaring
is heel goed verlopen, de volgepropte containers hoefde gelukkig niet leeggehaald te worden
voor inspectie. Ze zouden het er nooit allemaal weer ingekregen hebben!

De autoriteiten in Sierra Leone hebben inmiddels toestemming gegeven voor de uitdeling
van de dozen. Zij zijn zich bewust van de impact voor de kinderen en hun ouders. Het zal de
stress van deze moeilijke tijd verlagen. Ook de regering ziet het als een zegen aangezien de
schoolspullen in de dozen een boost zal geven aan het onderwijs. Er zijn te weinig
schoolspullen beschikbaar in het land en als er wel iets te koop is dan kunnen de ouders het
niet betalen. Dat was altijd al moeilijk, maar ten gevolge van de gestegen voedselprijzen en
het verminderde inkomen is het nu nog moeilijker geworden.

Vanuit het verwerkingscentrum in Duffel, België is inmiddels een goed gevulde container
onderweg naar Togo. In de Betuwe wordt op dit moment met toestemming van de gemeente
aldaar gewerkt aan het verzendklaar maken van de schoenendozen voor Moldavië.
Uitdeling schoenendozen in Malawi
Vorig jaar april zou ik deelnemen aan een uitdeelreis van GAiN naar Malawi in Afrika.
Corona gooide helaas roet in het eten en we mochten niet op reis. De container met 3300
schoenendozen, schoolmeubilair en sportspullen zijn in mei wel aangekomen. De uitdelingen
door de plaatselijke projectleiders konden pas eind vorig jaar plaatsvinden omdat de scholen
lange tijd gesloten waren. Onze partner FCE (Foundation for Cross Cultural Education)
stuurde deze foto’s van de blije kinderen.

45.000 dozen ingeleverd
Deze week werd bekend dat bij de Schoenendoosactie 2020 in totaal 45.000 dozen zijn
ingeleverd door scholen, kerken en particulieren in Nederland en België, amper 1000 dozen
minder dan vorig jaar en dat in het coronajaar!

Moldavië en Togo
Eind maart gaven de douanes in Balti (Moldavië) en de haven van Togo groenlicht.
In Togo (Afrika) is een container met 7.410 dozen onderweg naar Tsevie naar de lokale
hulpverleningsorganisatie SUTO, onderdeel van Outreach Support.
En 8.336 schoenendozen hebben inmiddels de opslagplaats van onze partner stichting
Fundatia Daniel in Moldavië bereikt hebben.
Super tof dat deze kostbare schatten bij onze partners aangekomen zijn zodat zij binnenkort
een lach kunnen toveren op duizenden gezichten van kinderen die leven onder zeer
moeilijke omstandigheden.

Je ziet hier exportdozen met schoenendozen opgestapeld staan. Super snelle actie als je
bedenkt dat deze exportdozen een week ervoor in Kesteren geladen zijn.

In het verwerkingscentrum in Kesteren zijn de schoenendozen voor Moldavië gecontroleerd
en verzendklaar gemaakt.
Onze oproep in de weekbrief voor tijdelijke opslagruimte voor de rolcontainers uit Kesteren
heeft ons op het pad gebracht van een goede optie in de buurt!
🎁📦 1.000 schoenendozen naar Jemen
Begin april ontvingen wij een verzoek om een hulptransport naar Jemen aan te vullen met
schoenendozen voor kinderen.
In Jemen vindt namelijk de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats die al meer dan zes
jaar duurt. Sinds 2015 is hier een bloedige burgeroorlog aan de gang. De situatie is nijpend:
80% van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp en 24 miljoen mensen hebben
dringend ondersteuning nodig. Veel mensen zijn ondervoed en het coronavirus heeft
mensen in Jemen hard geraakt (bron: UNHCR).
Daarom zijn we dankbaar dat we een kleine bijdrage
mochten leveren aan dit hulptransport en 1.000
gecontroleerde schoenendozen vanuit Nederland en
België konden meegeven.
Tijdens de dienst op 2e pinksterdag vertel ik graag hoe
je zelf een cadeau van onschatbare waarde kan maken!
Met een hartelijke groet,
Jacqueline Vos-Niesing

Hemelvaartsdag
Afgelopen week las ik twee keer een uitleg over Hemelvaartsdag. Niet persé tegenstrijdig,
maar wel met andere focus. Voor beide geldt dat het mijn blik verbreedde. Ik deel het graag
met u.
Leni de Jong
“Vandaag is het Hemelvaartsdag. De meeste christenen weten wel waaraan je dan
terugdenkt: Jezus was doodgemarteld, bleek toch te leven en verscheen aan zijn studenten,
maar na 40 dagen vertrok hij definitief. Maar wat betekent dat? Wat kun je daar nu nog
mee?
Eerst maar wat er precies gebeurde. Jezus is dus op Goede Vrijdag geëxecuteerd, maar
vanaf die zondag erna (Pasen) verschijnt hij plotseling met regelmaat aan zijn studenten,
meestal als ze met een groep zijn (wat betekent dat het geen hallucinatie was). Dit duurt een
periode van 40 dagen. Het zijn korte, mysterieuze ontmoetingen, waarin Jezus een paar
laatste clous uitlegt om te begrijpen waarom hij kwam.
De laatste verschijning was op de Olijfberg, een berg vlak naast Jeruzalem, waar ze wel
vaker kwamen en die ook in een profetie wordt genoemd. Er zakt een wolk om hem heen en
hij verdwijnt. Vanaf nu is hij in de ‘hemel’. Let op: dat is in de Bijbel niet een plek hoog boven
ons, maar een andere dimensie, de plaats van God, die overal dichtbij is, maar onzichtbaar.
Was dit ‘gewoon’ zijn laatste verschijning of gebeurt hier nog iets bijzonders?
Feest van verborgenheid
Stel je voor dat Jezus nooit ‘voor het laatst’ was verschenen, maar regelmatig aan zijn
studenten en zo door aan hun kinderen, en die van hun, enzovoorts, tot in onze tijd. Dat was
een stuk eenvoudiger geweest, in elk geval! Dan hadden we als kerk veel steviger bewijs
voor de opstanding gehad en hoefden we minder te twijfelen.
Maar Jezus ‘gunt’ ons dus maar een korte periode, nauwelijks een maand, dat bewijs.
Daarna laat hij ons achter en is hij weer onzichtbaar. Zoals God altijd onzichtbaar is geweest.
In zekere zin is Hemelvaartsdag dus het feest van de verborgenheid van God. We gedenken
vandaag dat we Jezus missen en alleen zijn achtergebleven…
Waarom zou je dát vieren? Wat is daar zo leuk aan?
Als hij zwijgt, kunnen wij spreken
Hemelvaartsdag: feest van menselijke zelfstandigheid
Misschien omdat God niet voor niks onzichtbaar blijft. De meeste christelijke denkers
vermoeden namelijk dat hij dit doet om ons ruimte te gunnen. Als hij op de achtergrond blijft,
kunnen wij naar de voorgrond. Als hij zwijgt, kunnen wij spreken. Wij kunnen onze eigen
zoektocht ondernemen en worden niet steeds aan het handje genomen. God zit ons niet op
de lip, maar geeft ons de kans onszelf te ontwikkelen.
In die zin is Hemelvaartsdag dus het feest van de menselijke zelfstandigheid. We vieren
vandaag dat we vrije wezens zijn!
Geschreven door:
Reinier Sonneveld”

“Bij Hemelvaart denken christenen terug aan hoe Jezus Zijn aardse bestaan
achter zich liet en terugkeerde naar de hemel, de bovennatuurlijke wereld van
God. In de Bijbel vindt dat plaats 40 dagen nadat Hij is opgestaan uit de dood
(Pasen).
Het betreft hier trouwens niet gewoon een ‘verdwijning’ of een ‘verhuizing’.
Christenen zien het vaak als Zijn definitieve ‘troonsbestijging’: Jezus ging naar de
bovennatuurlijke wereld en regeert vanaf daar de aarde. Hij stuurt, anders
gezegd, sindsdien op een liefdevolle en zachtaardige manier de gang der
geschiedenis bij.
Daarom is Hemelvaartsdag voor sommige gelovigen (vooral oosters-orthodoxe)
zelfs de belangrijkste feestdag: hier is alles ‘af’. Vanaf nu kunnen we Jezus echt
‘koning’ noemen. Hij kwam hier om hemel en aarde aan elkaar te verbinden en nu
is het verhaal rond.
uit EO/Visie”

Geslaagde afsluiting clubseizoen
De clubseizoen voor kinderen van de basisschool groep 5-8 zit er weer op. Het was weer
een bijzonder jaar. Nadat we vorig seizoen hals over kop medio maart zijn gestopt, vanwege
“een niet nader te noemen virus”, konden we gelukkig in september weer opstarten.
We zijn zaterdag 26 september gestart met een middag ‘Ravotten in de polder’. Wat hebben
we een schik met elkaar gehad Wat was het leuk elkaar weer te ontmoeten en op een
andere manier te leren kennen!
We kwamen om de week bij elkaar Het programma wijzigde wel. Omdat we niet met elkaar
konden eten, werd de aanvangstijd iets later en de duur korter. We namen afscheid van
Perry als leiding en verwelkomden Herma. Ook namen we afscheid van Ruben, Selma,
Valerie, Gemma, Yvonne die naar de middelbare school gingen; Hannelore, Xanne-Fay, die
verhuisden; Susan, Rianne en Britt die naar club in Zegveld zijn gegaan. We verwelkomden
Lieke, Tess, Danual, Quinten, Juda, Levi, Finn, Noortje en Lott. De kinderen waren trouw, we
waren meestal compleet, totaal met 20.
Wat bleef is dat we eerst een spel in de zaal deden. Daarna gingen we in twee groepen uit
elkaar. De kinderen van groep 5+6 leerden over de schepping. De kinderen van groep 7+8
keken naar de lessen uit het Bijbelboek Nehemia. Wat zijn nu lessen uit zo’n oud boek?
Bijvoorbeeld dat je altijd kunt kiezen, doe ik goed of doe ik anders. Dit deden we aan de
hand van toneelstukjes.
Daarna gingen we of spel of iets creatiefs doen. Het douanespel was favoriet. Maar er is ook
gevoetbald. Wie wilde kon een keer onder leiding van Esmee en Esther oefenen op de
Jerusalema Challenge en we schilderden een mooi schilderij.
Helaas was 9 december al weer de laatste keer dat we echt bij elkaar konden komen, want
toen gingen de scholen weer dicht. In februari hebben we elkaar/sommigen nog twee keer

gesproken via Zoom en online Uno gedaan. In maart was er een korte Groet en Ontmoet; in
kleine groepjes even bijkletsen en een cadeautje scoren.
Zaterdag 17 april was er dus de afsluiting. Het is een buitenactiviteit geworden, met een
wandelpuzzeltocht. We liepen van De Groene Jonker naar het huis van Herma aan de
Amstelkade. Hier waren een trampoline en schommels. We hebben marshmallows
geroosterd in de buitenkachel en heerlijke pannenkoeken gegeten. Aan het eind hebben we
afscheid genomen van Jayden. Hij gaat volgend jaar in Woerden naar school. Fay en Lot
gaan verhuizen.
We kijken dankbaar terug op een gezegende middag.
Inmiddels kijken we ook weer vooruit. De startactiviteit is gepland op zaterdag 25 september.
Zet het alvast in de agenda.
De leiding van de club Herma, Arnaud, Bert-Jan, Aagje
en zaterdag 25 september 2021 starten we weer!

Berichten vanuit Rwanda
De theologische school wordt voor diverse doeleinden gebruikt. Voordat er een nieuwe
groep studenten kwamen werd de school gebruikt voor een training van Compassion.
Inmiddels is de nieuwe groep van twintig studenten aangekomen. Een maand lang volgen ze
lessen in de eerste module van het “certificaat theologie”. Het is een groep met jonge
studenten, verschillende studenten hebben onlangs de middelbare school afgerond.
Begin maart is de maand van ‘de groei’ of van ‘de ontwikkeling’ gestart in Bweyeye. De
kinderen die zeer ernstig ondervoed zijn krijgen deze maand speciale aandacht. Vier weken
lang krijgen de kinderen dagelijks een speciale pasta bomvol voedingsstoffen. Deze pasta
wordt lokaal gemaakt door de ouders zelf. Daarnaast worden er extra trainingen gegeven die
toegespitst zijn op wat deze ouders nodig hebben. Zo hopen ze de kinderen de verstrikt zijn
in de ondervoeding net dat extra zetje te kunnen geven om gezond te worden. De kinderen
genoten ervan, het dagelijkse portie was achter de kiezen voordat ze met hun ogen konden
knipperen!

Ook in Rwanda is begonnen met vaccineren. In het Rusizi-district zijn vaccins uitgedeeld.
Eerst de werknemers in de gezondheidszorg, de leraren en ook de pastors en hun vrouwen
zijn gevaccineerd.
Op 8 maart is Rik 40 jaar geworden. Een bijzondere dag waar we God dankbaar voor mogen
zijn! Het werd gevierd met een lunch in Kamambe.
Bakstenen worden in Rwanda met de hand gemaakt van modder.
Daarna in de zon gedroogd en dan ter
plekke afgebakken. Het doet wel een
beetje denken aan de Israëlieten in
Egypte.
Aron, een collega van Rik en Caroline,
en Enathe zouden 18 december
trouwen, maar door de coronamaatregelen werd de bruiloft toen
slechts een paar dagen van te voren verboden. Gelukkig mocht de
bruiloft 13 maart doorgaan zij het met slechts 20 aanwezigen

i.v.m. de maatregelen. Maar Aron en Enathe zijn er niet minder gelukkig om.
Door de pandemie dachten Rik en Caroline hun verlof dit jaar uit te stellen. Maar daar komt
toch verandering in. In augustus hopen ze naar Nederland te komen voor een speciaal
verlof. In september hopen ze hun kindje in hun armen te houden. Ze zijn heel dankbaar
voor dit wonder van God. Laten we met elkaar bidden voor een voorspoedige zwangerschap
voor Caroline. Hun werk daar en al de voorbereidingen die in Nederland en Rwanda moeten
worden getroffen voor hun verlof naar Nederland.

Pinksteren
Kom, Heil’ge Geest, doorwaai mijn kleine hof,
De bloemen van mijn leven, grijs van ’t stof,
en grauw van ’t vuil dat ik zelf binnenbracht,
zij hangen slap, als in een koude nacht.
Maar als Gij komt (en ‘k hoor reeds Uw geluid)
wordt alles nieuw, en iedere knop komt uit.
Dan zal mijn leven bloeien als een roos,
die in het zonlicht staat, zo schoon, zo mateloos.
Dan zal ik vrolijk zingen tot Uw lof,
kom, Heil’ge Geest, doorwaai mijn hof.
E. IJskes-Kooger

Jeugddienst
13 Juni is er weer een jeugddienst. Vanaf 19:00 kunt u duidelijkheid krijgen op de vraag die u
misschien al meerdere keren aan uzelf hebt gesteld: ‘Ben ik de hemel wel waard?’. Dhr A. de
Rover zal ons hier meer over vertellen onder begeleiding van de inmiddels superbekende en
goede band: Latreia!

Bloemen uit de kerk
07-03 Mevr. Taal
Fam. L. Alblas
14-03 Dhr. A. Visser
21-03 Mevr. G. van den Bosch
28-03 Dhr. J. Hoogendoorn
04-04 Dhr. D. de Jong
11-04 Mevr. J. Beeloo
18-04 Dhr. J. de Jong
25-04 Mevr. D. de Heer

Hemelvaartsdag
Reeds veertig dagen zijn voorbijgegaan
nadat de Levensvorst is opgestaan.
Hij kwam als Overwinnaar uit de strijd
en heeft Zijn volk van dood en hel bevrijd!
Zo dikwijls heeft Hij Zich geopenbaard
tot troost van Zijn discipelen op aard’
waardoor Hij onweersprekelijk bewees
dat Hij waarachtig uit de dood verrees.
Ze werden in die veertig dagen tijd
op ’t heengaan van hun Meester voorbereid.
Nu wordt Hij door Zijn jong’ren nagestaard
als Hij al zegenend ten hemel vaart.
Die zegen wordt ervaren in hun hart;
die zegen geeft hun troost na zoveel smart.
Zo mogen ze aanbiddend blijven staan
en straks met grote blijdschap henengaan.
Ofschoon de Heere Jezus henengaat,
Hij heeft beloofd dat Hij hen nooit verlaat;
Zijn Godheid, Geest, genade en majesteit
Blijft met Zijn kerk tot ’t einde van de tijd.
Hij bidt nu in de hemel dag en nacht;
Hij schenkt Zijn kinderen steeds moed en kracht.
In ’t Vaderhuis wordt hun een plaats bereid;
een woning voor Zijn volk in eeuwigheid.

