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HRISTEN EN HEIDEN

Mensen gaan naar God in hun nood.
Smeken om hulp, vragen om brood en geluk,
verlossing van ziekte, schuld en de dood,
Zo doen ze allen, christen of heiden.
Mensen gaan naar God in zijn nood,
Vinden hem dakloos, verarmd en veracht,
verzwolgen door zonde, zwakte en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.
Naar alle mensen gaat God in hun nood,
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood,
sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis
en beiden vergeeft hij.
Dietrich Bonhoeffer, juli 1944
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k kan je ook in stilte spreken

Kent u het begrip 'tuimeltekst'? Een tuimeltekst (volgens de
website tuimeltekst.nl) biedt in de drukte van alledag korte
momenten van bezinning. Het zijn teksten die je, elke dag
opnieuw, kunnen raken, laten glimlachen, een (h)erkenning
geven, je op een nieuw spoor zetten of je met dat andere oog
laten kijken. Bijvoorbeeld: 'Loslaten is nog geen opgeven.'
of deze:
'Ik kan je ook in stilte spreken.' Deze laatste is mijn favoriet.
Een bevriende dominee zei over deze tekst het volgende:
“Omdat ik hierin een oproep zie voor de tijd die ook je vriend kan
zijn in plaats van, zoals meestal, je vijand. De tijd die genomen
moet worden. De tijd die haar eigen werk kan doen. De tijd die
wonden heelt. De tijd die nodig is om trage vragen te stellen.´
Ja, trage vragen. Dat zijn vragen die je niet zomaar stelt maar die
opkomen uit je ziel. En de ziel kent haar eigen tijd zoals u weet.
Trage vragen zijn vragen naar de zin en de betekenis, naar het
waarom en het waartoe. Maar ook vragen naar wie je nu echt
bent en wat je nu echt wilt. Daar kom je niet zomaar op. Voor die
vragen is veel spreken juist een belemmering.
Begrijpen dat het leven complex is, dat je niet zomaar weet hoe
het moet, dat je moet leren omgaan met je macht en ook met je
onvermogen, dat je niet het centrum van de wereld bent en
tegelijk toch er mag zijn, dat dit leven misschien een theater is
waarin je een rol speelt. Of een school waarin je lessen leert.
Weet ik het? Nee natuurlijk. Maar als ik het hoogste of diepste zeg
wat ik kan verzinnen, noem het God, dan bedoel ik eigenlijk ook
Iemand die mij in stilte wel eens spreekt.
En ik heb ontdekt dat er een welsprekende stilte bestaat.
Ik denk echt dat mensen, als ze die welsprekende stilte weten te
vinden, er bepaald gelukkiger van worden.
Ds. Wilma van der Linden
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amenvatting kerkenraadsvergadering (16 sept. secr.)

Henk opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte
welkom. Een bijzonder welkom voor onze nieuwe predikante Wilma
van der Linden.
Wilma houdt een inleiding over Psalm 91 en vertelt dat ze hierdoor
geïnspireerd wordt voor haar werk als ¨herder¨.
1. Agenda. Onder agendapunt Bezinning gaan we het boekje
over Bonhoeffer behandelen. Het voorstel om de VVB
inkomsten te vergroten, schuift door naar de volgende
vergadering.
2. De notulen van 3 juni. Deze worden akkoord bevonden en
getekend. Naar aanleiding van de notulen:
a. De training AED wordt verschoven naar oktober.
b. We stoppen per 1 jan. met ons (dubbele) lidmaatschap van
de Ned. club in Denia.
3. Voorstel om de collectes om te wisselen. Eerst collecteren
voor de nood in de wereld (onze sociale projecten) en daarna
voor ons zelf (de Kerk). Ieder is het daar mee eens. Dit gaat in
per 1 jan. 2020.
4. Postverantwoording. Er is een stappenplan gemaakt om de
structureel lagere VVB inkomsten (minus 3000 euro over
2018) om te buigen. Het zou mooi zijn als meer mensen een
maandelijkse automatische overboeking zouden doen.
De uitbreiding van het aantal zonnepanelen op het dak
van de pastorie gaat in september plaatsvinden.
Vele mails zijn verzonden over de ziekte van ds. Ari van
Buuren en de invulling van de dienst van 7 juli.
Uit het verslag van Willem van Buuren over zijn 3 weken
in juli lezen we dat hij veel bezoekwerk heeft gedaan en 7
artikelen heeft geschreven.
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Ds. Henk Vijver heeft op ons verzoek ook een aantal teksten/
artikelen ingeleverd.
Pauline, dochter van Adriana (die nu in Madrid woont), heeft
ons gevraagd om een herinneringsdienst in onze kerkzaal te
houden als Adriana overleden is. Dit hebben wij natuurlijk
toegezegd.
Op advies van Bram hebben we 50 boekjes aangeschaft
die gaan over de gedichten en brieven van Bonhoeffer. We
gaan een aantal inspiratie-ochtenden houden over de inhoud
van dit boekje. In het kader van gemeenteopbouw wordt 1
boekje per adres op 22 sept. uitgedeeld.
5. Pastorale zaken. We hebben geen vacatures meer. We
moeten echter wel op zoek naar nieuwe penningmeesters (die
niet noodzakelijkerwijs lid hoeven te zijn van de kerkenraad).
Het kerkbezoek in de zomermaanden bleef redelijk op
peil. Pas in de loop van augustus zakte het naar 20
personen.
De startzondag is op zondag 6 oktober.
De volgende inspiratie-ochtenden zijn op de dinsdagen
15 okt., 12 nov. en 10 dec.
Wilma stelt voor om op 27 oktober iets met het OOGSTFEEST
te doen t.b.v. de 2 voedselbanken in de regio.
Wilma stelt ook voor dat de predikant de paaskaars dooft
aan het einde van de dienst. Dit gaan we doen.
We gaan in de afkondigingen ook weer de personen
noemen die de bloemen hebben verzorgd. Wil jij het
volgende week doen? Meld je aan bij Martine.
6. Afsluiting. Wilma sluit de vergadering af met een gedicht.
7. De volgende KR vergadering is (Dv) maandag 14 okt.
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et zal wel even wennen zijn……..

Bram Gerth.

Vastgeroeste gewoonten, wat lijken ze vaak de normaalste zaak
van de wereld, maar ze zijn dat vaak niet. Deze gewoonten
veranderen stuit vaak op veel weerstand, want niets voelt zo lekker
aan als vaste gewoonten.
Maar soms komt er iemand op het idee om zo´n gewoonte eens
onder de loep te nemen om dan tot de ontdekking te komen dat er
iets niet aan deugt.
Zo is het in onze kerk de gewoonte dat de opbrengst van de eerste
collecte voor de kerk is bestemd en de opbrengst van de tweede
collecte voor de diaconie of de sociale projecten die door onze kerk
worden gesteund.
Maar wringt dat toch ergens niet een beetje, dat eerst voor jezelf
zorgen en dan pas voor een ander? Geeft het als het ware niet een
verkeerd signaal af? Hoort een kerk niet naar buiten gericht te zijn
en om te zien naar een ander? Moet dat niet zichtbaar worden
gemaakt in de volgorde van de collecten?
Ik ben er zeker van dat onder onze gemeenteleden er een aantal
zijn die vinden dat dit spijkers op laag water zoeken is, maar het
gaat hier om de symboliek zoals zoveel zaken in onze kerk.
Het is daarom dat de kerkenraad heeft besloten om vanaf de eerste
dienst in januari de volgorde om te draaien.
Het wordt nog een paar keren afgekondigd want zoals gezegd,
oude gewoonten…….
Overigens is het in verreweg de meeste gemeenten de gewoonte
om de tweede rondgang te bestemmen voor de eigen kerk.
Symboliek, jawel, niks mis mee!
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CHEPPING ALS HOUVAST (Psalm 74)

ds. Henk Vijver

Waarom? Hoe kon dit gebeuren?
Dat zijn de woorden die je hoort als mensen worden getroffen door
verdriet en pijn. Het is de klacht die je leest in Psalm 74. Als een
kreet die steeds terugkeert: Waarom, God?! (vs.1, 11). Hoe lang
nog, God!? (10). Het leven wordt bedreigd. Alles wat het leven de
moeite waard maakt, wordt vernield en weggerukt. Waarom? Dat
roepen de mensen in een klacht die nooit verstomt. Zoals Job, die
weigert te stoppen met zijn klacht aan het adres van God, een
klacht die tegelijk een aanklacht is. Zolang ik leef en adem, zal ik
niet zwijgen. Dat gebeurt ook in Psalm 74. De dichter weigert het op
te geven. Hij eist een antwoord van God. Waarom? Erger dan een
mens die klaagt en verwijten maakt is een mens die in het lijden is
gaan berusten, die voorgoed de mond heeft gesloten en tot apathie
is vervallen. In Psalm 74 komt alle verdriet en wanhoop naar boven.
Waarom, God, hebt u ons voor altijd verstoten?
Het gedicht is waarschijnlijk geschreven na de verwoesting van
Jeruzalem. Als brute houthakkers sloegen de vijanden alles kapot,
de versierselen, de kunstwerken, al het handwerk in de tempel. En
de gebouwen, de huizen en de muren van de stad. Voor de joden
die de verwoesting overleefden, was dat het begin van de
ballingschap.
Hoe lang nog, God, zal de tegenstander u bespotten?
Zal de vijand uw naam voor altijd beschimpen?
Heeft de dichter, de man die deze klachten schrijft, nog een reden
om te bidden? Kan hij nog geloven? Hopen? Ja, hij heeft een
reden. In het midden van de psalm wordt de klacht onderbroken
door een scheppingslied (vs.12-17). En dat, het geloof in God als
schepper, is het steunpunt voor zijn gebed. Alles is vernield, maar:
daar is nog het land!
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En nog steeds ontvangt het land water uit bronnen en beken. Daar
is nog de wisseling van dag en nacht, en de voortgang van de
seizoenen. Het leven blijft mogelijk op deze aarde, schepping van
God.
Is dat voldoende als steunpunt? Voor de dichter wel. Hij houdt zich
daaraan vast. Het is voor hem de grond om zich tot God te blijven
richten. U hebt dit alles geschapen, vergeet dat niet. Het kwaad dat
mensen overkomt en dat hen wordt aangedaan, dat gaat ten koste
van u. Het is uw schepping die wordt getroffen. Dus sta op, en doe
er wat aan. Hef uw machtige hand op, de hand waarmee u het land
hebt geschapen.
In de berijming van de psalm (door JW Schulte Nordholt en Jan
Wit) klinkt dat zo:
U is de dag, U is de nacht, o Heer.
De zon, de sterren rusten in uw handen.
Gij stelt een grens vast tussen zee en landen,
Bepaalt de tijd voor der seizoen keer.
O Heer, die zo uw koningsmacht betoont,
Wil eind’lijk toch uw naam, uw eer gedenken.
Lever uw tortelduif niet uit, o Heer.
Vergeet uw kind’ren niet voor immermeer.
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en mens is geen geval

(ingebracht door Henk de Jong)

“Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?”
“Hij niet en zijn ouders ook niet”, was het antwoord van Jezus,
“maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden” Joh.9:2-3
Jaren geleden verscheen er een boekje met de titel:
Wil ze slagroom? Het ging over de ervaringen van mensen in een
rolstoel. In negen van de tien gevallen wordt niet de rolstoeler zelf
aangesproken, maar de begeleider. Alsof een rolstoel betekent dat
er alleen nog maar over iemand gesproken kan worden. Daarmee
wordt een mens gedegradeerd tot een geval en niet meer als mens
bejegend.
Het benaderen van mensen met een beperking als een geval is iets
van alle tijden, zo blijkt wel uit de geschiedenis van Johannes 9.
Voor de discipelen is de blindgeboren man een geval, maar ook
voor zijn buren en kennissen en voor de farizeeën. Alleen voor
Jezus niet. Dat wordt meteen duidelijk in de openingszin van dit
hoofdstuk. “in het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn
geboorte blind was” Jezus zag iemand, een mens.
Controle
Jezus´ discipelen zagen niet iemand, maar een geval en een
buitengewoon interessant geval: iemand die al vanaf zijn geboorte
blind is. Boeiend om eens een boom over op te zetten: “Rabbi, hoe
komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf
gezondigd of zijn ouders?”
Met andere woorden: ze zijn er diep van overtuigd dat er een relatie
ligt tussen lijden en schuld, tussen ziekte en zonde, maar hoe
precies…. Blind vanaf de geboorte, dat is lastig om theoretisch te
kunnen plaatsen. Wie draagt de schuld van zijn blindheid: de man
zelf of zijn ouders? Daar zal Jezus vast kunnen helpen.
Waarom willen ze dat weten? Om de raadselachtige vragen van het
leven onder controle te krijgen? Willen ze het onbegrijpelijke in een
systeem kunnen onderbrengen?
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Ook voor de farizeeën is er een duidelijk verband tussen ziekte en
zonde, maar ze begrijpen evenmin hoe het in dit specifieke geval
zit. En vooral hoe het zich verhoudt tot de genezing van de man.
Even lijkt hun theologische systeem daardoor in de war gebracht.
De man kan niet geloven wat hem overkomt. Maar het kost hun het
nodige aan onderzoek en tijd, maar ze slagen erin het rond te
krijgen. Na een aantal ondervragingen van de man is het hun
duidelijk: deze man is niet alleen in zonde geboren, maar ook in
zonde gebleven. Hij deugt gewoon van geen kant. Waarom? Omdat
hij op sabbat genezen is door een man die ook niet deugt: Jezus
van Nazaret. Dat kan niet van God zijn. Een genezing op sabbat
past helemaal in het leven van deze man, die al vanaf zijn geboorte
zondig is. Daarom wordt hij uit het huis van God geschopt.
Het is verbijsterend zoals deze dag verloopt. Probeer je voor te
stellen dat je die blindgeboren man bent. De dag begint als alle
dagen. Je zit weer op het plekje waar je altijd zit. Je houdt je hand
omhoog in de hoop dat je aalmoezen ontvangt en wat kunt kopen
om in leven te blijven. En dan staat er opeens een groep mensen
die over je begint te praten en te discussiëren. Tot een zekere
Jezus het woord neemt en je een bijzondere opdracht geeft. Je
voert die uit en voor het eerst in je leven kun je zien. Zien! Jezelf,
de mensen om je heen, het water van de vijver van Siloam, de
straten van Jeruzalem. De man kan niet geloven wat hem
overkomt. Maar het verbijsterende is dat de mensen om hem heen
het ook niet kunnen geloven. Ze willen gewoon niet geloven wat ze
zien. Hij blijft een geval, heel apart en interessant voor allerlei
beschouwingen.
Kijk maar naar de buren en kennissen. Als ze hem zien lopen,
beginnen ze over hem te kletsen. Zeg, is dat niet die blinde
bedelaar? Ja, ik geloof het wel. Nee joh, dat kan niet, hij lijkt er
alleen maar op. De man doorbreekt het geklets en zegt dat hij het
werkelijk is. Maar vervolgens feliciteren ze hem niet. Ze zeggen
niet: kerel, wat moet dat geweldig zijn! Geen verwondering of
vreugde over wat er met de man gebeurd is. Nee; alleen: hoe zijn je
ogen opengegaan? Ze willen het kunnen begrijpen, net als de
Farizeeën.
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Verrassend
Wat is onze Heer dan verrassend anders! Jezus zag hem niet als
een interessant geval, maar als een mens door wie Gods werk
zichtbaar moest worden. Zo spoort hij ook ons aan om naar elkaar
te kijken. Om elkaar niet te zien als bijzondere gevallen die we
samen bespreken, maar om elkaar te zien als mensen door wie
Gods werk zichtbaar gaat worden. Dat geldt voor zieken en
terminale patiënten, maar ook voor mensen met Down,
dementerenden, lijders aan aids en ogenschijnlijk gezonde mensen.
Ogenschijnlijk, want we hebben allemaal onze beperkingen en onze
zonden. We hebben allemaal een redder nodig. We zijn allemaal
mensen in wie het werk van God zichtbaar moet worden.
En wat is dan Gods werk? Kijk maar hoe Hij begonnen is. Hij sprak
en het was er. Hij formeerde de mens uit aarde. Hij nam een stukje
klei uit de door Hem geschapen wereld en boetseerde dat tot mens.
Hij blies er de adem in en maakte hem tot een levende ziel om met
vreugde in deze wereld bezig te zijn. Zo is onze hemelse Vader de
geschiedenis van hemel en aarde begonnen.
En nu zien we zijn Zoon aan het werk. Hij laat zien waar God op uit
is in zijn verlossende werk. Hij herstelt bij de man wat stuk gegaan
is. Zijn ogen moeten weer doen waarvoor ze bedoeld zijn. Ze
moeten de man zicht geven op Gods schepping, zodat hij zijn Vader
gaat loven en danken.
Wedergeboren
Jezus lijkt op zijn Vader, ook hier. Ook de Zoon pakt klei en maakt
met speeksel wat modderdeeg dat hij op de ogen van de blinde
strijkt. En dan stuurt Hij hem naar het water van Siloam, dat
¨gezondene¨ betekent. Het is alsof Jezus zeggen wil: als je doet wat
ik zeg, zullen de schellen van je ogen vallen. Je zult zien wie dit
tegen je zegt: de door God gezondene. Met andere woorden: als je
luistert naar Hem die door God in deze wereld gezonden is, zal
Gods werk in jou zichtbaar worden.
De man doet het, en hij kan zien! Vervolgens wordt hem ook
duidelijk wie hem genezen heeft. Eerst heeft hij het nog over¨
iemand die Jezus heet´(vers 10) later over een ¨profeet¨(vers 17) en
helemaal aan het eind van het verhaal komt hij tot geloof in Jezus
als de Mensenzoon (vers 38).
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Het licht van de wereld heeft hem gaandeweg de ogen geopend.
De blindgeboren man is wedergeboren tot een man met zicht en
inzicht.
En de Farizeeën? Ze zijn en blijven blind. Als je denkt geen
verlossing nodig te hebben, slijt je je ogen voor eigen gebrek en
word je onbarmhartig voor anderen. Alleen wie zijn ogen laat
openen door de gezondene gaat het werk van God zien en krijgt
oog voor een ander.
Roel Venderbos predikant.

L

iefdegaven.

Wat zegt de (PKN) kerkorde over Geldwerving en
vermogensbeheer?

Dit artikel is ingebracht door Derk Rozema omdat de KR dit najaar met een plan komt om
onze vrijwillige bijdragen op een hoger niveau te krijgen. Door vertrek en overlijden van
leden, zijn de vrijwillige bijdragen vorig jaar met 3000 euro gezakt en dat is structureel.
Dit artikel is sterk ingekort om het leesbaar te houden.
Ds. Lieuwe Giethoorn
projectleider Kerk2025
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Het woord 'geld' komt in de kerkorde niet voor. Toch is er vanuit de
kerkorde genoeg te zeggen over dit thema.
Ds. Lieuwe Giethoorn laat zijn licht schijnen over geldwerving en
geldbesteding.
Geld - een beladen term
In de christelijke traditie is geld een beladen onderwerp. Geld
behoort tot de stoffelijke zaken, het slijk der aarde. In de hemel is
geen geld (noch bier). In het evangelie is geld het veldteken van de
Mammon: de god met euro-tekens in zijn ogen, die mens en
samenleving aanzet tot geldzucht en gierigheid .
De Willibrordvertaling vertaalt ‘mammon’ met ‘geldduivel’. Dat is
goed gevonden: de Mammon als tegenstrever van God, die Liefde
is. ‘Je kunt niet God dienen en de Mammon’, zegt Jezus tegen zijn
leerlingen. En toen Jezus zijn leerlingen erop uit stuurde om de
onreine geesten - waaronder de geldzucht - uit te drijven, droeg Hij
hen op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen
reistas en al helemaal geen geld. Ze mochten geheel vertrouwen
op de wervingskracht van de Liefde.
Liefdegaven
In de kerkorde wordt daarom over geld gesproken als liefdegaven.
Artikel V lid 3, waarin de specifieke roeping van de verschillende
ambten wordt beschreven, noemt als eerste taak van de diakenen:
‘de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen
van de liefdegaven’. Wie wordt opgenomen in de gemeenschap van
de Liefde die zich in Jezus heeft gegeven als brood en wijn voor de
mensen, leert zijn of haar geld te zien als een gave van God om
liefde uit te delen. Aan de tafel van de Heer wordt geld geheiligd tot
een middel om liefde te doen. Natuurlijk is dat een taak voor
diakenen. Zij zijn de kelners aan de tafel van de Heer. Zij staan er
met de neus bovenop en zijn het beste in staat om ons daarin voor
te gaan.
Collecte en vrijwillige bijdrage
De kerk is geen vereniging van leden die contributie betalen of
‘kerkbelasting’, zoals vroeger, toen kerk en staat niet strikt van
elkaar waren gescheiden. In ons land zijn bijdragen aan de
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kerk vrijwillig. Dat vrijwillige karakter past goed bij het doel waarvoor
de bijdragen zijn bestemd: bouwen aan en in stand houden van een
gemeenschap van de Liefde. Verplichte liefde is geen liefde. In de
Bijbel is liefde een wegwijzing, een kans. ‘Je ziet het pas als je het
doorhebt.’
Geldelijke bijdragen van gemeenteleden worden in de kerk gezien
als ‘offergaven’, het uitdelen van wat ons gegeven is. Die bijdragen
zijn niet verplicht. Maar wel nodig, zeer nodig zelfs. De organisatie
kerk (en de diaconie) kan niet van de wind leven. Daarom doen de
diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters vrijmoedig een beroep
op ons om ruimhartig bij te dragen aan diaconie en gemeente. Zij
voelen zich daarin gesteund door een mooie zin uit de kerkorde:
‘Alle leden zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden
tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente
geeft (art. IV-2).’
Omgaan met geld
In de kerkorde staan enkele aanwijzingen over de wijze waarop we
in de kerk met geld omgaan. Die omgang moet transparant zijn tot
op de kern van kerk-zijn. Het is dan ook een goede greep van de
Protestantse kerkorde om te spreken over ‘ouderlingkerkrentmeester’. De term ‘kerkrentmeester’ hebben we ontvangen
van de Lutherse traditie. En zij op haar beurt vanuit het Nieuwe
Testament. Daar heette zo iemand een ‘oikonomos’, een econoom.
Een rentmeester naar Bijbels ontwerp voert het beheer over
het bezit van de gemeenschap en heeft de volmacht om dat te
besteden of uit te delen.
Beleidsplan en begroting.
De wijze waarop het geld van de gemeente wordt beheerd dient
volgens de kerkorde doelgericht en verantwoord te geschieden. Om
twee redenen:
- Het geld is bestemd om ‘de lofprijzing van de Naam des Heren
en de dienst aan de wereld’ mogelijk te maken en in stand te
houden.
- Het geld is bijeengebracht door vrijwillige bijdragen en
giften van gemeenteleden. Van de colleges van
kerkrentmeesters en diakenen wordt dan ook verwacht dat zij
‘bij het beheren van en het beschikken over de aan hen
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toevertrouwde gelden, binnen de grenzen blijven van het door
de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de door de
kerkenraad vastgestelde begroting’.
Een belangrijk instrument voor de aansturing van het beheer over
de huishouding van de gemeente is de jaarlijkse begroting Daarin
worden de jaarlijkse inkomsten van de gemeente en de diaconie
geraamd en bepaald aan welke doelen deze zullen worden
besteed. Deze begroting wordt voorbereid en vastgesteld door de
kerkenraad.
Het bepalen van het beleid en de financiële vertaling daarvan raakt
alle gemeenteleden in hun geloofsleven. En in hun portemonnee.
Dat kan en mag volgens de kerkorde dan ook niet buiten hen
omgaan. In artikel V-5 is bepaald dat ‘de kerkenraad geen besluiten
neemt in aangelegenheden die voor het leven van de gemeente
van wezenlijk belang zijn, zonder de leden van de gemeente daarin
gekend en daarover gehoord te hebben.’
Dat is ook het geval bij het opstellen van de begroting en
jaarrekening. De kerkorde bepaalt dat deze stukken niet door de
kerkenraad worden vastgesteld ‘voordat de gemeenteleden in de
gelegenheid zijn gesteld van de inhoud daarvan kennis te nemen
en hun mening daarover kenbaar te maken’.
Geldwerving
Als het goed is weten we op deze wijze precies wat er van ons als
gemeenteleden wordt verwacht aan vrijwillige bijdrage en diaconale
giften. Gezamenlijk hebben wij ons immers gecommitteerd aan de
beleidsdoelen en wijze van financiering daarvan.
Maar dat valt in de praktijk vaak tegen. De praktijk leert dat wij als
gemeenteleden telkens geprikkeld moeten worden om aan onze
verplichtingen te voldoen. Als we weten wat er met ons geld
gebeurt, willen we wel dieper in de buidel tasten. Een verzoek om
een jaarlijkse vrijwillige bijdrage vraagt op zijn minst om een
toelichting op de begroting van de gemeente en de doelen en
prioriteiten die daarin zijn gesteld.
De kerkorde gaat ervan uit dat gemeenteleden hun roeping
nakomen. Maar daarbij moeten we elkaar wel een stevig handje
helpen.
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ingebracht door Bert Boxtart

‘

B

armhartigheid wil ik; géén offer!’

God beminnen, hoe doe je dat? Dries kijkt scherp naar Jezus’
optreden in Matteüs en ziet dat het niet met devotie of
vroomheid te maken heeft.
Binnen het kader van het evangelie van Matteüs horen we Jezus
twee keer zeggen: ‘Ik wil liever barmhartigheid dan offers.’ Het is
een citaat van de profeet Hosea (6, 6). Het Griekse woord voor
‘barmhartigheid’ luidt ‘eleos’, hetzelfde woord dat klinkt in de bede:
‘Kyrie, eleison’ – ‘Heer wees barmhartig.’
Beide keren zijn Jezus’ woorden gericht tegen farizeeën die kritiek
uiten op zijn manier van doen. De eerste keer eet hij met tollenaars
en zondaars (Matteüs 9, 10-13). Die golden als onrein. En het was
niet geoorloofd zich met onreinen af te geven. Je werd er zelf net zo
onrein van. Aldus de heersende opvatting in Jezus’ dagen. Waarop
Jezus reageert: Leert wat het is: “Ik wil liever barmhartigheid dan
offers”.
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Als jullie ziel was doordrongen
De tweede keer loopt Jezus met zijn leerlingen op sabbat door de
korenvelden (12, 1-7). Zijn leerlingen plukken wat aren om
graankorrels te eten. Dat was arbeid. En arbeid was verboden op
de sabbat. Jezus reageert nagenoeg op gelijke wijze: Indien jullie
maar wisten wat het is: “Ik wil liever barmhartigheid dan offers”.
Matteüs gebruikt voor ‘weten’ het typisch Bijbelse woord ‘kennen’.
Dat betekent zoveel als: ‘in merg en been, met hart en ziel
doordrongen zijn van… ‘Als het maar tot jullie ziel was
doorgedrongen…’
Jezus ergert zich kennelijk aan mensen die menen dat ze God
moeten dienen door anderen op hun fouten te wijzen en daarbij de
barmhartigheid vergeten.
Met beide benen op de grond
Het is trouwens opvallend hoe Jezus met beide benen op de grond
staat. Later wordt hem door een farizeeër gevraagd
(Matteüs 22, 36): Wat is het grootste gebod? Natuurlijk geeft Jezus
het antwoord dat iedere jood op deze vraag zou geven: Gij zult God
beminnen, met geheel je hart, geheel je ziel en geheel je verstand
(Deuteronomium 25, 5-6). Om er onmiddellijk aan toe te voegen:
Het tweede is daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen
als uzelf’ (Leviticus 19, 18).
God beminnen en de naaste beminnen zijn even belangrijk. Beide
geboden zijn ontleend aan twee verschillende teksten uit het Oude
Testament, Jezus’ Bijbel. Maar dat ze op deze wijze werden
gecombineerd, dat was nieuw. Dat is typisch voor Jezus. Meestal
werd ‘God beminnen’ in verband gebracht met de eerste drie van
de tien geboden: het verbod om andere goden te aanbidden, het in
ere houden van Gods naam, het heiligen van de sabbat, het
brengen van offers in de tempel, het betalen van tempelbelasting…
Maar Jezus legt er de nadruk op dat de medemenselijke geboden
even belangrijk zijn als de religieuze.
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De medemenselijke geboden
Sterker. Ooit komt er ‘één’ op hem af met de vraag (19, 16-30): ‘Wat
goeds zal ik doen opdat ik heb: eeuwig leven?’ Jezus antwoordt:
‘Onderhoud de geboden.’ Tot onze verbazing vraagt die man dan:
‘Welke?’ En het antwoord van Jezus is even verrassend: ‘Gij zult
niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen. Gij
zult niet vals getuigen. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw
naaste beminnen als uzelf.’
Alleen maar de sociale, medemenselijke geboden. Geen woord
over de eerste drie. Niets over het beminnen van God boven alles.
Niets over het heiligen van Gods heilige naam. Niets over het
onderhouden van de sabbat. Alsof hij zegt: ‘Je komt Gods geboden
het beste na door je naaste te beminnen.’ Geen enkele
tegenstelling tussen het dienen van God en het dienen van de
naaste.
Barmhartigheid wil ik
In Jezus’ opvatting kan de dienst aan God nooit ten koste gaan van
het welzijn van mensen. Hij ergert zich eraan wanneer God tegen
de mensen wordt uitgespeeld. Zoals die keer dat Jezus zegt
(Matteüs 5, 23-24): ‘Wanneer je je gave naar het offeraltaar brengt,
en je herinnert je daar(!) dat je broeder iets tegen je heeft: laat dan
daar(!) je gave voor het offeraltaar achter en ga heen: verzoen je
eerst met je broeder.’
Kortom, je dient God meer door je naaste te beminnen dan door
een offer of welke daad van devotie ook.
‘Ik wil liever barmhartigheid dan offers.’
Maar als ik dan nog eens de Griekse tekst van Matteüs evangelie
erbij neem, wacht mij een nog grotere verrassing. Jezus zegt niet:
‘Leert wat het is: Ik wil liever barmhartigheid dan offers’ of: ‘Indien
het maar tot jullie wilde doordringen wat het is: Ik wil liever
barmhartigheid dan offers.’ Nee, bij beide gelegenheden zegt
Jezus: ‘Barmhartigheid wil ik; géén offer!’ En bij nader inzien staat
dat ook zo bij de profeet Hosea.
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Het gewichtigste
Wij dienen en beminnen God door de naaste te dienen en te
beminnen. Anders gezegd: wij brengen eer aan God niet door
offers, maar door de naaste eerbied te bewijzen.
De eerlijkheid gebiedt erbij te zeggen dat Jezus tegen het eind
van Matteüs evangelie dat toch weer enigszins afzwakt (23,
23): ‘Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars. Jullie
dragen wel af tienden van munt , anijs en komijn, maar jullie
laten na het gewichtigste van de Wet: gerechtigheid,
barmhartigheid en trouw. Het ene moet men doen en het
andere niet nalaten.’ Maar het ontgaat ons niet wat Jezus – ook
in dit verband – het gewichtigste van de wet noemt.
Dries van den Akker SJ is jezuïet en oud-docent godsdienst, catechese en
levensbeschouwing.
Verzorgt ook een website over heiligen: www.heiligen.net.
Hij is redacteur van Ignis Webmagazine.

D

uizend dingen om voor te danken

(ingebracht door Leo Koppelaar)

Danken voor het eten ... uh ja, dat doe je toch gewoon? Bidden
voor het eten, danken erna, stukje uit de Bijbel lezen? Of anders
één bid- en dankmoment rondom het eten?
Ik betrapte mezelf erop dat ik die gewoonte los had gelaten. Als het
tijd was voor het avondeten zette ik naast mijn bordje eten mijn
laptop neer: Netflix aan, en happen maar! Er was geen eind van de
maaltijd meer, alleen nog het einde van een aflevering Friends. En
oh ja, dan was er het begin van de afwas …
Ik ging hier pas weer over nadenken toen ik recent het boek
Duizendmaal dank van Ann Voskamp las. Een fantastisch boek, zo
eentje waar je in een slakkengangetje doorheen moet gaan. Elke
keer een stukje om op te kauwen. Ann nam me mee door haar
uitdaging om duizend dingen op te schrijven waar ze dankbaar voor
was. Het zijn hele simpele dingen die ze opschrijft: de zon die
opkomt, een glimmende zeepbel bij de afwas, of schoon
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beddengoed. Gaandeweg begint ze te ontdekken dat als je je ogen
er maar voor open doet, er zoveel mooie dingen om je heen te zien
zijn! Ze beschrijft hoe ze steeds dankbaarder wordt voor de kleine
dingen die ze ziet, en hoe gelukkig het haar maakt. En dat dát,
dankzeggen, heel belangrijk is!
bewust zijn van dingen
Eigenlijk heel simpel: pas als je dankt, accepteer je Gods
geschenken aan jou. Als je dankt, ben je je ervan bewust. Als je
dankt, heb je oog voor wat je krijgt. Ik voel me best vaak
ontevreden, op zoek naar dingen die mijn hart kunnen vervullen –
alleen zoek ik dat in dingen die me maar tijdelijk een goed gevoel
geven: Netflix, een reep chocola of een nieuw shirtje. Natuurlijk is
het prima om een avondje op de bank te hangen met Netflix of als
je een vervelende dag hebt onder een dekentje te kruipen met een
reep chocola. Sterker nog: ook daar zou je dankbaar voor kunnen
zijn! Maar misschien voel ik me wel ontevreden omdat ik geen oog
heb voor wat God me al geeft. Kleine knipoogjes van boven die me
vertellen dat Hij degene is die ‘is’. Dat Hij degene is die mijn leven
vol wil maken van al Zijn goede gaven! Danken gaat samen op met
oog hebben voor die goede gaven. Ze zien en dan zeggen: ‘Dank U
Vader, voor wat U geeft!’ Daarmee open je je handen en legt God er
iets van Zichzelf in. Hoe fantastisch mooi is dat?!
Daarom ging ik weer danken voor mijn eten. Omdat dat me een
goed punt leek om weer mee te beginnen. Ik realiseerde me:
dagelijks eten is óók een gave van God! Er zijn zo veel mensen die
het zoveel minder hebben dan ik – en ik wil dankbaar zijn voor Zijn
zorg voor mij. Ik wil dat accepteren, en daarom ga ik er weer voor
danken. Bij elke maaltijd is nu weer een moment dat ik even stil sta
en me realiseer: oh ja, God geeft, welke gaven zie ik? Waar ben ik
dankbaar voor, wat mag ik accepteren? Ik geloof met heel mijn hart
dat dat tevredenheid en vrede in je leven zal brengen! Daarom …
Ik heb me voorgenomen om, net als Ann Voskamp, een lijstje te
gaan maken met kleine dingen waarvoor ik dankbaar ben. Ik wil
mijn ogen open gaan houden en speuren naar knipogen van God,
kleine cadeautjes om te ontvangen en dank voor te zeggen. Doe je
mee?! Ik begin alvast: 1. Mijn avondeten …
Dit artikel komt van het meidenblog huisvanbelle.nl.
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Bron: Nederlands Dagblad

Ingebracht door Bert Boxtart

“

V

eel verder dan een schreeuw kwam ik niet”

Dominee Ronald Heins liep het vuur uit de sloffen voor zijn nieuwe gemeente. Totdat hij
volledig was opgebrand. In dit tweeluik vertelt hij over zijn burn-out.

“Zo te zien hebt u burn-out verschijnselen. Het lijkt me verstandig
dat u zich een paar weken ziek meldt.” Wat een opluchting ging er
door mij heen toen de huisarts deze woorden uitsprak. Ze waren
het begin van acht maanden loslaten en opnieuw beginnen.
Ik sliep ’s nachts namelijk nog maar drie tot vier uur. De rest van de
tijd lag ik te malen. Het was alsof een hyperactief geweten mij
voortdurend influisterde: Je schiet tekort. Je kan het niet. Je moet
nog meer doen. Bewijs jezelf… Mezelf ergens op concentreren ging
steeds slechter en ik zag als een berg op tegen iedere afspraak.
En dan was er ook nog die voortdurende hoofdpijn die als een
knellende band om mijn hoofd gespannen zat. De vakantie bracht
geen rust. Zelfs aan de Italiaanse oostkust bleef het werk mij
achtervolgen. Ik had geen internet nodig om in mijn hoofd online te
blijven.
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De valkuil van een nieuwe omgeving
Twee jaar eerder was ik als predikant begonnen in een nieuwe
gemeente. Verhuizen en opnieuw beginnen is altijd een spannende
tijd. De oude, vertrouwde plek liet ik achter om iets nieuws te
beginnen. Een schone lei voor een nieuw hoofdstuk.
Maar dat bracht ook een druk met zich mee om me te bewijzen en
te laten zien wie ik ben en wat ik kan.
Na een kennismakingsperiode ging ik er vol in. Ik organiseerde een
musical, een Top2000-viering, een kloosterweekend. Het bracht
veel mensen in beweging en deed ook veel stof opwaaien.
Maar in alle drukte die het met zich meebracht, vergat ik er zelf ook
van te genieten. Alles leek van mij af te hangen. Relativeren lukte
niet meer. Hoe vaak bad ik toen niet: “Heer, het is uw kerk. Ik ga
slapen.” Maar blijkbaar was mijn vertrouwen minder groot dan dat
van de vroegere paus. De nachten waren lang, maar de volgende
dag ging ik verder alsof er niets aan de hand was. Niemand had
iets door, want aan de buitenkant straalde ik een tomeloze energie
uit.
Het licht ging uit
Toen de grootste drukte achter me lag, was ik moe maar voldaan.
Bovendien had ik een paar wijze lessen geleerd; dit zou me niet
nog eens overkomen. Maar op dat moment raakte ik in conflict met
een paar mensen die het allemaal maar niks vonden. Een beker
werd uitgegoten in de al volle emmer. Hij liep over en het licht ging
uit. De eerste weken van mijn ziekteverlof brachten geen rust.
Integendeel. Gedachten bleven komen en draaiden zeurend in
cirkeltjes rond. Waren dit de demonen die bezit van je konden
nemen? Ik vocht met ze, maar hoe meer ik worstelde, des te dieper
zonk ik weg. Ze deden me letterlijk duizelen. Lange wandelingen
liep ik langs de Berkel, de IJssel en de zee. Denken, denken,
denken… Alsof dat iets oplost.
Ik voelde me machteloos
In mijn hoofd was het chaos en ik verlangde ernaar orde te
scheppen. Daar moest het mee beginnen. Maar waar? En hoe?
Anderen had ik daarin bijgestaan, maar nu was ikzelf aan de beurt.
Ik voelde me machteloos.
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God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen. Veel verder dan
een schreeuw uit de diepte kwam ik niet. Dan maar het lied en
gebed op andermans lippen. Dagelijks luisterde ik naar de
meditaties van Bidden Onderweg. Dat gaf wat houvast, voor zolang
het duurde, want de woorden van de meditatie werden zo weer
weggespoeld.
Na een lange strandwandeling belandde ik toevallig in een museum
in Bergen, bij een tentoonstelling met de titel ‘Het zalig nietsdoen’.
Dat was een groot contrast met hoe ik me voelde: de gestreste
druktemaker. Daar lag ‘The lazy king’ van Alain Séchas. Deze luie
koning ligt sinds 2008 in het Arnhemse park Sonsbeek, met zijn
hand onder zijn hoofd. Nu mocht hij dan even aan zee liggen, zijn
nietsdoen bleef zinloos, met een ondraaglijke lichtheid van bestaan.
Het was zo’n contrast met mijn leven dat ik mij geërgerd en boos
van hem afwendde.

The Lazy King van kunstenaar Alain Séchas.

Toch symboliseert deze naakte koning van de luiheid een belangrijk
station op mijn weg. Op mijn exodus uit de slavernij van het moeten
en de voortdurende zoektocht naar bevestiging en waardering,
bood de luie, naakte koning zicht op de vrijheid en de
vrede van het er gewoon mogen zijn. De volgende
dag stortte ik mijn hart uit bij een vriend. Bij het
afscheid wenste hij mij een goede woestijntijd toe.
Ronald Heins is dominee binnen de Protestantse Kerk Nederland. Hij is voorganger in
Zutphen en maakte audio-meditatie voor zijn website: www.eenkwartiervoorgod.nl.
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I

nspiratiemorgen

15 oktober om 11.00 uur in de pastorie
De koffie staat klaar
vanaf 10:30 uur.

Thema: BONHOEFFER 75
Op deze morgen gaan we de eerste 5 hoofdstukken van het
verstrekte boekje samen bespreken. (boekje meebrengen!!!)

Dit is een morgen bestemd voor gelovigen, zinzoekers en
twijfelaars.

Van harte welkom.!!
De volgende inspiratie-ochtend is op 12 november en op
10 december.
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ingebracht door Bert Boxtart

V

oor veiligheid en comfort moet je niet bij Jezus zijn

Maar dicht bij Jezus ben je veilig, toch? Nou, denkt Annemarie,
te dichtbij is ook niet goed. Dan raak je zomaar iets wezenlijks
kwijt.
Een meditatie over Matteüs 20, 20-27:
Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: ‘Beloof
me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast
u mogen zitten, de één rechts van u en de ander
links’.
Wie durft het nog voor de moeder van Jakobus en Johannes op te
nemen? Zo gek is het toch niet, een moeder die voor haar jongens
pleit? Welke ouder wil niet het beste voor zijn kind? Zij doet het niet
eens buiten haar zonen om. Sterker nog: die vinden het ook wel
een mooi idee.
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Toch wacht hen spot en afkeuring. De leerlingen zijn woedend. Dat
is op zich wel te begrijpen. Maar zijn ze kwaad omdat ze
vriendjespolitiek afwijzen of omdat ze zelf niet op het idee zijn
gekomen?
Liever dicht bij Jezus?
Van deze moeder mag gezegd worden dat zij een groot geloof
heeft. Ze geeft er blijk van een rotsvast vertrouwen in Jezus te
hebben. Bij Hem weet ze haar kinderen veilig en geborgen. Dat
vinden wij toch ook? Bij Jezus moeten we zijn, zo dicht mogelijk.
Klopt! Of toch ook weer niet helemaal?
Zou het kunnen dat het geloof van deze moeder misschien te groot
is? Dat haar grote geloof haar wat overmoedig en vrijpostig maakt?
Dat ze aan haar grote geloof en positie rechten meent te kunnen
ontlenen? Voor je het weet, vergroot een groot geloof ook je ego en
dan is er verder nauwelijks ruimte meer. Dan schiet je je doel
zomaar voorbij.
Met een klein geloof, zo klein als een mosterdzaadje bijvoorbeeld,
ja, dan is er nog van alles mogelijk. Dan is er nog de
ontvankelijkheid voor groei, voor omvorming. Daar krijgt God nog
alle ruimte. Anders gezegd door de Tsjechische priester en
filosoof Tomás Halik: “Een klein geloof kan soms meer leven en
waarheid in zich dragen dan een groot geloof”. *)
Halik bedoelt met groot geloof een oppervlakkige zekerheid, een
kant en klaar pakketje, waar geen groei en beweging meer in zit.
Daardoor verliest het zijn diepte en is het geheim niet meer
zichtbaar. Wat overblijft is een geloof dat comfort en houvast biedt
met het idee: bij Jezus ben je veilig.
Toen ik voor een jaar naar Taizé ging
Toch blijkt dat, als het gaat om comfort en veiligheid, we juist niet bij
Jezus moeten zijn. Als jonge twintiger ging ik voor een jaar naar
Taizé. Vooraf hoopte ik op een kamertje met uitzicht op de
Bourgondische heuvels en zag mezelf mijmerend, lezend, biddend
en vrome gedachten schrijvend.
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Helaas, al na drie weken werd ik naar
Keulen gestuurd om te helpen met het
organiseren van een internationale
ontmoeting. Morrend ging ik. Dit was dus
precies wat ik niet wilde: drukte, stress,
lawaai, verantwoordelijkheden,
samenwerken met mensen die mij
irriteerden… God, wat was dat zwaar.
Maar ook: God, wat was dat een leerzame
tijd. Een belangrijke, vormende fase in mijn leven.
Die moeder van Jakobus en Johannes en ik hadden kunnen weten
dat we bij Jezus niet voor comfort en veiligheid moeten zijn. Hem
navolgen vraagt precies het tegenovergestelde. Het betekent: uit je
comfortzone treden, in beweging komen, vaak tegen de stroom in.
Op weg gaan, al voelen we ons belaagd en hebben we geen zin.
De wereld omgekeerd
Ons geloof is een geloof van paradoxen, een van deze wereld
omgekeerd. Van dienaar te moeten zijn om de eerste te worden.
Beseffen we wel wat het betekent als we Jezus willen navolgen?
Wat we beamen als we belijden dat onze kracht in onze zwakheid ligt?
Uiteindelijk hebben Jakobus en Johannes uit dezelfde beker
gedronken als Jezus. Ze hebben vanwege hun overtuiging diep
geleden; de één is gemarteld, de ander een gewelddadige dood
gestorven. Beiden zijn heilig verklaard. Hun moeder niet. Haar
naam wordt niet eens genoemd. Toch stel ik voor haar niet te zwaar
te oordelen. Misschien staat ze met haar groot geloof wel dichter bij
ons dan wij vermoeden.
*) Uit: Tomas Halik, ‘De nacht van de biechtvader’. Boekencentrum.
Annemarie den Blanken werkt als geestelijk verzorger in het Erasmus
Medisch Centrum Rotterdam. Daarnaast heeft zij zich verdiept in de
ignatiaanse spiritualiteit en is begeleider in de Geestelijke Oefeningen.
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H

oger onderwijs.

Rob Casuto

Misschien een beetje vreemde titel wanneer het over het boek
Deuteronomium gaat. Maar het staat boven een artikel van de hand
van Rob Casuto, gepokt en gemazeld wat het Oudste Testament
betreft. Hij benadrukt in zijn artikel dat de Tora onder andere ook te
zien is als een pedagogisch boek, een geschrift over morele
vorming. Het boek traint ons om onze impulsen tot onmiddellijke
behoeftebevrediging wat in te tomen, om meer om te zien naar de
ander en respect te ontwikkelen voor onszelf en de schepping.
Zo lezen we in hoofdstuk 22 in onze vertaling: “Als u een verdwaald
rund of schaap van een ander aantreft, moet u daar niet uw
schouders over ophalen, maar het hem meteen terugbezorgen.”
Letterlijk staat er: “U mag niet het rund of het schaap van uw
broeder zien als ze afgedwaald zijn, en U vervolgens aan uw plicht
onttrekken (letterlijk: U verbergen). U moet ze beslist naar uw
broeder terugbrengen.”
Als je dat afgedwaalde schaap ziet, ben je vaak geneigd net te
doen alsof je het niet hebt gezien. Daar komt dit voorschrift tegen
op: In het Hebreeuws staat er: hesjiev, tesjievem, letterlijk vertaald:
“Breng terug, je zal hen terugbrengen”. Heeft dat betekenis, dat
twee keer terugbrengen, eerst die imperatief en dan die
toekomende tijd?
Jawel, hoe vaak het ook gebeurt, dat afdwalen van dat schaap of
welk bezit ook, steeds moet je het terugbrengen. De eerste keer is
het een bevel hesjiev, maar als je deze (goede daad) meerdere
keren hebt vervuld dan ga je hem vrijwillig en graag doen; dat komt
tot uiting in de werkwoordsvorm, tesjievem waarin duidelijk wordt
gemaakt dat het geen opdracht is maar meer een soort “graag
gedaan.” Zie het maar als een educatieve training.
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Dat het niet alleen om het terugbrengen van eigendommen gaat
maar een veel bredere betekenis heeft is duidelijk.
Maar ook is duidelijk dat er veel meer in de Hebreeuwse teksten
verborgen zit dan onze vertalingen vaak laten zien.
Bram Gerth. De laatste twee alinea´s zijn een toevoeging van mijn kant.

D

e predikanten die wij verwachten zijn:

sept/okt
nov/dec

Ds. Wilma vd Linden
Ds. Maaike Schepers

jan/feb
mrt/apr
mei/juni
juli
aug.
sept/okt
nov/dec

Alfred Bronswijk
Henk Blankespoor
Hendrik Marsman
Willem van Buuren
Hans Reedijk
Ronald Ootjers
Rob Quispel

C

ollecterooster.

De eerste collecte is voor de KERK
2de collecte:
Okt. 06 Diaconie (voedselbank)
13 Sociale projecten
20 Onderhoud
27 Diaconie (voedselbank)
Nov. 3 Sociale projecten
10 Onderhoud.
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(nieuw)

(nieuw)

Steenwijk
Enschede
Deventer
Den Haag
Tubbergen
Oosterbeek
Ede
Zaandam
Amersfoort

V

erantwoording

De in deze kerkband gepubliceerde artikelen zijn o.a. overgenomen
uit de onderstaande:

L

evensbeschouwelijke sites:

www.pkn.nl
www.reliwerk.nl
www.vrijzinnig.nl
www.protestant.nl
www.kerknieuws.nl
www.refdag.nl
www.statenvertaling.net
www.igniswebmagazine.nl
www.mijnkerk.nl
www.visie.eo.nl
www.protestantsekerk.nl

www.cgk.nl
www.debijbel.nl
www.vrijzicht.nl
www.christelijkweekblad.nl
www.hetgoedeleven.com
www.bruggenbouwers.com
www.nieuwwij.nl
www.ikonrtv.nl
www.nd.nl
www.magazin.eo.nl
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Mededelingen:
Onze sociale projecten zijn:
•
SURG for all
•
Ooghulp Wereldwijd
•
Lilianefonds
•
Oikocredit
Collectes voor de diaconie gaan naar de Voedselbank in Denia
(naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben).
• Predikant
Gedurende de maanden september en oktober is Ds. Wilma van
der Linden uit Steenwijk onze predikant. In november verwachten
we Ds. Maaike Schepers uit Enschede.
Indien u prijs stelt op huisbezoek, verzoeken wij u dit telefonisch of
in de kerk zelf te melden bij de predikant.
• De Kerkband komt meestal de eerste zondag van de maand
beschikbaar.
Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is op
de website (en uw emailadres is bij ons nog niet bekend), stuurt u
dan een email aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder).
Kopij voor de redactie van de kerkband kunt u sturen aan hetzelfde
adres.
De volgende Kerkband komt (D.v.) 3 november uit.
• Mutaties: Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke
gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u die dan doorgeven
aan de secretaris (zie onder).
• De kerkenraadsvergadering wordt meestal gehouden medio van
elke maand. Als u iets wilt inbrengen, dan ontvangen we graag de
stukken twee weken van tevoren.
Email secretaris: ned.int.gem.denia@gmail.com
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Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia
Reg.no. 016034 C.I.F.: R-0300445D

Kerkgebouw:

Iglesia evangélica - El Arca de Noé,
Calle Sanchis Guarner 9, 03700, Denia
Kerkdiensten: Elke zondag om 11 uur (aansluitend koffie /
thee drinken)
Pastorie:
Tevens correspondentieadres.
Carrer Aristeu 23, Marquesa 1, 03700, Denia.
Predikant:
Bezoek graag telefonisch aankondigen
tel. 96 579 9180
Kerkenraad:
(emailadressen op de website) Telefoon:
Voorzitter:
Marjolein Weggen, Benimarco
62 629 8048
Vice-voorz.
Henk de Jong, Javea
60 938 7739
Secretaris
Derk Rozema, Javea
68 671 7454
Penningm.
Piet vd Brugge, Benissa
96 574 8970
Lid.
Jacqueline Polman, El Vergel
68 530 9487
Lid.
Leo Koppelaar, Javea
+31 651 849 106
Lid.
Bram Gerth, Javea
68 445 2491
Huismeester
Chris de Jong, Els Poblets
67 772 9509
Kerkband
Bert Boxtart, Javea
67 636 0501
Email Kerkband: alberto.cabo.del.cabrio@gmail.com
Organisten:

Edo Luynenburg
Cor Pors
Peter Neeteson

96 575 6547
60 998 2839
63 497 9620

Hulp in nood:

Martine Gerth
Atie de Jong

61 918 5887
63 023 8424

Website:
Email:

www.kerkdenia.nl
ned.int.gem.denia@gmail.com

Vrijwillige bijdragen:
Spanje:
Bankrelatie: BBVA. te Javea.
IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998
BIC: BBVAESMM
t.n.v. Iglesia evangélica en Denia
Nederland:
Bankrelatie: ING te Geldrop
IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67
BIC: DLBKNL2A
t.n.v. Kerkvoogdijstichting Denia
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