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‘In 2019 deden we allebei 
belijdenis in de Grote Kerk. In 
die periode begonnen we na 

te denken over hoe we praktisch iets 
zouden kunnen doen met ons geloof. 
We hadden nog geen idee wat,’ vertelt 
Gert Jan. ‘Dat veranderde tijdens 
mijn derde studiejaar. Dat viel in de 
coronaperiode en door de lockdowns 
had ik veel tijd over. Die besteedde 
ik bij de opslagloods van CRR in 
Nieuw-Lekkerland, waar ik woon. 
We waren daar sinds ons tweede 
studiejaar vrijwilligers. Het logistieke 
werk bleek me goed te liggen. Mooi, 
waardevol werk dat hard nodig is.’ 
Machteld: ‘Het werk ging extra voor 
mij leven toen we een aantal weken in 
Athene meedraaiden. Veel vluchtelin-
gen zijn op drift geraakt in die stad. 
Het is goed om met eigen ogen te 
zien wat er daar aan de hand is. Dat 
verandert je instelling.’ 
Hulp aan vluchtelingen geeft sommi-
ge mensen een ongemakkelijk gevoel. 

Ze proberen afstand te houden met 
kritische opmerkingen, weten Mach-
teld en Gert Jan. Zijn die vluchte-
lingen niet gewoon gelukszoekers? 
Zitten er geen terroristen bij? En we 
kunnen toch niet iedereen helpen? 
Kritiek neemt het stel altijd serieus 
en een goed gesprek leidt vaak tot 
begrip. ‘Als het erop aankomt, is elk 
mens op zoek naar geluk. Wat zou jij 
doen als het in je land niet veilig is, 
als je je gezin het nodige niet kunt 
geven? Deze maanden gaat veel aan-
dacht uit naar Oekraïne. Het oorlogs-
geweld en de dreiging raakt ons. CRR 
heeft bases verplaatst naar die regio 
en we kunnen met noodhulp veel 
betekenen. Maar ondertussen sterven 
nog steeds mensen op zee. Betrok-
kenheid bij de nood van vluchtelin-
gen gaat in golven. Dat merkten we 
bij de brand op Lesbos, en nu met de 
crisis in Oekraïne…’
Gert Jan ziet ernaar uit zich fulltime 
in te zetten voor de hulp aan naasten 

TEKST:  JOKE VEERMAN

‘Mooi, waardevol werk 
dat hard nodig is’

WANT IK HAD HONGER EN U HEBT MIJ TE ETEN GEGEVEN; IK HAD DORST 
EN U HEBT MIJ TE DRINKEN GEGEVEN (MATTHEUS 25:35) FO
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in nood, en Machteld vindt het werk 
voor CRR een nuttige vrijetijdsbe-
steding naast haar werk. ‘Het is fijn 
dit samen te doen en deze passie te 
delen.’

https://www.christianrefugeere-
lief.com (CRR): De vluchtelin-
genproblematiek lijkt te groot 
en te ingewikkeld om opgelost 
te worden. Overheden en 
politieke partijen verzanden 
regelmatig in het politieke 
steekspel. “Maar wat kunnen 
we wel voor ze doen?” Op deze 
vraag geeft Stichting Christian 
Refugee Relief (CRR) praktische 
antwoorden. Door niet te kijken 
naar de problematiek of het sys-
teem, maar naar de mens die 
er de dupe van is. En wat blijkt? 
Een helpende hand uitsteken 
naar de ander is op veel manie-
ren mogelijk! 
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GERT JAN DEN OUDEN (2000) EN 
MACHTELD VOGEL (2000)

hopen op 18 augustus te 
trouwen. De twee leerden 
elkaar kennen op het VWO 
tijdens de werkweek in 
Rome. Hij zit in de slotfa-
se van de studie Biologie 
en medisch laboratorium 
onderzoek, zij studeert af 
met een Master Neuropsy-
chologie. Machteld zet haar 
stage bij zorginstelling De 
Zellingen in Capelle a/d IJs-
sel om in een baan voor drie 
dagen. Ook is zij een dag 
per week woonbegeleider 
bij Profila – gevestigd op het 
terrein bij De Hoop. Zij wil 
als vrijwilliger twee dagdelen 
per week besteden aan werk 
voor CRR. Gert Jan begint 
1 juli als fulltime logistiek 
coördinator bij CRR. 
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Onlangs zijn de eerste 
mensen verwelkomd. De 
gemeente Alblasserdam 

kiest ervoor eerst een kleine groep 
de ruimte te geven, zodat duidelijk 
wordt welke aanpassingen nodig 
zijn als er meer mensen zullen 
verblijven. Papier is geduldig, in 
de praktijk ontdek je wat werkt en 
waar verbetering zinvol is. 

Verbondenheid
Matthijs van den Berg is voorzitter 
van het Diaconaal Platform. ‘In dit 
platform zijn 18 kerken en geloofs-
gemeenschappen vertegenwoor-
digd. We werken goed samen en de 

verbondenheid groeit nog steeds, 
dat is iets heel moois om zuinig op 
te zijn. We hebben al heel wat ac-
tiviteiten kunnen oppakken, zoals 
HIP-Helpt en het Noodfonds. Toen 
de oorlog in Oekraïne begon, heb-
ben we de gemeente Alblasserdam 
benaderd met de boodschap dat wij 
als kerken graag willen helpen. Na 
een eerste overleg kwam de inven-
tarisatie van vastgoed. Het gebouw 
van evangelische gemeente Jozua 
en de Havenkerk van wijkgemeente 
De Brug bleken het meest geschikt 
om tijdelijke opvang voor vluchte-
lingen mogelijk te maken. Samen 
met Dirk Louter en anderen heb ik 

Welkom in 
  de Haven

TEKST:  JOKE VEERMAN

WAAR KERKBANKEN STONDEN, STAAT NU ZITMEUBILAIR IN KLEI-
NERE GROEPEN. WAAR VERGADERD WERD, STAAN STAPELBEDDEN, 
BOXSPRINGS – EN EEN KOELKAST. IN DE CENTRALE HAL IS EEN 
KANTOORRUIMTE VOOR DE LOCATIELEIDING VERREZEN EN AAN DE 
BUITENZIJDE VAN HET GEBOUW ZIJN SANITAIRE VOORZIENINGEN EN 
KOOKGELEGENHEDEN GEPLAATST. ER IS HARD GEWERKT OM HET GE-
BOUW HAVENKERK IN TE RICHTEN ALS TIJDELIJKE OPVANGLOCATIE 
VOOR VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE.

geregeld overlegd met de gemeen-
te. Als Diaconaal Platform hebben 
we een interkerkelijke werkgroep 
opgezet die zich bezighoudt met de 
opvang in Alblasserdam. Met Dirk 
Louter, Wout Wolters en Liza van 
Vliet – Van Erk vertegenwoordig ik 
de opvang in de Haven, ieder heeft 
een eigen taak. Liza onderhoudt 
contacten met de locatieleider 
van de opvang en coördineert de 
vrijwilligers. Er is geïnventariseerd 
wie vanuit de kerken willen helpen, 
en zo’n 120 personen hebben zich 
gemeld. De afgelopen tijd hebben 
zij zich ingezet bij de inzameling 
van goederen en bij de inrichting 
van de Havenkerk. Samen prakti-
sche hulp bieden, wat is er mooier’, 
aldus Matthijs. 

Vrijwilligers
‘De gemeente Alblasserdam heeft 
de regie over de opvang, zij heeft 
voor een jaar het gebouw in be-
heer. Gedurende dit jaar worden 
de kerkdiensten van wijkgemeente 
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De Brug allemaal gehouden in de 
Ontmoetingskerk. Wat vrijwilli-
gers voor de gasten uit Oekraïne 
kunnen betekenen, leggen we 
bij henzelf. Liza onderhoudt de 
contacten en onderzoekt waar de 
mensen behoefte aan hebben. Als 
er wensen zijn, worden die terug-
gekoppeld naar de interkerkelijke 
werkgroep. Twee vertegenwoordi-
gers van de werkgroep, Wenda van 
der Meer en Rianne van der Kraan, 
hebben inmiddels welkomstpak-
ketten overhandigd bij de Haven. 
Hierin zit een bijbel in de Oekra-
iense taal, wat lekkernijen uit de 
regio en andere attenties. Of er 
meer mensen zullen komen dan de 
op dit moment bescheiden groep 
in de Havenkerk? Zeker wel. Bij 
Jozua zijn nu alle plaatsen bezet, 
en gezien de krapte elders in het 
land zullen er ook in de Havenkerk 

Отче наш, що єси на небесах,
Нехай святиться Ім’я Твоє,

нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,

як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам 

сьогодні. І прости нам провини 
наші, як і ми прощаємо 

винуватцям нашим.
І не введи нас у cпокуcу, але 

визволи нас від лукавого.

Амінь.

Otche nash, shcho yesy na nebe-
sakh, Nekhay svyatyt’sya Im’ya 
Tvoye, nekhay pryyde Tsarstvo 

Tvoye, nekhay bude volya Tvoya, 
yak na nebi, tak i na zemli. 

Khlib nash nasushchnyy day nam 
s’ohodni. I prosty nam provyny 
nashi, yak i my proshchayemo 

vynuvattsyam nashym. 
I ne vvedy nas u cpokucu, ale 

vyzvoly nas vid lukavoho. 

Amin’.

meer mensen aansluiten. We zijn 
dankbaar dat het loopt zoals het 
loopt, dat veel mensen zich willen 
inzetten. Het is fijn om als kerken 

iets goeds te kunnen betekenen in 
de samenleving.’
www.diaconaalplatform- 
alblasserdam.nl

Het Onze Vader in het Oekraïens
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We weten dat de Kerk 
begonnen is in Jeru-
zalem met de neder-

daling van de Heilige Geest over 
de Apostelen. Dit staat beschreven 
in het boek Handelingen, in het 
tweede hoofdstuk. Vanuit Jeruza-
lem is de Kerk vervolgens verspreid 
over de toenmalig bekende we-
reld, aanvankelijk vooral over het 
Oosten van het Romeinse Rijk. De 
kerken van Antiochië, Alexandrië, 
Cyprus en Griekenland kunnen er 
allemaal prat op gaan dat een van 
de Apostelen het christendom daar 
gebracht heeft. In het Westen kan 
slechts één stad dit: Rome. Toen 
in 476 er in het Westen een eind 
kwam aan het Romeinse Rijk, heeft 

de Kerk van Rome de coördinatie 
van het christendom in het Westen 
overgenomen. Andere kerken in 
het Westen werden geleidelijk aan 
Rome ondergeschikt gemaakt, en 
binnen de Rooms-Katholieke Kerk 
is dat nog steeds zo. In het Oosten 
handhaafde het Romeinse Rijk zich 
nog een aantal eeuwen en daar 
eiste geen van de bestaande kerken 
het algemene leiderschap op. 
Vandaar dat de Orthodoxe Kerken 
uit een veelheid van kerken bestaat, 
die wel onderling verbonden zijn, 
maar geen organisatorische een-
heid vormen. Na de negende eeuw 
verspreidde de Orthodoxe Kerk zich 
verder over de oostelijke Balkan en 
Rusland. 

De Orthodoxe Kerk
NEDERLANDSE CHRISTENEN KENNEN IN HET ALGEMEEN WEL DE 
PROTESTANTSE KERK EN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK, MAAR 
DE ORTHODOXE KERK IS BIJ DE MEESTEN TAMELIJK ONBEKEND. 
TOCH MOET GEZEGD WORDEN DAT DE ORTHODOXE KERK, 
NAAST DE TWEE EERSTGENOEMDE KERKEN, EEN DERDE HOOFD-
RICHTING VAN HET CHRISTENDOM VORMT. DE REDEN VOOR HAAR 
RELATIEVE ONBEKENDHEID IS HAAR GEOGRAFISCHE OORSPRONG. 
ZIJ IS NAMELIJK AFKOMSTIG UIT HET OOSTELIJK DEEL VAN DE 
MIDDELLANDSE ZEE, EN HEEFT VAN MEET AF AAN EEN ANDERE 
ONTWIKKELING GEVOLGD DAN DE KERKEN IN HET WESTEN.

In het Westen
In de zestiende eeuw begon in 
het Westen de Reformatie, waar-
door de kerken daar zich steeds 
meer geroepen voelde zaken 
te analyseren en preciezer te 
definiëren. In het Oosten was dat 
niet zo, en bleef de nadruk liggen 
op het vieren van de diensten 
in kloosters en parochiekerken. 
Deze verschillen in organisatie 
en inrichting van het kerkelijk 
leven hebben de ontwikkelingen 
van de verschillende kerken dus 
duidelijk beïnvloed. Door enkele 
grote gebeurtenissen in de vorige 
eeuw (de Russische Revolutie, de 
Tweede Wereldoorlog en het ver-
dwijnen van het IJzeren Gordijn) 

TEKST:  A ARTSPRIESTER THEOD O OR VAN DER VO ORT
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zijn groepen orthodoxe christe-
nen naar West-Europa gekomen 
en hebben hier parochies, en 
later ook bisdommen gesticht. 
Ook West-Europeanen kwamen 
met deze parochies in contact, 
en zo ontstonden er steeds meer 
orthodoxe parochies waar de 
diensten in de landstaal gevierd 
worden. Dat is ook in Nederland 
het geval. Omdat de Orthodoxe 
Kerk minder aan secularisatie 
onderhevig blijkt te zijn dan de 
andere kerken, neemt het belang 
van de Orthodoxe Kerk ook in 
ons land toe.

Tot voor kort kende de Orthodoxe 
Kerk een periode van interne 
vrede. Die werd echter in 2018 
wreed verstoord toen Patriarch 
Bartholomeus van Constantino-

pel in de Oekraïne een autokefale 
(onafhankelijke) kerk uitriep. De 
Patriarch van Moskou, Kyrill, was 
het daar niet mee eens: de Ortho-
doxe Kerk in de Oekraïne hoorde 
tot zijn Patriarchaat. Dat was al 
350 jaar het geval en dat moest zo 
blijven. Het Patriarchaat Moskou 
besloot de communio – de liturgi-
sche gemeenschap – met de Kerk 
van Constantinopel te verbreken. 
Vrijwel alle andere Orthodoxe 
Kerken waren het met Moskou 
eens. 

Oorlog in Oekraïne
De oorlog die Rusland in februari 
van dit jaar in de Oekraïne begon, 
was een volgende stap in de crisis 
waarin de Orthodoxe Kerk zich mo-
menteel bevindt. Patriarch Kyrill 
heeft niet alleen niet geprotesteerd 
tegen deze oorlog, maar zich zelfs 
voor dit ingrijpen uitgesproken. 
Russische generaals kregen een 
icoon overhandigd aan het einde 
van een zondagse dienst en de Oe-
kraïners kregen te horen dat ze nu 
weliswaar met militaire maatrege-
len opgescheept werden, maar dat 
ze daardoor wel “gevrijwaard wer-
den voor de verschrikkingen van 
een gay-pride parade”. Veel Ortho-
doxen, ook uit andere Orthodoxe 
Kerken, stonden perplex. Deze 
oorlog wordt uitgevochten op het 
gebied van het Patriarchaat Mos-
kou, maar ondanks de aangerichte 
verwoestingen, de talloze doden, 
verminkten, gewonden en vluchte-
lingen roept de Patriarch zelfs niet 
op tot een wapenstilstand. Aanvan-

kelijk klonken er ook in Rusland 
protesten, en internationale ortho-
doxe organisaties als de Orthodox 
Peace Fellowship zegden priesters 
die daardoor in de problemen kwa-
men, hulp toe. Inmiddels zijn deze 
proteststemmen binnen Rusland 
ook neergeslagen en woekert deze 
crisis in de Orthodoxe Kerk verder. 
Kleinere successen, zoals de heling, 
na 55 jaar, van het schisma tussen 
de Servisch-Orthodoxe en de Ma-
cedonisch-Orthodoxe Kerk, vorige 
maand, kunnen dit gevoel van crisis 
jammer genoeg niet wegnemen.

Aartspriester Theodoor van der 
Voort is priester van de Russisch-
Orthodoxe parochie in Deventer. Zijn 
fascinerende levensverhaal is te horen 
in De Ongelooflijke Podcast van de EO, 
aflevering 82.

De Orthodox Peace Fellowship, 
een vredesorganisatie binnen 
de Orthodoxe kerk, ondersteunt 
onder anderen Russische gees-
telijken die zich tegen de oorlog 
in Oekraïne uitspreken en daar-
door voor hun leven moeten 
vrezen. U kunt dit belangrijke 
werk ondersteunen door deze 
QR-code te scannen:

ANDREI RUBLEV’S ICOON VAN DE DRIE-EENHEID
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Gemeentedag
Op Tweede Pinksterdag mochten 
we als gemeente een gezellige 
gemeentedag hebben. Het was 
helaas een middag met veel 
regen, maar we hebben des te 
meer de verbondenheid met 
elkaar ervaren. We sloten af met 
een heerlijke BBQ en hebben met 
elkaar nog gezongen. Jong en oud 
waren samen en het was goed 
om elkaar op deze wijze weer te 
kunnen ontmoeten.

Overleden
In de afgelopen tijd zijn ons vijf 
gemeenteleden ontvallen. 
Op 24 mei overleed Bastiaan van 
Drongelen. Hij mocht de hoge 
leeftijd van 95 jaar bereiken. In 
de rouwdienst stonden we stil bij 
woorden uit Lucas 18 en Psalm 
130. Het gaat daar over de gena-

de die een zondaar nodig heeft. 
Daar bedelde Bas van Drongelen 
om. Zulke bedelaars laat God niet 
staan. Laat zijn vrouw, die alleen 
achterblijft, zich getroost weten 
met de nabijheid van God en ook 
haar genadig zijn.
Op 27 mei overleed op de leef-
tijd van bijna 72 jaar Egbertien 
van Herk-van der Wolde. Na 
een lange periode van ziek zijn, 
waarin haar krachten steeds min-
der werden, werd Tiny op Gods 
tijd uit dit leven weggenomen. 
Ze heeft het niet gemakkelijk 
gehad in haar leven, maar mocht 
zich geleid weten door de goede 
Herder. Laten haar kinderen en 
kleinkinderen weten dat God ook 
voor hen een Herder wil zijn. 
Op 7 juni overleed Thomas 
Gerardus Hendrik van der Elst. 
Hij mocht 74 jaar worden. Ton 
heeft, samen met zijn vrouw, 
jarenlang meegeleefd met de 
CGK in Alblasserdam. Na de 
opheffing daarvan zijn ze met ons 
gaan meeleven en lid geworden. 
Ton wist heel goed dat je als 
kwetsbaar schepsel moest leven 
van genade. Dat was zijn houvast. 
Juist ook richting het einde 
van zijn leven. Laat dat ook het 
houvast mogen zijn voor zijn 
vrouw en (klein)kinderen.

Op 13 juni overleed op de leeftijd 
van 93 jaar Dirkje den Braan-
ker-Sterkman. Geboren in 
Rotterdam, getogen in H. I. Am-
bacht, heeft ze jarenlang, samen 
met haar man in Alblasserdam 
gewoond. Een tevreden iemand 
die dichtbij het Woord leefde. 
Haar geest raakte steeds meer 
in de war, maar de Psalmen en 
liederen bleven helder voor haar. 
Zo mochten we haar overgeven in 
Gods handen. Betere handen zijn 
er niet!
Op 20 juni overleed Selfinus 
Hapry Tahaparij. Hij mocht de 
leeftijd van 91 jaar bereiken. Am-
per 2 maanden geleden overleed 
zijn vrouw en nu is hij er ook niet 
meer. Een markante persoonlijk-
heid, maar ook iemand met een 
vast vertrouwen in Zijn Heiland. 
Zo mocht hij zijn plaats innemen. 
Voor de kinderen en de (achter)
kleinkinderen een groot gemis. 
Zo kort na elkaar iemand loslaten 
die veel betekende. Laat er troost 
gevonden mogen worden bij God.

Geboren
Dood en leven liggen vaak dicht 
bij elkaar. Op Eerste Pinkster-
dag 5 juni ontvingen Jan Cees 
en Marion Korteland-Verweij uit 
Gods hand een gezonde dochter. 

Grote kerk
MEDEDELINGEN |  BERICHTEN
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Laat de zegen van God hen mo-
gen verrijken. Ook een hartelijke 
gelukwensen aan de ouders van 
Elise en André.
19 juli is een bijzondere dag voor 
Sandor van Leeuwen en Marlies 
Nieuwenhuijse uit Klaaswaal. Zij 
hopen dan met elkaar te trouwen. 
Zowel voor Marlies als voor San-
dor is het een nieuw begin. Laten 
ze met hun kinderen mogen er-
varen dat God met hen meegaat. 
Samen met een ouderling uit Oud 
Beierland, waar Marlies meeleeft, 
hoop ik op 19 juli de nieuwe stap 
in hun leven te markeren met 
Schriftlezing en gebed.
Op 18 augustus mag het voor 
Machteld Vogel en Gert Jan den 
Ouden uit Nieuw-Lekkerland een 
feestelijke dag zijn. Zij hopen el-
kaar dan het jawoord te geven en 
samen door het leven te gaan. In 
een kerkdienst in de Grote Kerk 
mogen zij Gods zegen ontvan-
gen. Deze dienst mag ik leiden. 
Machteld en Gert Jan gaan in H. 
I. Ambacht wonen en blijven met 
ons meeleven. Laten ze voortdu-
rend mogen leven onder Gods 
zegenende handen.

Tenslotte
Laat de zomerperiode een tijd 
van rust en toerusting mogen zijn 
om daarna uitgerust en toegerust 
verder te mogen gaan.
Met een groet in verbondenheid, 
Ds. R. W. van Mourik.

Zij mag de naam Eva dragen. Een 
naam die veelzeggend is. Laat de 
God van het leven ook Eva het 
leven schenken. Helaas overleed 
twee dagen na de geboorte van 
Eva de opa van Marion en Jan 
Cees. Hij mocht echter het leven 
hebben wat blijft ook al moest hij 
sterven. 

Huwelijksjubilea
20 juli hoopt het echtpaar De 
Bie-Baks 50 jaar getrouwd te zijn. 
Toen ze trouwden kregen ze de 
tekst mee uit Genesis 7:16b  waar 
staat: ‘En de Heere sloot achter 
hen toe’. Deze tekst is 50 jaar lang 
met hen meegegaan en is ook 
waarheid geweest in hun leven. 
Steeds mochten ze veiligheid en 
geborgenheid vinden in de ark 
Christus. In voorspoed, maar ook 
in tegenspoed. Dat laatste was er 
ook, maar de Heere was er ook. 
Wat een genade!

Op 10 augustus hoopt het echter 
De Keijzer-Goudriaan 50 jaar 
getrouwd te zijn. Toen ds. Wie-
man de huwelijksdienst leidde, 
gaf hij hen de woorden uit Psalm 
4:7b mee. Daar vraagt de dichter 
of het licht van Gods Aangezicht 
over hem zich zou verheffen. Nu, 
dat heeft niet alleen die dichter 
mogen ervaren, maar ook dit 
echtpaar. Ondanks alles was daar 
steeds weer dat vertroostende 
Aangezicht van God. Wat een 
zegen!

Huwelijken
In de komende tijd zijn er 4 stel-
len die met elkaar gaan trouwen.
Op 6 juli hopen Martijn Meer-
kerk en Mirjam van Erk met el-
kaar te trouwen. Martijn was pas 
overgekomen naar onze gemeen-
te. Nog niet zolang geleden is zijn 
vrouw overleden. Nu mag hij op-
nieuw trouwen. Mirjam komt uit 
Berkenwoude en daar gaan ze nu 
ook samen wonen. Hun huwelijk 
wordt in Berkenwoude kerkelijk 
ingezegend in een kerkdienst 
geleid door ds. Verheuvel. We 
wensen Martijn en Mirjam een 
goede tijd toe in Berkenwoude.
Op 8 juli gaan André Vlot en Elise 
Goedhart met elkaar trouwen. 
Hun huwelijk wordt gesloten in 
Kesteren en zal daar ook kerkelijk 
ingezegend worden. Zelf mag ik 
deze dienst leiden. Het bruids-
paar gaat wonen in Alblasser-
dam. We wensen hen een goede 
trouwdag toe, maar ook een 
gezegende tijd met elkaar daarna. 
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Zomer(vakantie)
We beleven met elkaar een 
nieuwe zomer. Een tijd waarin 
velen er voor enkele weken op uit 
gaan. Mooi als dat kan. Wie gaat: 
geniet ervan. Geniet van elke dag 
die God je geeft. Geniet van Zijn 
schepping en draag daar zorg 
voor. Tegelijk weten we dat er 
mensen zijn die niet op vakantie 
kunnen. We hopen dat ook jullie 
het goed hebben en dat we als ge-
meente naar elkaar omzien zodat 
zich niemand eenzaam voelt.

Waarom doen we het 
zoals we het doen? Over 
de praktijk van onze 
diensten
De vorige keer zagen we dat er 
in de kerk twee soorten liederen 
zijn, liederen die rechtstreeks uit 
de Bijbel komen, berijmde Bijbel-
teksten en het zogenaamde vrije 
lied. Dat zijn liederen die wat 
verder afstaan van de letterlijke 
Bijbeltekst. De eerste categorie 
wordt gevormd door de Psalmen 
en Bijbelliederen. De tweede 
categorie (het grootste deel van) 
de gezangen en opwekkingslie-
deren.
Deze laatste groep liederen is dus 
oneindig groot en divers. Steeds 
komen er trouwens nieuwe lie-

deren bij. Hoe moet je daar naar 
kijken?

We zagen dat het zingen van de 
psalmen een gebod is. Daarom 
blijven we dat doen. Trouwens 
ook om onze verbondenheid met 
Israël te beleven.
De Heere roept ons in de Bijbel 
echter op om ook het nieuwe lied 
te zingen. Zie bv. Psalm 96:1 en 
Psalm 98:1, zing een nieuw lied 
voor de HEERE. Duidelijker nog 
staat het in het Nieuwe Testa-
ment. Meerdere keren lees je dat 
psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen het repertoire vormen 
van de christelijke gemeente. 
(o.a. Efeze 5:19). Mooi en wat 
mij betreft (bijna) onmisbaar is 
het om de naam van Jezus uit te 
zingen. Om die reden zingen we 
naast de psalmen (in onze dien-
sten) ook het vrije lied. Belang-
rijk is wel om de inhoud van deze 
liederen altijd weer te toetsen 
aan de Bijbel.

Diensten
In de zomerperiode liggen aller-
lei doordeweekse activiteiten stil. 
Het hart van het gemeentezijn 
klopt natuurlijk op de zonda-
gen. Wekelijks zijn we welkom 
bij onze God. Dat is en blijft een 

voorrecht. Wees er trouw bij 
aanwezig.
De achterliggende periode waren 
er regelmatig mensen in onze 
diensten die dat niet zo gewend 
zijn. Zelf vind ik het erg dapper 
dat zij die stap zetten en mooi dat 
ze ervaren dat ze welkom zijn. 
Een compliment naar jullie als 
gemeente en tegelijk een uitno-
diging naar ( jo)u als je overweegt 
ook eens langs te komen.

Belijdenis doen
Zondag 12 juni zagen we de ‘win-
tergroep’ belijdenis afleggen in 
de dienst. Hun ‘ja-woord’ klonk 
in de dienst als antwoord op Gods 
‘ja’ in hun leven. Inmiddels is er 
een forse ‘zomergroep’ gestart. 
We denken samen na over kern-

Ichthuskerk
MEDEDELINGEN |  BERICHTEN
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groei van de gemeente.
Dinsdag: de jeugd en de kinderen.
Woensdag: ieder die zich voorbe-
reidt op de diensten van komen-
de zondag.
Donderdag: de kerkenraad, de 
financiën en de onderlinge sfeer.
Vrijdag: de ouderen.
Zaterdag: de verdieping van ons 
geloof.
 
Tot slot
Voor jullie allen een hartelijke 
groet,
Michel van Heijningen

Geboorteberichten
30 mei werd Suus Jolina Boom 
geboren. Suus is het dochtertje 
van Ben en Wendy en het zusje 
van Lars en Mees. 

punten uit het christelijk geloof 
en bereiden ons voor op een 
nieuwe belijdenisdienst.
Eind september is er weer een 
moment om in te stappen. Wie 
deze stap nog nooit gezet heeft, 
nodig ik uit om die eens te over-
wegen.

Gebed
Bij mijn intrede heb ik jullie 
opgeroepen dagelijks te bidden 
voor de gemeente. Die vraag wil 
ik graag herhalen. We zijn en blij-
ven afhankelijk. Om je gebed wat 
structuur te geven, hier een lijstje 
met een gebedsintentie voor elke 
dag:
Zondag: zegenrijke momenten in 
de kerk en door de uitzendingen.
Maandag: nieuwe contacten, 

Op 8 juni werd Luca Xavi van 
Houwelingen geboren. Luca Xavi 
is het zoontje van Ed en Annelien 
en het broertje van Elle en Rosie.

Wij feliciteren beide gezinnen 
van harte met dit nieuwe leven, 
en wensen hen veel vreugde en 
Gods zegen toe.  

Huwelijksjubileum
17 juli 2022 is voor Jaco en Nelle-
ke de Vries-de Jager een dag met 
een zilveren randje, 
een dag waarop zij gedenken 
en feest mogen vieren. 25 jaar 
getrouwd! 
En een dag waarop je mag besef-
fen: God is met ons.
Wij wensen Jaco en Nelleke, sa-
men met de kinderen, een mooie 
dag en bovenal Gods zegen voor 
de toekomst.

Ten slotte
De wijkredactie wenst u een 
mooie en gezegende zomer, met 
veel ontspanning, tijd voor God 
en tijd voor elkaar. Als u kopij 
heeft voor deze pagina’s, kunt dat 
naar ons opsturen via: 
kopij.wijk2@kerkenpad.nl.
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De BruGG       
MEDEDELINGEN |  BERICHTEN

De zomer door
De zomerperiode is aangebroken. 
We zijn in de ‘feestloze periode’ 
aangeland en toch zijn er diverse 
kerkdiensten waarover wat te 
vermelden valt. Sowieso is elke 
kerkdienst bijzonder - of kan 
bijzonder zijn omdat je zomaar 
onverwachts kan worden aange-
sproken. Geraakt, getroost door 
een lied, een woord, een preek, 
een ontmoeting… En altijd ga je 
de week in met de zegen van God.
Op 3 juli is er een Kliederkerk-
viering in de Elthetokerk, samen 
met wijkgemeente De Brug. 
Elders en/of te zijner tijd in de 
nieuwsbrief komt meer informa-
tie hierover. 
Op 10 juli staat de overstapdienst 
op de kalender. In de kinder-
nevendienst nemen kinderen 
uit groep 7 afscheid van deze 
manier van samenzijn en in de 
dienst wordt voor de kinderen 
van groep 8 gebeden; zij worden 
verwelkomd bij de jeugdkerk die 
na de zomervakantie verdergaat.
Op 14 augustus willen we samen 
het avondmaal vieren en op 21 
augustus staat een doopdienst 
gepland. Mocht je je kind willen 
laten dopen, dan ben je welkom! 
Goed om die datum vast te weten. 

Je kunt je opgeven bij ds. Carol 
van Wieren of bij de doopcommis-
sie. Meer nieuws en adressen vind 
je in de nieuwsbrief. 
Het duurt nog even, maar we 
vermelden alvast de startzondag 
van het nieuwe seizoen: zondag 11 
september. De plannen voor die 
zondag en voor dat weekeinde van 
vrijdagavond en zaterdag wor-
den gemaakt. We zien ernaar uit 
samen een mooi begin te maken 
van een nieuw en levendig seizoen 
waarin we in vertrouwen onze 
weg met de Heer willen gaan.

Gedachtenis
We kijken terug op de levens van 
gemeenteleden die onlangs zijn 
overleden. Zij gingen ons voor en 
wij gedenken hen.

In Memoriam Willem Maaijen  
6 april 1945 – 14 mei 2022
Op 14 mei overleed Willem Maaij-
en (Wim) in de leeftijd van 77 jaar. 
Hij woonde met zijn vrouw aan 
de Johan de Wittstraat 54; bijna 
55 jaar waren zij getrouwd. Wim 
was een zorgzame en goede man, 
veelzijdig in de dingen waar hij 
mee bezig was. Samen waren zij in 
de afgelopen 40 jaren meelevende 
bezoekers in de Ontmoetingskerk 

en het geloof betekende veel voor 
hen beide. In zijn arbeidzaam 
leven was hij werkzaam in een 
schoenenzaak, bij de kabelfa-
briek en op een rijschool. In zijn 
vrije tijd was hij studieleider bij 
EHBO-cursussen, hij mocht in de 
kerk graag helpen bij de drukke-
rij en knutselde thuis heel wat in 
elkaar. Hij was in de afgelopen 
tijd bezig met het maken van een 
maquette van het kerkgebouw.  
Bij het ouder worden manifes-
teerde zich de longziekte COPD; 
hij was vaak benauwd en ver-
moeid. In korte tijd van een paar 
weken moest hij worden opgeno-
men in het ziekenhuis met coro-
na en een flinke longontsteking. 
Daar is hij op  
14 mei in vrede gestorven. Bij de 
uitvaart lazen we uit Prediker 3, 
hoe alles in ons leven zijn tijd en 
plaats heeft. Bij al die wisselin-
gen van het leven mag een mens 
zich geborgen weten in God. Die 
geborgenheid wensen wij zijn 
vrouw Mary en hun kinderen toe.

In Memoriam Leendert Marinus 
de Kloe  
24 juli 1939 – 24 mei 2022
Op 24 mei is Leo de Kloe overle-
den op de leeftijd van 82 jaar. Hij 
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in de war door een hersenziekte 
en de laatste jaren werden zwaar 
voor hem en zijn vrouw. Toch 
zochten en vonden zij hun troost 
en kracht in het godsvertrouwen. 
Na een opname in het ziekenhuis 
bleek dat hij niet meer thuis kon 
zijn en verbleef de laatste weken 
in de Alblashof. Daar is hij op  
24 mei overleden. ‘Ken Hem in 
al uw wegen’ (Spreuken 3 vs. 6) 
stond boven de rouwkaart. Het 
was de trouwtekst en zo heeft hij 
willen leven. Mag Hij nabij zijn op 
de weg die zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen verder gaan.

en kleinkinderen, maar zeker 
ook van de mensen die hij kende 
en die hem kenden via het werk 
samen met zijn vrouw als eige-
naar van een supermarkt, de 
wereld van het paardrijden dat 
zij samen graag deden, de bewo-
nersvereniging en in de kerk. Leo 
was een gelovig mens. Hij kende 
vele anekdotes en veel teksten 
uit de bijbel, en sprak daar graag 
over. Samen waren zij betrokken 
leden van de kerk. Een aantal 
jaar geleden moest hij vanwege 
suikerziekte eerst een voet en 
later een been missen door am-
putatie. Hij raakte meer en meer 

woonde samen met zijn vrouw 
aan de Kon. Wilhelminaweg 3. 
Zijn leven wordt op de rouwkaart 
getypeerd als een leven waarin 
hij veel liefde en zorg gaf en veel 
vreugde met hem kon worden 
gedeeld. Dat geldt voor de fami-
liekring van het gezin, kinderen 
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Huwelijksjubileum
Op 26 juli zijn dhr. en mevr.  
Ouweneel – van Dam (Ieplaan 21) 
55 jaar getrouwd. Van harte ge-
lukgewenst, een fijne dag en veel 
goeds en zegen op jullie verdere 
weg samen! 
Op 28 juni waren dhr. en mevr. 
Ulrich-Wark 55 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd met dit 
mooie jubileum en Gods zegen 
toegewenst op jullie verdere 
levensweg.

Groei en bloei
De zomertijd is weer aangebro-
ken. Onlangs hadden wij met pre-
dikanten en kerkelijk werkers uit 

de verschillende werkverbanden 
van deze regio een ontmoeting 
met elkaar over het thema ‘Lente 
in de kerk’. Ds. René van Loon 
hield een verhaal hierover naar 
aanleiding van zijn boekje met de 

gelijknamige titel. Hij schreef het 
naar aanleiding van een studie-
verlof in 2019 toen hij diverse 
gemeenten en projecten bezocht 
die opmerkelijke groei en bloei 
vertoonden. Het is hoopgevend 
om te zien hoe in allerlei kerken 
nieuwe dingen groeien: nieuwe 
initiatieven, nieuwe kerkplekken 
(pioniersplekken), vernieuwing 
van het geloofsleven van men-
sen. Er zijn verhalen bij die doen 
denken aan de Pinksterdag. Maar 
de kerk kent ook verhalen van 
kaalslag, herfst of winter. Daar-
over spraken wij door in kleinere 
groepjes en bemoedigden elkaar: 
‘Laten we steeds ook proberen te 
kijken naar tekenen van lente’. 
Het staat mooi verwoord in een 
tekst uit Jesaja: Zie je het niet, Ik 
maak iets nieuws en het begint al 
uit te spruiten.
Mede namens ds. Rob Fechner, 
ds. Carol van Wieren.

Prijs de Heer
Radio kan veel betekenen in het dagelijks leven. Veel mensen in de 
Alblasserwaard en Molenlanden stemmen geregeld af op Klokradio. 
Het programma ‘Prijs de Heer’, dat elke woensdag van 12:00 tot 13:00 
uur wordt uitgezonden op Klokradio, zoekt een medepresentator. In-
clusief deze nieuwe medewerker bestaat het team uit drie personen. 
Dit betekent dat elke presentator eens in de drie weken aan de beurt 
is om te presenteren. 
Het programma wordt van tevoren opgenomen. De uitzending van 
woensdag wordt op zondagmorgen van 08:00 tot 09:00 uur herhaald. 
Ook kan deze via de website www.klokradio.nl worden teruggeluis-
terd. 
Als het u, jou leuk lijkt hieraan een bijdrage te gaan leveren, maak 
dan een afspraak om vrijblijvend bij een opname aanwezig te zijn. 
Meer informatie bij Marieke Boer via e-mail: marieke-boer@hot-
mail.com , of telefonisch: 06-27369473. 
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De J van 
 JUBELJAAR

ABC uit de bijbel

TEKST:  CHRIS  BA AS  

De herkomst van het woord jubel in 
jubeljaar komt van het Hebreeuws 
jobel of joveel, “ramshoorn”. Die 

werd in Israël geblazen na de Grote Ver-
zoendag om het begin van het 50e jaar, 
het jubeljaar, in te luiden. In Leviticus 25 
geeft God via Mozes aan het volk Israël 
voorschriften hierover als ze in het beloof-
de land gearriveerd zijn. Daar is ieder 7e 
jaar een jaar om te rusten, een sabbatsjaar, 
en ieder 50e jaar een jubeljaar. In het sab-
batsjaar bleef de grond braak liggen en 
mocht er niet worden gezaaid en gesnoeid. 
De natuur kon zijn eigen gang gaan en wat 
er nog groeide was voor iedereen. (God 
beloofde dat er in het 6e jaar een oogst voor 
drie jaar zou komen!) In het jubeljaar werd 
de hele samenleving a.h.w. gereset; “we 
beginnen opnieuw bij het begin, zoals het 
was toen we hier kwamen”. Mocht je om 
wat voor reden de grond, of zelfs je vrijheid 
zijn kwijtgeraakt dan kreeg je die weer 
terug. We lezen in de Bijbel niets over de 
uitvoering van deze geboden. In de 70 jaar 
ballingschap wordt er zelfs een link gelegd 
naar het niet naleven ervan.
In onze jachtige en snelle tijd is het meer 
dan ooit zaak om “van ophouden te weten” 

en tot rust te komen. Soms lees ik van men-
sen die bewust, als de middelen er zijn, 
kiezen voor een sabbatical. Een jaar om op 
adem te komen. Ook bij het nadenken over 
uitputting van de grond en omgaan met 
bezit kunnen we leren van de voorschriften 
aan Israël.
Vanuit Lucas 4 zie ik rabbi Jezus in de sy-
nagoge van Nazareth de boekrol van Jesaja 
afrollen en hoor ik Hem de verzen uit ons 
hfdst. 61 voorlezen. Na het lezen sprak Hij 
tot de aanwezigen: “Vandaag is de schrift-
tekst die jullie gehoord hebben in vervulling 
gegaan”. In Hem en met Hem is het gena-
dejaar/jubeljaar aangebroken! Voor eeuwig! 
Lof zij U, Christus.

KERKMAGAZINE   •   PGA 15



Berichten
ALGEMEEN

zonder vergoeding mee te werken. 
Ze stellen zich dienstbaar op. Of 
anders gezegd: ze zijn diaconaal 
bezig. Vandaar dat jongeren die 
bij de Herberg een christelijk 
tussenjaar doen ook wel diaconaal 
medewerkers worden genoemd, 
oftewel ‘dia’s’.

Investering
Voor een tussenjaar bij de Her-
berg hoef je alleen maar je tijd en 
enthousiasme mee te nemen!

Beloning
Jongeren die dit vormingsjaar 
hebben gedaan ervaren dit als 
een unieke ervaring. Juist door 
anderen een jaar lang te helpen 
krijgen ze zelf enorm veel. Naast 
het werken en leren is er ook tijd 
om samen regelmatig activiteiten 
buitenshuis te ondernemen en 
erop uit te trekken. Zo ontstaat er 
veel gezelligheid en goede vriend-
schappen. Natuurlijk leer je veel 
van de gesprekken met je coach 
en door je werkzaamheden. Je 
doet sociale vaardigheden op 
door de gesprekjes die je hebt met 
gasten. O ja, hebben we al gezegd 
dat je bij de Herberg gratis op 
kamers mag en dat je bovendien 
ook zakgeld krijgt?
www.pdcdeherberg.nl

Op zoek naar een 
tussenjaar?
Heb je nog geen studiekeuze 
gemaakt? Twijfel je over je toe-
komstplannen? Ben je net afge-
studeerd en zoek je eerst een plek 
om iets voor een ander te beteke-
nen? Meld je dan nu aan voor een 
vormingsjaar bij de Herberg in 
Oosterbeek! Daar ga je vanaf sep-
tember 2022 vijf of tien maanden 
ontzettend veel meemaken en ple-
zier hebben met andere jongeren.

De Herberg in het kort
Bij de Herberg komen mensen 
twee tot zes weken om tot rust te 
komen. Bijvoorbeeld omdat ze 
overbelast zijn, te maken hebben 
met eenzaamheid of spanningen 
binnen relaties. Met liefdevolle 
aandacht, het openen van de 
Bijbel en een vast dagelijks ritme 
komt er ruimte voor herstel.

Inhoud van het tussenjaar
Het tussenjaar bij de Herberg is 
gericht op jouw vorming, ont-
wikkeling en het meegeven van 
belangrijke en unieke ervaringen. 
Zo heb je wekelijks een gesprek 
met je coach waarin je persoonlij-
ke leerdoelen kan opstellen en het 
kunt hebben over wat belangrijk is 

in jouw leven. Met andere jonge-
ren en de gasten heb je regelmatig 
Bijbelstudies. Die kunnen gaan 
over eigenschappen of skills die 
van belang kunnen zijn voor de 
rest van je leven! Denk aan het 
krijgen van (meer) zelfvertrou-
wen, je verdiepen in Gods liefde 
voor jou of bijvoorbeeld pro-actie-
ver worden. Doordat je op ka-
mers gaat zal je ook zelfstandiger 
worden.

Met je coach kijk je naar je talen-
ten en hoe je die in je tussenjaar 
het beste voor de Herberg in kunt 
zetten. Dat wordt natuurlijk ge-
combineerd met je leerdoelen. Zo 
ontstaat er een op maat gemaakt 
tussenjaar, speciaal voor jou! 
Concreet gezegd: je kan gaan wan-
delen met gasten of je kan gaan 
meewerken in de keuken. Of denk 
aan het schoonmaken van kamers, 
het bemannen van de receptie 
of het repareren van het een of 
ander. Waar liggen jouw gaven en 
talenten?

Doe bij de Herberg 
je tussenjaar!
Pastoraal Diaconaal Centrum De 
Herberg is een verlengstuk van de 
kerk. Het is een plek waar mensen 
tot rust komen en het zicht op God 
(her)vinden. Tegelijkertijd is het 
een plek waar vele vrijwilligers 
zich inzetten. Alleen dankzij vrij-
willigers kan de Herberg bestaan. 
Zij bewijzen de Herberg en vooral 
haar gasten een grote dienst door 
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uitgelicht.

Zomeravond
 

 

  
 
 
 

ZOMERAVOND 
 
Ik lig al in bed, 
maar de zon is nog op 
en de merel is zó hard aan ’t fluiten ! 
Ik lig al in bed 
met de beer en de pop 
en verder is iedereen buiten. 
 
De radio speelt 
in de kamer benee 
of is het hiernaast bij de bakker ? 
Nou hoor ik een kraan. 
O, ze zetten weer thee 
en ik ben nog zo vreselijk wakker. 
 
Ik lig al in bed 
en ik mag er niet uit, 
want de klok heeft al zeven geslagen. 
Ik wil een stuk koek 
en een halve beschuit, 
maar ik durf er niet meer om te vragen. 
 
Ik lig al in bed 
en ik speel met mijn teen 
en de zon is nog altijd aan ’t schijnen. 
En ik vind het gemeen 
dat ik nou alleen 
in mijn bed lig, met dichte gordijnen. 
 

ANNIE M.G. SCHMIDT 
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Villa de Wartburg
Loes Hegger
Loes Hegger groeide op in een 
gezin van zeven kinderen in 
Velp. Nadat haar vader, Herman, 
uit het klooster was getreden, 
besloot hij afvallige priesters 
in zijn gezin op te vangen. Hun 
huis - De Wartburg, werd een 
asielzoekerscentrum avant la 
lettre. Zestig jaar later reconstru-
eert Hegger met een trefzekere 
literaire pen haar bijzondere 
jeugd. De persoonlijke verhalen 
worden verknoopt met maat-
schappelijke ontwikkelingen op 
politiek, cultureel en religieus 
gebied, waardoor het boek een 
indringend beeld schetst van de 
manier waarop de grote geschie-
denis weerspiegeld wordt in de 
levens van gewone mensen. Leest 
als een trein!

Rianne Vogel

De Ongelofelijke Podcast
Ben je geen lezer? Maar ben je 
wel geïnteresseerd in verdiepen-
de gesprekken? Luister dan naar 
De Ongelooflijke Podcast van de 
EO. Wekelijks krijg je een fikse 
theologische en historische ana-
lyse van een hedendaags thema 
voorgeschoteld. Journalist David 
Boogerd, theoloog Stefan Paas 
en historicus Beatrice de Graaf 
gaan in gesprek met prominen-
te personen over thema’s zoals 
ontkerkelijking, abortus, com-
plotdenkers, terrorisme en het 
belang van religie en geloof in 
een veranderende wereld. Kennis 
van zaken wordt gecombineerd 
met een oprecht zoektocht naar 
het goede; dat maakt De Onge-
looflijke Podcast één van mijn 
favoriete podcasts.

Dirk de Jong

Christian Verwoerd 
Mijn zekerheid
Ik ga er graag rustig voor zitten 
om aandachtig te luisteren naar 
de prachtige verhalende teksten 
van Christian Verwoerd. De CD 
bevat 12 nieuwe Nederlandstalige 
liedjes die gaan over de zekerheid 
die God biedt te midden van een 
onzekere wereld. De liedjes varië-
ren van aanbiddingsnummers tot 
verhalende en appellerende lied-
jes. Bijzonder vind ik het liedje 
‘Waar zou ik zijn zonder jou’, een 
ode van Christian aan zijn vrouw 
waarbij hij God prijst dat Hij het 
zo leidde dat hij met zijn vrouw 
door het leven mag gaan. Een 
mooie les in dankbaar zijn.

Mark den Boer

Zomerlees-,  k i jk-  en  lu ister t ips  van de  redact ie
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Kafka op het strand
Haruki Murakami
Wie op zoek is naar een pagetur-
ner die toch meer diepgang heeft 
dan de zoveelste thriller, is bij de 
Japanse schrijver Haruki Mura-
kami aan het juiste adres. Kafka 
op het strand volgt de zoektocht 
van de vijftienjarige van huis 
weggelopen Kafka Tamura, wiens 
levensverhaal op een onwaar-
schijnlijke manier verbonden 
blijkt te zijn aan dat van Nakata, 
een oudere man die de gave bezit 
om met katten te praten. Mu-
rakami vertelt een avontuurlijk 
en sprookjesachtig verhaal over 
liefde en volwassen worden in 
een mysterieus Japan. Leesvoer 
om bij weg te dromen.  

André Groenendijk

Het achtste leven  
(voor Brilka)  
Nino Haratischwili
Deze familiekroniek die zes 
generaties beslaat (1900-nu) leest 
soepel en geeft in deze tijd van 
oorlog tussen Rusland en Oekra-
ine een verrassend inkijkje in de 
roerige Oost-Europese geschie-
denis. Al lezend reis je met deze 
Georgische familie mee door de 
tijd en door Oost-Europa. Cen-
traal staan de relaties tussen de 
familieleden, de kleine dingen 
die voorvallen en een recept voor 
een warme chocoladedrank.
Een superdik boek (1275 pagina’s) 
- gelukkig ook beschikbaar via 
Kobo Plus voor je e-reader.

Antje Kieviet

SHTISEL
Reclame voor Netflix zou ik niet 
moeten maken misschien, maar 
deze serie is zeer de moeite 
waard. SHTISEL, gemaakt door 
Ori Elon, Yehonatan Indursky 
met hoofdpersonen Doval’e 
Glickman, Michael Aloni en Neta 
Riskin verhaalt in rustige beeld-
voering van de lotgevallen van 
een Haredi-familie in Jeruzalem. 
Verscheidene seizoenen word 
je als kijker opgenomen in hun 
ultra-orthodoxe leven – en als 
de serie uit is, slaak je een zucht 
van teleurstelling: graag zou je 
nog meer van hun leven leren 
kennen. 
Wat me bijbleef: de eer aan de 
Allerhoogste bij élke consumptie. 
Goede gedachte op een zomers 
terras.

Joke Veerman
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Welkom in onze kerkdiensten
Zondag 03 juli
Grote Kerk 
09.30 uur  ds. R.W. van Mourik, 

bediening Heilige Doop
18.00 uur    ds. H.B. van der Knijff, 

Wilsum  

Ichthuskerk 
09.30 uur    ds. T. Meijer, Puttershoek 
17.00 uur   ds. M. van Heijningen, 

themadienst 

De Brug  Ontmoetingskerk
09.30 uur    ds. B.C. van Wieren

Zondag 10 juli  
Grote Kerk 
09.30 uur    prop. D.A. Burggraaf, Arkel 
18.00 uur    ds. A. Baas, Bodegraven 

Ichthuskerk 
09.30 uur    ds. M. van Heijningen, 

doopdienst
18.00 uur    ds. C. van den Berg, Gouda 

De Brug  Ontmoetingskerk
09.30 uur    ds. B.C. van Wieren, 

overstapdienst

Zondag 17 juli 
Grote Kerk
09.30 uur    ds. R.W. van Mourik
18.00 uur    ds. J.R. Volk, Alblasserdam   

Ichthuskerk 
09.30 uur    ds. L. Hoftijzer, Rijswijk NB
18.00 uur    ds. J. Riemersma, Sliedrecht 

De Brug  Ontmoetingskerk
09.30 uur    ds. J. Bruijn, Nieuw-

Lekkerland

Zondag  24 juli  
Grote Kerk
09.30 uur    ds. R.W. van Mourik   
18.00 uur    ds. R.W. van Mourik   

Ichthuskerk 
09.30 uur    ds. Z. de Graaf, Katwijk aan 

den Rijn 
18.00 uur    ds. C. Haasnoot, Lisse   

De Brug  Ontmoetingskerk
09.30 uur    dhr. G. de Haan, Sliedrecht 

Zondag 31 juli 
Grote Kerk
09.30 uur    ds. R.W. van Mourik  
18.00 uur    ds. A.W. van der Plas, 

Waddinxveen   

Ichthuskerk 
09.30 uur    ds. T. Bekkema, 

Alblasserdam
18.00 uur    ds. J.B. Kamp, Arnhem    

De Brug  Ontmoetingskerk
09.30 uur    ds. J. Crezee, Sliedrecht

Zondag 7 augustus
Grote Kerk
09.30 uur    ds. F. Hoek, Schoonhoven   
18.00 uur    ds. R.W. van Mourik    

Ichthuskerk 
09.30 uur    ds. G.F. Smaling, Oegstgeest 
18.00 uur    ds. M. van Heijningen  

De Brug Ontmoetingskerk
09.30 uur    dhr. J. Tuijtel

Zondag 14 augustus  
Grote Kerk
10.00 uur    ds. R.W. van Mourik
18.00 uur    ds. W.J. Westland, 

Hardinxveld-Giessendam  

Ichthuskerk 
09.30 uur    ds. S.J. van der Vlies, 

Rotterdam zuid
18.00 uur    ds. M. C. van Pelt, 

Ridderkerk

De Brug  Ontmoetingskerk
09.30 uur    ds. B.C. van Wieren, viering 

Heilig Avondmaal

Zondag 21 augustus  
Grote Kerk
09.30 uur    prop. D.A. Burggraaf, Arkel  
18.00 uur    ds. A. van Vuuren, Capelle aan 

den IJssel   

Ichthuskerk 
09.30 uur    ds. M. van Heijningen
18.00 uur    ds. M. van Heijningen  

De Brug Ontmoetingskerk
09.30 uur    ds. B.C. van Wieren, 

doopdienst 

Zondag 28 augustus  
Grote Kerk 
09.30 uur    ds. J.C. Schuurman, Putten  
18.00 uur    ds. A. van der Stoep, 

Wapenveld   

Ichthuskerk 
09.30 uur    ds. M. van Heijningen 
18.00 uur    ds. W.J. Schaik, Zeist 

De Brug Ontmoetingskerk
09.30 uur    mw. Lisette van Houtum 

Zondag 04 september 
Grote Kerk 
09.30 uur    ds. R.W. van Mourik, bediening 

Heilige Doop
18.00 uur    ds. G.J. Anker, Ooltgensplaat  

Ichtuskerk
09.30 uur    ds. M. van Heijningen
18.00 uur    ds. J.H.  Reijm, Rotterdam 

Hillegersberg 

De Brug Ontmoetingskerk
09.30 uur    ds. J. Bruijn, Nieuw-Lekkerland 
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Vluchtelingen

HEEF T U VR AGEN OF WILT U RE AGEREN OP 
 HE T MAGA ZINE? MAIL DAN NA AR

REDACTIE@PKNALBL ASSERDAM.NL

TEKST:  DS.  R .W.  VAN MOURIK

(s)prknd.

Wij hebben in onze tijd te maken 
met heel veel vluchtelingen. Ze 
komen naar Nederland omdat 

het te riskant is om in hun eigen land te 
blijven. Zo verkeren er deze dagen heel wat 
vluchtelingen uit Oekraïne als vreemdeling 
in ons land. Hoe gaan we met hen om? 
Allereerst door hen gastvrij te ontvangen. 
Plekken te creëren waar ze kunnen verblij-
ven. Een heel aantal mensen heeft onder-
dak gevonden in het gebouw van Jozua en 
in de Havenkerk. Mooi om die gastvrijheid 
te betonen.
Wanneer Jezus spreekt over het eindoor-
deel geeft Hij heel scherp aan dat het erop 
aankomt hoe je met vreemdelingen bent 
omgegaan. Heb je gastvrijheid betoond of 

juist niet? Je speelt met vuur als je de vreemdeling 
niet gastvrij onthaalt. Nu is het wel opvallend hoe 
Jezus spreekt over die gastvrijheid. Er klinkt geen 
uitspraak van een vreemdeling die zegt: ik was een 
vreemdeling, maar gelukkig er waren mensen die 
mij hebben opgevangen. Nee, het staat er veel com-
pacter en pregnanter. Jezus heeft het over Zichzelf. 
Hij spreekt in de Ik-vorm! “Ik was vreemdeling.” In 
die vreemdeling is Jezus onder ons. Jezus verklaart 
Zich solidair met vluchtelingen. Met iedereen die 
zwak, ziek, vreemd, gevangen, hongerig en dorstig 
is, verklaart Jezus Zich één.
Wie dus een vluchteling gastvrij ontvangt, ontvangt 
daarmee Jezus! Hij zegt immers: wat je aan Mijn 
geringste broeders hebt gedaan, heb je ook aan Mij 
gedaan. In die vluchteling vraagt Jezus aan ons: wil je 
Mij gastvrij ontvangen? Wat is dan ons antwoord?

‘…IK WAS EEN VREEMDELING EN 
U HEBT MIJ GASTVRIJ ONTHAALD’ 
(MATTHEÜS 25:35A)
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