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Wat is er mooier

dan te geven…
‘TOEN ONZE KINDEREN OPGROEIDEN, HAD IK VEEL PLEZIER IN HET ZELF
MAKEN VAN KLEDING. MAAR HOE GAAT DAT, OP GEGEVEN MOMENT
VOELEN ZE ZICH TE GROOT VOOR KLEREN DIE HUN MOEDER ZELF NAAIT,’
VERTELT JANET KRIJGSMAN.

H

aar hobby bleef bestaan en
kreeg een herkansing toen
er kleinkinderen werden
geboren. Prachtige kleine kleertjes
ontstonden onder Janets handen, je
zou ze zo in een winkeltje kunnen
leggen, vond ieder die ze zag. ‘Schattig!’ Dat was een goed idee. Janet:
‘Om een ‘winkeltje’ te beginnen, heb
je een collectie nodig. En een etalage.
Alle kleertjes -vanaf maatjes voor
couveusekindjes- maak ik als enkele
stuks op bestelling. Mensen kunnen
zelf de stof kiezen. Mijn schoondochter maakte een Instagramaccount
aan en wekelijks vervang ik daarop
de stories. Ook bij ons thuis aan de
Oost-Kinderdijk zijn mensen na een
telefoontje welkom om iets exclusiefs
uit te zoeken, voor hun eigen kleintjes
of om weg te geven.’
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Afgelopen voorjaar ging het winkeltje
van start, ‘Schattig babykleding’. ‘De
opbrengst gaat 100% naar mensen in
nood,’ aldus Janet. ‘Mijn man doet
al jaren vrijwilligerswerk voor de
interkerkelijke organisatie ‘Kom over
en help’, opgericht in de tijd toen
christenen achter het IJzeren Gordijn
het zwaar hadden. De tijden zijn veranderd, maar hulp blijft hard nodig
in gebieden als Armenië, Moldavië en
natuurlijk Oekraïne. Wij leven in een
land met goede voorzieningen; we
wonen fijn, er staat dagelijks eten op
tafel. Wat is er mooier dan te geven…
We zijn geroepen om te dienen – al
gaat het met vallen en opstaan. Het
geeft voldoening om voor anderen
van betekenis te zijn en van harte
koos ik voor dit goede doel als bestemming voor de opbrengst.’

FOTO: PETER STAM

TEKST: JOKE VEERMAN

aansprknd.

JANET KRIJGSMAN
Janet is de vrouw achter
‘Schattig Babykleding’
waarvan de opbrengst geheel
gaat naar de interkerkelijke
stichting Kom Over en Help.
Deze organisatie is sinds
de jaren 70 werkzaam in
Oost Europa, in samenwerking met lokale kerken en
professionele ontwikkelingsprojecten.
www.komoverenhelp.nl
Whatsapp +31691155190
en Instagram Schattig
Babykleding.
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Samen
schatzoeken
TEKST: JOKE VEERMAN

Kort voor zijn Hemelvaart zei Jezus
Christus tegen zijn discipelen:
‘maak alle volken tot mijn leerlingen.’ Leerlingen zijn wij allemaal.
Toch denken we bij leerlingen vaak
aan jeugd. Ouders die hun kind laten dopen, beantwoorden de vraag
of ze hun kind willen voorgaan in
geloof, in het volgen van de Heer.
Een kostbare opdracht! Kinderen
hebben vooral aandacht voor wat
grote mensen dóen - niet zozeer
voor wat zij zéggen. Enkele gemeenteleden vertellen iets over hun rol
in de zorg voor jonge geloofsleerlingen.

M

arco: ‘Het is voor jongeren van belang mensen
om zich heen te hebben
die God kennen en daarvoor uitkomen. Mensen die ze vertrouwen en
die in kwetsbaarheid durven te delen
wie God voor hen is. In oprechtheid anders prikken ze er zo doorheen.’
Niels: ‘In mijn jeugd heeft het en-
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thousiasme van jeugdleiding en het
‘samen’ geloven met leeftijdsgenoten
veel betekend. Zo leerde ik iets van
God te ontdekken in mijn leven.’

Het nieuwe seizoen
John: ‘We volgen in onze wijkgemeente de methoden van de HGJB,
het thema dit jaar is ‘enthousiasme
gezocht’. Dingen delen, samen
optrekken, naar elkaar omzien. We
betrekken ieder jaar de jeugd bij de
diaconale actie, we geven les op de
zondagsschool die in onze wijkgemeente zeer actief is. We hebben ook
een droomdocument ontwikkeld
met thema’s die we als kerk aan
jongeren willen meegeven voor hun
18e. Kennis vergaren, uitleg geven
waarom we dingen doen zoals we
ze doen. Heel belangrijk is het laten
beseffen hoe goed het is de Heere
vroeg in het leven te zoeken. Doop
en kerkgang zijn niet vrijblijvend’.
Niels: ‘Mijn enthousiasme wil ik blij-

vend aanbieden aan kinderen, hen
uitdagen en meer leren over Gods
grootsheid. Moeilijke vragen zijn
belangrijk, graag zoek ik samen naar
antwoorden.’
Marco: ‘De afgelopen jaren misten
we ritme, het werd lastiger een groep
hecht te houden. Ik zie uit ernaar
onze 18 plus groep weer te ontmoeten, nieuwe mensen te verwelkomen en samen bijbelstudies voor te
bereiden. Heerlijke avonden! En de
jeugdvisie die we dit jaar hebben opgezet verder vorm te geven. We zien
uit naar nieuwe jeugdwerkers voor
onze clubs die enthousiast met de
jongeren aan de slag gaan. En naar
jongeren die de keuze voor God maken! Daaraan proberen we in al onze
onvolkomenheid iets bij te dragen.
Vertrouwend dat God zijn kerk leidt.
Dat geeft ontspanning en rust.’
Caroline: ‘Ik heb veel plezier in het
werken met kinderen en geniet
ervan om bij de Kliederkerk die ingespannen koppies zien, bijvoorbeeld

CAROLINE, KINDERNEVENDIENST/KLIEDERKERK
DE BRUG

weten wie God is voor jou, hoe Jezus
in het leven staat als dienaar. Weten
dat je gekend bent dóór God. En als
derde Omzien. Naar de ander, naar
mensen die het minder hebben,
anders zijn, die buiten je gemeente
staan. Het hangt allemaal met elkaar
samen. Wie Jezus leert kennen als
dienende God, kan niet anders dan
Hem daarin volgen.
JOHN, JEUGDOUDERLING GROTE KERK
tijdens knutselactiviteiten. Stralende
gezichten bij een leuk spel of de lekkere maaltijd. We hebben een groep
‘Jeugdwerk De Brug’ opgericht om
samen na te denken. De uitdaging zit
‘m in eerste instantie in het terugkrijgen van verschillende gezinnen
na de coronatijd én in het betrokken houden van de tieners/pubers.
Nu landelijk de kerkgang afneemt,
valt het niet mee hen als groep bij
elkaar en gemotiveerd te houden.
We proberen aan te sluiten bij hun
leefwereld door activiteiten en clubs
voor allerlei leeftijdsgroepen aan te
bieden en ook aan de jeugd zelf te
vragen waar behoefte aan is. Ik ben
van het ‘gewoon doorgaan’. Elk kind
is er één!’

Zoveel mogelijkheden waarin je de
relatie met God kunt blijven zien.’
Niels: ‘Het is fijn als kinderen en
jongeren elkaar vaak tegenkomen
in de diensten, de kindernevendienst, andere activiteiten – dat geeft
verbondenheid. Contacten zijn zéker
op jonge leeftijd erg belangrijk. In
mijn laatste periode als jeugdouderling vond ik de wat vrijblijvende
betrokkenheid van de gemeenteleden lastig, mede door de coronamaatregelen. Bemoedigd waren
leuke activiteiten samen met andere
gemeenten. Zoals de kerstwandeling
‘Alblasserdam op weg naar kerst’,
24-uurs acties, musicals-in-een-dag,

Moed bij tegenwind
Marco: ‘Ik vind meestal inspiratie
in jongeren zelf, die zijn en blijven
geweldig leuk. Als kernwoorden
hanteren wij Verbinden, Kennen en
Omzien. Verbinden van jongeren
onderling, met andere generaties,
binnen van de gemeente. Kennen
van God, kennis opdoen van God,

NIELS, TOT VOOR KORT JEUGDOUDERLING
ONTMOETINGSKERK
kampen en gemeenteweekenden.
Plezier in het samen geloven bemoedigt mij. Daarnaast vind ik veel moed
en vertrouwen in een goede dienst
met mooie liederen en een aansprekende preek. Ik hoop echt dat we bij
het vervullen van de actuele vacature
een nieuwe dominee vinden die
jeugd en jonge gezinnen aanspreekt.’
Lees verder op pagina 16
Caroline (1974), moeder van
twee tieners en een twintiger,
wijkgemeente De Brug, kinder
nevendienst/Kliederkerk.
Niels (1983), vader van drie
kinderen, actief in jeugdwerk,
tot voor kort jeugdouderling
Ontmoetingskerk – de wijkgemeente de Brug.
Marco (1975), vader van twee tieners, jeugdouderling Ichthuskerk.
John,( 1973), vader van twee tieners en een twintiger, jeugdouderling Grote Kerk, werkt samen met
jeugddiaken Paul van der Hek

MARCO, JEUGDOUDERLING ICHTHUSKERK
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Lezen is denken

met andermans hoofd
TEKST: INEKE HOEK
EEN MAANDAGAVOND, ERGENS IN ALBLASSERDAM. DE KLOK SLAAT
ACHT. EÉN VOOR ÉÉN DRUPPELEN DE GASTEN BINNEN, BOEK
ONDER DE ARM OF IN DE TAS. NA DE KOFFIE OF THEE, DE BOEKEN
LIGGEN ONDER HANDBEREIK, OPENT ÉÉN VAN DE AANWEZIGEN HET
GESPREK. ER WORDT WAT ACHTERGRONDINFORMATIE GEDEELD OVER
DE SCHRIJVER OF OVER HET BOEK EN VERVOLGENS KOMT DE EERSTE
VRAAG TER SPRAKE. AL DAN NIET AAN DE HAND VAN TEVOREN
OPGESTELDE VRAGEN ONTSPINT ZICH EEN BOEIENDE DISCUSSIE OVER
HET GELEZEN BOEK.

H

et is alweer heel wat jaren
geleden dat er een oproep
verscheen in het kerkblad
van de Grote Kerk. Jan Willem wilde
een leeskring starten en peilde of
daar belangstelling voor was. De bedoeling was om fictie en non-fictie
af te wisselen. En nee…, er zouden
niet alleen christelijke boeken
gelezen worden, zoals aanvankelijk
de vraag van één van de kerkenraadsleden was. Belangstelling was
er inderdaad. Al op de eerste avond
waren er genoeg lezers om een
kring te starten. In de loop der jaren
haakten mensen af, maar er kwa-
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men ook regelmatig nieuwe bij. Op
dit moment bestaat de kring uit zo’n
dertien leden, waarvan sommigen
al vanaf het eerste uur meedoen.

Discussies
Het schijnt dat veel leeskringen
voornamelijk uit vrouwen bestaan,
maar dat is bij ons niet het geval:
dames en heren zijn behoorlijk
evenredig verdeeld. En dat zorgt
voor leuke en pittige discussies. Ook
wat de leeftijdsopbouw betreft is
er genoeg variatie: van 30-min tot
70-plus. Deze diversiteit, ook wat
betreft achtergrond en opleiding,

maakt de bespreking altijd boeiend. Inmiddels hebben we al ruim
vijftig titels besproken. Maar, vraagt
iemand zich misschien af, waarom
is lezen zo leuk? Is het eigenlijk niet
zonde van je tijd? Kun je geen nuttiger tijdsbesteding bedenken?
Boeken helpen ons om ons in andere tijden en plaatsen in te leven. Het
is niet waarschijnlijk dat ik ooit in

Japan zal komen en al helemaal niet
in het Japan van de 17e eeuw. Het
boek ‘Stilte’ van de Japanse auteur
Shusaku Endo trekt ons het leven
in van een jonge Portugese priester, Rodrigo. Hij reist naar Japan
om daar zijn leermeester Ferreira
te zoeken. Er gaat namelijk een
gerucht dat deze gefolterd is en zijn
geloof verloochend heeft. Levensecht beschrijft Endo het zware
leven van de schaarse christenen
in Japan. Met aan het slot de keus
voor Rodrigo: even op de fumi-e,
een beeltenis van Christus, te gaan
staan en hij zal vrij zijn, net als zijn
volgelingen. Indringend komt de
vraag op de lezer af: zou ik mijn
geloof behouden als ik wist dat mijn
lijden zou ophouden zodra ik mijn
geloof verloochende?

Spiegel
Een goed boek fungeert als spiegel:
wat zou ik in die situatie doen? Hoe

zou ik handelen? Het is weergaloos
knap beschreven hoe Endo laat zien
wat angst met je doet en wat schuld
is. Rodrigo blijkt schuldig, hij verloochent Christus. Endo vergoelijkt
dat niet. Tegelijk beseffen we wat
genade is: als Rodrigo alles kwijt
is, is Christus hem meer nabij dan
ooit. Tussen haakjes: Het is opvallend hoe vaak schuld en vergeving
thema’s zijn in de literatuur.
Zomaar een voorbeeld hoe een
boek je mee kan nemen naar andere tijden en andere plaatsen. We
hoeven niet overal geweest te zijn
om ons een beeld te vormen van,
bijvoorbeeld, een concentratiekamp
in de Tweede Wereldoorlog, de
loopgraven in de Eerste Wereldoorlog, het leven in een klooster, de tijd
van de kruistochten, het leven op
het Amerikaanse platteland in de
jaren vijftig, Sint-Petersburg in de
negentiende eeuw. Lezen levert ook
mensenkennis op en helpt ons om
ons in andere mensen te verplaatsen, waardoor we een ander ook
vaak beter begrijpen.

De meerwaarde van het gezamenlijk lezen van een boek is duidelijk:
samen kom je tot een beter verstaan. Je kunt over dingen heenlezen die een ander juist opgevallen
zijn. Het spiegelend effect is voor
ieder anders en al pratend en luisterend leer je het boek, maar ook
jezelf, beter kennen.
Geldt bovenstaande vooral voor
fictieve boeken, ook non-fictie is
verrijkend en leerzaam, al is het op
een andere manier. Door onze keuze maakten we kennis met het werk
van heel wat grote denkers, waaronder Augustinus, Erasmus, Luther,
Kierkegaard, Ratzinger, Dostojewski
en bekende hedendaagse auteurs,
zoals Beatrice de Graaf, Dirk de
Wagter, Willem Jan Otten en Herman Paul. Zomaar een greep uit
de lange lijst van besproken boeken. De lijst van nog te bespreken
boeken is echter nog veel langer.
Dat wil zeggen: voorlopig zijn we
nog niet uitgelezen, uitgedacht en
uitgepraat.
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Grote kerk

MEDEDELINGEN | BERICHTEN

Na een lange tijd
Twee maanden lang is er geen
SPRKND verschenen. De tijd
heeft echter niet stilgestaan. Er is
weer veel gebeurd. Droevige dingen, maar ook blijde dingen. Ook
mag er uitgezien worden naar
dagen dat Gods zegen ervaren
wordt.

Overleden
Op 27 juli overleed op de leeftijd
van 94 jaar Neeltje Maria Martha
Kik-Baan. Op haar rouwkaart
staan de woorden: Geluk is niet
altijd vanzelfsprekend, het leven
brengt soms ook verdriet. De mooie
dingen om je heen zie je dan even
niet. Deze woorden waren kenmerkend voor haar. Ze heeft veel
meegemaakt aan verdriet en dat
was voor haar niet altijd gemakkelijk. Toch heeft ze ook altijd het
motto gehad om door te gaan!
Daar was haar geloof een belangrijke inspiratiebron voor. Ondanks alles wist zij dat het haar
enige houvast mocht zijn. Voor
de kinderen en de kleinkinderen
blijft er een lege plaats achter,
maar wel goede herinneringen
aan haar.
Op 9 augustus overleed op de
leeftijd van 84 jaar Nelis Bastiaan
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Verlek. Door zijn hemelse Vader
Thuisgehaald, schrijft de rouwkaart. Dat uitzicht mocht Nees
hebben. Er was ook voor hem een
plaats bereid in het Vaderhuis
met de vele woningen. Wie Nees
ontmoette, werd vaak aangesproken met het woord shalom. Dat
tekende zijn leven. Hij was vredelievend, maar leefde ook van
de vrede (shalom) die alle begrip
te boven gaat. Ondertussen blijft
het voor zijn vrouw en (klein)
kinderen een groot gemis. Laat er
troost gevonden mogen worden
bij de God van Israël. Hij wil een
schuilplaats zijn voor allen die
hulp en bescherming nodig hebben. Deze God maakt het waar.

Geboren
Op 23 juni werden Wilbert en
Mirjam Hartman-Rozendaal
verblijd met de geboorte van een
zoon. Hij heet Moos Johannes
Hein en wordt Moos genoemd.
Op het geboortekaartje staan
woorden uit Jesaja waar God de
verzekering geeft aan Zijn volk
dat ze in Zijn beide handpalmen
staat gegraveerd. Dat is troost
voor een ongehoorzaam volk,
maar ook troost voor een kind
van het verbond anno 2022. Ook
Moos zal niet altijd een toonbeeld

zijn van gehoorzaamheid aan
God, maar toch… gegraveerd in
Zijn hand. Wat een troost! Laat
de opvoeding van Moos gedragen
mogen worden door deze belofte,
en dat hij persoonlijk mag leven
van de rijkdom van Gods genade.
Op 21 juli werden Chris en Mineke Friepörtner-Zuijderduijn
verblijd met de geboorte van een
dochter. Zij heet Johanna Cornelia Adanna en wordt Adanna genoemd. Zij is het zusje van Amara
en Odera. Op het geboortekaartje
staan de bekende woorden: Weet
je dat de Vader je kent? Weet je dat
je van waarde bent? Weet je dat je
een parel bent? Een parel in Gods
Hand. Dat zijn troostvolle woorden. Dat God, ondanks alles, toch
een Vader wil zijn voor Adanna.
Laat Adanna mogen opgroeien
in het besef dat ze een Vader in
de hemel heeft die haar liefheeft.
Niet vanwege haarzelf, maar
vanwege de Zoon van deze Vader.
Zo zijn kinderen van het verbond
geliefde pareltjes!
Op 7 augustus werden Gijsbert en
Marleen Clements-Kalle verblijd
met de geboorte van een zoon.
Hij heet David en wordt ook zo
genoemd. Op het geboortekaartje staan woorden uit een Psalm
van David. Hij was ervan onder

de indruk hoe hij wonderlijk en
ontzagwekkend gemaakt was.
Laat de kleine David bij het groter worden ook onder de indruk
mogen raken van deze Schepper
van zijn leven. Bovenal dat hij
God mag leren kennen als de
Herschepper van zijn leven. Dat
is uiteindelijk waar het om gaat!
Het leven dat we hier ontvangen
is immers voorbereidingstijd
op de eeuwigheid. David uit de
Bijbel mocht daar op gericht zijn.
Met vallen en opstaan. Laat dat
ook het doel mogen zijn van de
pasgeboren David!

Huwelijksjubilea
Op 14 september hopen Arie
en Jeannet Burggraaf-Vink te
gedenken 45 jaar getrouwd te
zijn. Toen zij trouwden kregen ze
als tekst mee: ‘Wat wilt gij dat Ik
u doen zal?’ Een aparte vraag aan
een jong stel, maar wel ontdek-

kend. Wat zou je nu van de Heere
willen ontvangen? Wat is nu het
belangrijkste in je leven? Dan
kan het huwelijk een levenslange les zijn om elke keer weer te
verlangen wat de Heere geven
wil. En als er dan teruggekeken
wordt, mag er de verwondering
zijn dat de Heere zoveel gedaan
en gegeven heeft ten goede. Wat
kan een mijlpaal dan tot zegen
zijn! Zo mag de weg ook vervolgd
worden. Steeds maar weer leven
van Gods genade alleen.
Eveneens op 14 september mogen Flip en Nel van ’t Hof-van der
Rhee gedenken 50 jaar getrouwd
te zijn. Een halve eeuw reeds
met elkaar verbonden! Dat is een
bijzondere mijlpaal. Zij kregen
50 jaar geleden die belangwekkende woorden mee die Jezus
ooit uitsprak dat één ding nodig
is. We kunnen ons druk maken
over heel veel dingen, maar

uiteindelijk gaat het maar om één
ding: onderwijs ontvangen aan
de voeten van Jezus. Dat onderwijs hebben Flip en Nel steeds
ontvangen en er ook de waarde
van ingezien. Dat moet steeds
weer ontdekt worden omdat we
nooit uitgeleerd raken. Steeds
weer belijden: één ding is maar
nodig!
1 oktober is het 25 jaar geleden
dat Arie Roobol en Anneke van
Poelgeest met elkaar trouwden.
Zij kregen de woorden uit Deuteronomium 33:27a mee, waar
staat: ‘De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen’.
Het is niet altijd gemakkelijk
geweest in hun huwelijk, maar
steeds mochten ze ervaren dat de
Heere hen een Thuis schonk en
dat er armen waren die hen droegen. Het is mooi om dat te mogen
ervaren. Dan kunnen er ook
zegeningen worden geteld. Want
diezelfde God heeft hen, samen
met hun kinderen en kleinkinderen, ook heel veel geschonken
aan blijken van Zijn trouw en
goedheid. Laat dat in de toekomst
steeds ervaren mogen worden.

Tenslotte
We staan weer aan het begin van
een nieuw winterseizoen. Heel
veel activiteiten worden weer
ontplooid. U kunt erover lezen
in de nieuwsbrief. Laat alles wat
gedaan wordt tot zegen mogen
zijn voor jong en oud.
Met een groet in verbondenheid,
Ds. R. W. van Mourik.
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Ichthuskerk
MEDEDELINGEN | BERICHTEN

Nieuw seizoen
Na een aantal weken van vakantie
starten we een nieuw seizoen.
Voor de kinderen en jongeren een
nieuwe klas/groep of zelfs een
nieuwe school. Graag wensen we
jullie een fijn en leerzaam schooljaar. Als gemeente starten we eind
deze maand eveneens met een
nieuw winterseizoen. Mooi om
doordeweeks extra momenten te
hebben om samen te komen. We
hopen dat we het weer goed hebben met elkaar. Daarnaast gaat
telkens de Bijbel open. Ik wordt
geroepen om me te laten voeden
zodat het geloof kan groeien,
verdiepen. Er zijn een fors aantal
groeikringen actief. Dit seizoen
zoeken we naar een nieuwe
verbinding tussen de kerkdienst
en de groeikring. Daarnaast wil
ik zelf een aantal avonden een
‘geloofsAPKkring’ starten. Ergens
in oktober zal de eerste avond
zijn. Welkom, zowel bij groeikring
als bij APK avonden. Nadere info
volgt via nieuwsbrieven.

Avond nieuwe
gemeenteleden
Op maandag 19 september is er
een avond voor mensen die in
het achterliggende seizoen zich
hebben aangesloten bij onze ge-
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meente en voor hen die overwegen deze stap te zetten. Tijdens
deze avond is er alle ruimte voor
nadere kennismaking.

Om over na te denken
Ooit kreeg een christensterrenkundige de vraag; ‘als de aarde zo
klein is en het heelal zo groot, kunt
u dan geloven dat God nog wat
aandacht voor ons, kleine miertjes
van mensen als wij zijn, heeft?
De sterrenkundige gaf een mooi
antwoord: ‘dat hangt niet af van
de grootte van het heelal, dat is te
danken aan de grootheid van God’.

Groet
Een hartelijke groet aan jullie
allen. Graag vele malen tot ziens.
Michel v Heijningen

Startweekend
23, 24 en 25 september
Op DV 23, 24 en 25 september
wordt het startweekend gehouden. Dit is de gebruikelijke
“aftrap” voor het winterwerk
en het is een mooi moment om
elkaar na de zomerperiode op te
ontmoeten. Dit jaar hebben we
de volgende activiteiten:
Vrijdagavond 23 september
Activiteiten voor de jeugd door de
jeugdraad.

Zaterdag 24 september
Sloepentocht richting Oud-Alblas
en Bleskensgraaf, Rondje Dordt,
Fietstocht, Laser gamen,
Motortocht en “Foodtruck
markt”.
Startdienst
Op DV zondag 25 september
wordt de startdienst gehouden.
Meedoen? Stuur dan een mail
naar cgo.wijk2@kerkenpad.nl of
schrijf in via de lijst in de hal van
de kerk.

Huwelijksjubilea
In de afgelopen periode waren
er twee huwelijksjubilea binnen
onze gemeente:
Op 15 augustus waren Rien en

We bidden voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en
verdere nabestaanden om troost
en nabijheid van onze hemelse
Vader bij de verwerking van dit
verlies.
Anneke den Ouden-van Hofwegen 55 jaar getrouwd.
Een dag later mochten dhr. en
mevr. Graafland-Bravenboer hun
diamanten huwelijk te vieren.
55 en 60 jaar lief en leed mogen
delen, een zegen van Boven!
Wij wensen beide bruidsparen,
samen kinderen en kleinkinderen Gods rijke en onmisbare
zegen voor de toekomst.

Geboorte
Op 6 juli werd Yge (Mart) van
den Bosch geboren. Yge is het
zoontje van Thomas en Simone
en het broertje van Naomi. We
feliciteren dit gezin van harte
met de geboorte van hun zoon en
wensen hen toe dat Yge vaak mag

zorgen voor een (glim)lach en dat
hij mag opgroeien in de vreugde
die zijn Schepper hem wil geven
en dat hij daarvan mag uitdelen
als hij groter wordt.

In Memoriam Piet Bot
Zondag 19 juni is overleden op
74-jarige leeftijd: dhr. Pieter Bot.
Een tijd lang woonde hij aan de
Rijnstraat hier in Alblasserdam
en via Open Kerk was Piet betrokken bij de gemeente. De laatste
maanden woonde hij vanwege
zijn ziek zijn weer thuis in Hardinxveld-Giessendam.
Op zaterdag 25 juni was de
rouwdienst en aansluitend de
begrafenis in en vanuit uitvaartcentrum Spindermolen in Hardinxveld-Giessendam.

In Memoriam Janny
Borsje-Volker
Donderdag 18 augustus, is overleden op 83-jarige leeftijd: Janny
Borsje-Volker. Nadat ze een aantal maanden geleden te maken
kreeg met ziekte, werd vorige
maand de behandeling gestopt.
Uiteindelijk toch nog vrij onverwachts, is ze in het bijzijn van
haar man en kinderen overleden.
De rouwdienst in de Ichthuskerk
en aansluitend de begrafenis op
begraafplaats de Oude toren, was
op woensdag 24 augustus.
We bidden haar man Cor, de
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en allen die rondom
hen staan troost en kracht van de
hemelse Vader toe nu er een lege
plaats in hun midden is.
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Een nieuw begin
We staan aan het begin van een
nieuw kerkelijk seizoen. Op 9,
10 en 11 september wordt het
startweekend gehouden met
allerlei activiteiten en gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Een
gelegenheidskoor oefent liederen
voor de startdienst die op zondag 11 september om half 11 zal
beginnen. Dit koor, de organist
en de muziekgroep verzorgen de
muzikale invulling. En natuurlijk
zingen we samen!
In het startweekend wordt er
gevaren op de Alblas, er is een
soort spellenzeskamp rond de
Ontmoetingskerk. Er zijn creatieve en speelse activiteiten en er
staat een wandeling gepland. Natuurlijk wordt er samen gegeten.
Thema van de startdienst is meteen ook thema voor het seizoen:
‘Een nieuw begin’. Gaan we een
nieuw seizoen in en verwachten
we eigenlijk niet veel nieuws? Of
kunnen er verrassend nieuwe dingen gebeuren, als je het maar wilt
zien? De profeet Jesaja nodigt in
ieder geval uit om verwachtingsvol te kijken en geeft door:
‘Kijk, Ik ga iets nieuws verrichten, heb je het nog niet gemerkt?’
(Jesaja 43 v. 5).
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SPRKND #30 • SEPTEMBER 2022

Kerk-op-Schootdienst
en Kliederkerk
Op 4 september wordt in de Elthetokerk weer een Kerk-op-Schootdienst
gehouden. Daarin gaat het over het
verhaal van Jona. De dienst begint
om 12.00 uur.
Op 25 september wordt er om 16.00
uur in de Ontmoetingskerk, in
samenwerking met de Elthetokerk,
opnieuw een Kliederkerk gehouden.
‘Kliederkerk is een wat bijzonder
begrip – de naam is de vertaling van
het Engelse Messy Church’, vertelde
ds Hester Radstake na de viering
begin juli. ‘Het is geen kliederen wat
we doen, maar ja, een betere benaming voor deze dienst is nog niet
gevonden. Wie weet komt iemand
met een mooie suggestie.’ De Kliederkerk is een speelse manier om
samen met jong en oud op een andere manier met een Bijbelverhaal
bezig te zijn: creatieve verwerking,

leuke opdrachtjes, mogelijkheden
voor gesprek en een korte afsluitende viering en een gezamenlijke
maaltijd!

Stiltevieringen
Ook de stiltevieringen beginnen
weer. De eerste viering van dit
nieuwe seizoen wordt op 11 september gehouden om 19.00 uur in
de Elthetokerk. Een stilteviering
wordt gekenmerkt door verstillende liederen, vaak in de sfeer van
Taizéliederen, gebeden, een Bijbelgedeelte en een moment van stilte
die gelegenheid geeft om te mijmeren bij het gelezen Bijbelgedeelte,
in jezelf te bidden, stil te staan bij
wat je bezig houdt of gewoon in
rust te zijn, kijkend naar de icoonafbeelding of de brandende kaars…
Mensen die deze vieringen bezoeken, ervaren ze vaak als weldadig.
Ds. Carol van Wieren

In Memoriam
Maria de Gans-van Eijk
20 april 1933 – 8 juli 2022
Op 8 juli is Maria de Gans overleden in de leeftijd van 89 jaar,
al 33 jaar weduwe van Johannes,
Frederik de Gans. Ze kende een
bewogen leven, het was zwaar
en het loopt soms anders dan

verwacht… De zorgen, het verdriet van het overlijden van zoon
Johan, haar kind en later haar
lieve man waren moeilijk om mee
om te gaan. Ook voor de dochters Frea en Henny zijn dat nog
altijd emotionele herinneringen.
Gelukkig kwam er een tijd dat ze
tóch weer kon genieten van de
kleine dingen die het leven de
moeite waard maken. Het contact
met dochters en schoonzoons
was goed en heel trots was ze op
haar kleinzoons Devin en Brian.
Moeder de Gans was een geboren
verhalenvertelster en een blijmoedige, gelovige vrouw. Mooie
herinneringen werden gedeeld in
de afscheidsdienst op 14 juli in de
aula op de begraafplaats in Alblasserdam. Het geloof was belangrijk
in haar leven, vooral de woorden
van psalm 23 op de rouwkaart:
De Heer is mijn Herder. Woorden
die haar lief en vertrouwd waren.
Vaak gelezen, gezongen tot op het
laatst… Haar lippen vormden de
woorden. Het volgende gedicht
heeft ze ook gehoord:
Ik ben, hebt U gezegd, jouw metgezel. Ik zal je dragen als je niet meer
verder kan. Want Ik kan wat alleen

een Herder kan. Kom maar, Ik hoed
je wel, Ik help je wel. En Ik bezwijk
nooit onder jouw gewicht.
Ik neem je in mijn armen, kom nou
maar. Wat Ik beloofd heb maak Ik
altijd waar. Ik houd je vast. Ik breng
je aan het Licht.
De laatste periode van haar leven
woonde Maria de Gans in de Wieken – Papendrecht. Ze werd daar
liefdevol verzorgd en haar naaste
familie heeft op het laatst beetje bij
beetje afscheid van haar genomen.
Heel fijn dat Frea en Henny dichtbij haar waren. Zij is geborgen in
Gods Liefde en Licht.

Huwelijksjubilea
Op 2 augustus stond het 55-jarig
huwelijk van het echtpaar
Peet v. d. Ende-den Ouden
(Vondellaan 53) op de kalender.
Op 4 augustus waren Eli en
Loeska Snel (Kraanbaan 134)
50 jaar getrouwd.
Op 24 augustus werd het 50-jarig
huwelijk van de heer en
mevrouw Zwijnenburg
(Nic. Beetsstraat 250) gevierd.
Op 31 augustus was het voor
de heer en mevrouw De Heer.
Rembrandtlaan 109, 50 jaar geleden dat hun jawoord klonk. Al
deze echtparen van harte geluk gewenst en alle goeds en Gods zegen
op jullie verdere weg met elkaar!

Janny van Bockel
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Omzien
Als je een willekeurig gemeentelid zou vragen wat een diaken nu
eigenlijk doet, is de kans groot
dat het antwoord zich beperkt tot
het noemen van collecteren op
zondag.
Het was al geruime tijd de wens
van de diakenen om u als gemeente meer te informeren over
onze werkzaamheden. Via dit
magazine zullen wij dat gaan
doen. We hopen dat het u en jou
inspiratie zal geven om zelf ook
bewuster diaconaal om te zien
naar elkaar.

College van Diakenen
Het College van Diakenen bestaat
uit alle diakenen van onze drie
wijkgemeenten samen, De Brug,
Grote Kerk en Ichthuskerk. Wij
vergaderen zo’n vijf keer per jaar.
Uit dit College is een Dagelijks
Bestuur gevormd voor de algehele leiding. Wij worden verder nog
ondersteund door een financieel
administrateur en een notulist.
Afgelopen voorjaar zijn er drie
vacatures ingevuld. We heten
diaken Klaas de Boom en William Blok (beide Ichthuskerk) en
diaken Wim de Gans (De Brug)
hartelijk welkom in ons College
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en hopen op een fijne tijd met
elkaar.

Diaconie 2022
Momenteel zijn wij ons aan het
bezinnen op de vraag, hoe de diaconie in deze tijd kan bijdragen in
zorg voor de naaste, zowel financieel als met praktische hulp. Dan
gaat het niet alleen over mensen
in landen hier ver vandaan, maar
juist ook voor onze eigen gemeenteleden. We laten ons hierin
leiden door de structuren die we
zien ontstaan bij de eerste christengemeenten in het Bijbelboek
Handelingen. Spannende vraagstukken hierbij zijn dan bijvoorbeeld: ‘Is de diaconie er alleen
voor de ‘arme weduwen’, en ‘Wat
is eigenlijk armoede in deze tijd?’

is natuurlijk niet de bedoeling en
daarom wordt er een beleidsnotitie opgesteld die wij aan de
Algemene Kerkenraad zullen
voorleggen om het vermogen op
een zorgvuldige wijze komende
jaren af te bouwen.

Noodhulp Hoorn Afrika
Begin dit jaar is er veel aandacht
geweest voor alle leed in Oekraine
en Rusland. Daardoor raken andere gebieden weleens wat op de
achtergrond. De enorme droogte
en het graantekort bijvoorbeeld
in Afrika. Met ons diaconale geld
kunnen daar letterlijk levens worden gered! Vandaar dat er voor de
zomervakantie nog een extra bedrag van € 25.000,- voor noodhulp
is overgemaakt naar Kerk in Actie.

Jaarrekening

Tenslotte

In juni is de jaarrekening van 2021
afgerond en daarna goedgekeurd
in de Algemene Kerkenraad.
We zien dat ons eigen vermogen
bovenop de gewenste reserves
de laatste jaren is gegroeid. Dat

Ergens gelezen, en prikkelend genoeg om door te geven: “Een kerk
die niet dient, dient nergens toe”.
Matthijs van den Berg
voorzitter

ABC uit de bijbel

De K van

Kennis

TEKST: PETER BOELE

K

ennis is alles wat je weet of hebt geleerd.
Gedurende je leven leer je heel veel. Je
leert praktische dingen zoals lopen en praten. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een nieuwe taal
leren of meer te weten komen over de verhalen in
de Bijbel. Vaardigheden en theorie die je leuk en
interessant vindt, leer je makkelijker dan dingen
die je niet interesseren. Maar als het goed is leer je
al vroeg van je ouders dat je ook dingen moet leren
die je niet zo leuk vindt.
De tijd dat het een voorrecht was als je naar school
mocht en niet op de boerderij of in de fabriek
hoefde te werken, ligt ver achter ons. Toch zijn er
nog ouderen die kunnen vertellen dat ze graag langer hadden doorgeleerd maar dat dit niet mocht of
kon. De vluchtelingenkinderen uit Oekraïne ervaren het trouwens wel als een voorrecht om in Nederland weer naar school te kunnen, in ieder geval
voor een poosje. Voorrecht is blijkbaar een relatief
begrip dat wisselt naar gelang de omstandigheden.

makkelijk. Om tot leren te komen zijn drie dingen
nodig: vertrouwen, discipline en concentratie. Als
je vertrouwen in jezelf hebt, helpt dit bij het leerproces. Dat vertrouwen wordt vergroot als je succeservaringen hebt, als je merkt dat het lukt. Ook
is het belangrijk dat anderen je vertrouwen geven.
Discipline is nodig om steeds opnieuw en regelmatig te oefenen, net zolang tot het lukt. Een kwartier
tot een half uur per dag is meestal genoeg.
Concentratie is volgehouden aandacht. Je kunt je
voor langere tijd alleen maar bezighouden met dat
wat je wilt leren.
Wanneer deze drie pijlers van jongs af aan worden
opgebouwd, wordt een belangrijke basis voor leren
gelegd. Als ouders/opvoeders, leerkrachten en andere betrokkenen help je hier natuurlijk bij. Hoe? Even
googelen op de drie pijlers en je weet het (weer).

Als je iets nieuws leert is het prettig als iemand
je daarbij helpt en er de tijd voor neemt. Ik vind
het mooi om te lezen in Marcus 4:34 dat Jezus de
tijd nam om zijn leerlingen alles te verklaren als
hij alleen was met hen. Kennis overdragen, een
ander iets leren, kan soms best lastig zijn. Kennis
ontvangen en het je eigen maken is ook niet zo
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Markt en Kelderverkoop
Tijdens het Havenfestival op zaterdag 17 september is er een markt
op het kerkplein van de Grote
Kerk. Ook is er een Kelderverkoop.
Wat valt er te beleven: verkoop
van nostalgie en brocante, nieuwe
kleding, sieraden, honing van de
imker, een optreden van His Voice.
Traditie is dat er een broodje hamburger of pannenkoeken gegeten
kunnen worden. In De Damsteen
gezellig even zitten met koffie /
thee met iets lekkers of lunch.
Bij mooi weer is er een terras. De
Kelderverkoop is geopend en staat
vol met spulletjes voor een twee-

Vervolg op pagina 4 en 5
John: ‘De uitdaging blijft om voor
iedereen, in zijn eigen bubbel,
aansprekend te zijn. Een appje, een
praatje op het plein. Een ‘buiten de
clubs om uitje’ is altijd mooi. Dit jaar
gingen we wadlopen, zo leer je elkaar op een andere manier kennen.
Terugkijkend op twee moeilijke Corona jaren kijken we vol vertrouwen
naar de toekomst. God zal zelf vrucht
geven op Zijn tijd. Ook al kunnen
we enorm twijfelen. Hij laat soms
dingen zien waaraan we zelf niet
konden denken, als ‘een knipoog
uit de hemel’. Als er nog vuur -heilig
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de kans: met meubels, glaswerk,
keukengerei, decoratie, gereedschappen, puzzels, aardewerk,
LP’s en CD’s, een eldorado voor de
verzamelaar, maar ook uitverkoop
van kleding, galerie met wanddecoratie. Snuffelen in de boekenuitverkoop met veel christelijke
titels, kookboeken, streekromans,
zeevaart, treinen en zo veel meer.
Als u iets nodig hebt of zoekt, kom
eerst even kijken in de Kelderverkoop, dat is duurzaam, goed voor
het milieu en uw portemonnee.
Op het plein achter de kerk kunt
u rondstruinen door de rommelmarkt. Maar er is meer, de kerk is

open, het orgel wordt bespeeld, de
toren kan worden beklommen.

vuur- in je zit? Laat het branden!
(Mattijn Buwalda)’

vond het onzinnig. Ze had al lang
gekozen voor God. Mensen die haar
kenden wisten dat, daarvoor hoefde
ze niet voorin een kerk te staan. Een
oudere dame brak in in ons gesprek:
Belijdenis doen, dat doe je niet voor
jezelf, dat doe je voor anderen. Jouw
belijdenis werkt als een steen in
een vijver. Jouw getuigenis gaat als
een golf door de gemeente, bemoedigt anderen en beweegt anderen
richting God. Dat kan je de gemeente
niet onthouden en daarom zou je
belijdenis moeten doen. -- Jaren later
vertelt ze dit zelf aan nieuwe 18-plussers op de club.’

Caroline: ‘Mij raakt het lied ‘Nog
voordat je bestond’ uit Opwekking.
Zo bemoedigend dat God al van
kinds af aan met je meegaat.
Dat je altijd bij Hem mag komen,
wat je ook doet of gedaan hebt in je
leven. Je kunt altijd weer voor Hem
kiezen. Dit probeer ik de kinderen
mee te geven.’
Marco: ‘Ik herinner me een pittige
discussie over het nut van belijdenis doen. Een clublid van destijds

De markt en Kelderverkoop zijn
beslist een bezoek waard. De
opbrengst is bestemd voor de
instandhouding van de Grote Kerk
als Rijksmonument voor Alblasserdam.
Wilt u meer weten, u kunt ons
volgen op www.kelderverkoopalblasserdam.com/ We zien uit
naar uw komst, de markt gaat om
9.00 uur open tot 16.00 uur.

uitgelicht.

Zoals
Jezus:
een leven lang

leren lijken op Hem
TEKST: ANTJE KIEVIET

M

arien Kollenstaart werkt in dit
boekje vanuit de tekst: “Zoals de
Vader Mij heeft uitgezonden, zo
zend ik jullie uit.” Wij zoals Jezus. Ik weet
niet of dat voor u klinkt als iets Bijbels, zweverigs of oppervlakkigs. Pieter Both schrijft
in de inleiding: “De kunst is om wel op te
roepen tot verandering, maar tegelijkertijd
niet te activistisch te worden. Uiteindelijk
leven christenen van genade (…). Wie merkt
dat zij of hij niet meer dezelfde is door de
werking van de Geest, die weet ook dat die
verandering een cadeau van God is.” Ik denk
dat Kollenstaart daar goed in slaagt: hij
daagt uit, roept op, appelleert – en belijdt in
de epiloog dat ook hij al schrijvend moest
erkennen dat het lijken op Jezus soms ver te
zoeken was.
Naast grotere lijnen stelt Kollenstaart ook
allerlei praktische vragen: “Wat als we elke
vergadering standaard een stoel vrijhou-

den, liefst aan het hoofd van de tafel? Niet
vanwege de vacatures, maar om te beseffen
dat de levende Heer er echt bij is? Eventueel
met Zijn naambordje – Ik zal er zijn – voor
die stoel op tafel, als blijvende herinnering
aan Zijn aanwezigheid. Wat zou dat doen met
de agenda, plannen en toon van de vergadering?”
Hoewel het taalgebruik naar mijn smaak
wat populair is, is dit boekje echt de moeite
waard. Je zou sommige frases als oneerbiedig kunnen ervaren, maar ik vraag mezelf af:
is dat misschien omdat het in alledaagse taal
toch net even wat scherper binnenkomt? Dat
kan namelijk soms helemaal geen kwaad.
Goed om zelf te lezen, maar ook geschikt
voor een kring of catechisatiegroep. Ook beschikbaar voor de e-reader (Kobo Plus). Op
www.vuurbaak.nl/product/zoals-jezus staan
bijbelstudies en openingen voor vergaderingen die bij dit boekje horen.

Marien Kollenstaart,
Zoals Jezus: een leven
lang leren lijken op Hem
Uitgeverij Vuurbaak
192 pag., €17,99.
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secretaris: Peter van Buren
t 06-3731 8566
e secretariaat.cvka@gmail.com

Wijkgemeenten
Grote Kerk

Bezoekadres: Cortgene 8,
2951 ED Alblasserdam
predikant: ds. R.W. van Mourik,
Cortgene 6, 2951 ED Alblasserdam,
t 078-6454379
e predikant.wijk1@kerkenpad.nl
scriba: Paulus-Jan Kieviet,
Polderstraat 112, 2952 AN Alblasserdam,
t 078-6912500,
e scriba.wijk1@kerkenpad.nl
Team beheer Damsteen,
coördinator Gré de Kloe
t 06-40328828
e verenigingsgebouw@kerkenpad.nl

Ichthuskerk

Bezoekadres: Scheldeplein 2,
2953 EV Alblasserdam,
t 078-6915705
predikant: ds. M. van Heijningen
Mesdaglaan 33,
2951 PH Alblasserdam
t 078-7854666
e m.vanheijningen@filternet.nl

Protestantse Gemeente
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College van diakenen
voorzitter: Matthijs van den Berg,
t 0651766252,
e mtjvdberg@gmail.com
Secretaris: Ria van den Bogaard
t 0624531119
e diaconie@kerkenpad.nl

Bijdragenadministratie
Kees Visser
t 078-785 3862 of 06-13655308
e bijdragenadm.pga@gmail.com

Ledenadministratie
Chris Baas
t 078-6915470 of 06-36559460
e ledenadmin.hg@gmail.com
scriba: Altwin de Kruijf
Oosteinde 42, 2969 AT Oud Alblas
t 06-42544468,
e scriba.wijk2@kerkenpad.nl

De Brug

Bezoekadressen: Havenkerk
Ieplaan 9,
2951 CB Alblasserdam
t 078-6912960
Ontmoetingskerk
Blokweerweg 75,
2954 PC Alblasserdam
t 078-6919417
predikant:
ds. B.C. van Wieren
Zeelt 64,
2954 BJ Alblasserdam
t 078-6473783
e wiere322@planet.nl
(bereikbaar dinsdag t/m vrijdag)
Scriba: Hennie van Tienhoven
Kraanbaan 128,
2951 JG Alblasserdam
t 078-8880526
e scriba@ontmoetingskerkalblasserdam.nl

Welkom in onze kerkdiensten
		

			

Zondag 04 september

Zondag 25 september

Zondag 2 oktober

Grote Kerk

Grote Kerk

Grote Kerk

09.30 uur
18.00 uur

Ichtuskerk
09.30 uur
18.00 uur

ds. R.W. van Mourik,
bediening Heilige Doop
ds. G.J. Anker, Ooltgensplaat

ds. M. van Heijningen,
bevestiging ambtsdragers
ds. J.H. Reijm, Rotterdam
Hillegersberg

09.30 uur
18.00 uur

ds. R.W. van Mourik,
bediening Heilig Avondmaal
ds. R.W. van Mourik,
dankzegging Heilig
Avondmaal

Ichthuskerk
09.30 uur

ds. M. van Heijningen,
voorbereiding Heilig
Avondmaal
dhr. J.W. Sterrenburg,
Hardinxveld-Giessendam

De Brug Ontmoetingskerk

18.00 uur

Zondag 11 september

De Brug Ontmoetingskerk

Grote Kerk

16.00 uur

09.30 uur

09.30 uur
18.00 uur

ds. J. Bruijn, NieuwLekkerland

ds. R.W. van Mourik,
opening winterwerk
ds. M. van Heijningen

09.30 uur

09.30 uur
18.00 uur

ds. A. de Lange, NieuwLekkerland
ds. R.W. van Mourik

Ichthuskerk
09.30 uur
18.00 uur

ds. M. van Heijningen, Heilig
Avondmaal
ds. M. van Heijningen, Heilig
Avondmaal en dankzegging
H.A

De Brug Ontmoetingskerk
09.30 uur

dhr. H. Wolterink

mw. ds. H.P. Hummel,
Rotterdam
ds. B.C. van Wieren,
themadienst Kliederkerk

Ichthuskerk
09.30 uur
18.00 uur

ds. G.J. van Beek, NieuwLekkerland
ds. R.W. van Mourik

De Brug Ontmoetingskerk
10.30 uur

ds. B.C. van Wieren,
startzondag			

zondag 18 september
Grote Kerk
09.30 uur
18.00 uur

ds. R.W. van Mourik,
voorbereiding Heilig
Avondmaal
prop. D.A. Burggraaf, Arkel

Ichthuskerk
09.30 uur
18.00 uur

ds. M. van Heijningen,
doopdienst
ds. M. van Heijningen

De Brug Ontmoetingskerk
09.30 uur

ds. B.C. van Wieren		
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Royaal
en loyaal
TEKST: DS. MICHEL VAN HEIJNINGEN
‘WIJ ZULLEN INTREK BIJ HEM NEMEN’
(JOHANNES 14:23)

E

r wordt aangebeld. Er staat Iemand
aan de deur. Hij wil binnenkomen.
Hij vraagt toegang tot mijn levenshuis. Het is Iemand met volle handen,
enorm veel rijkdom en vreugde heeft Hij bij
zich. Allemaal voor mij.
Wie is het? Jezus, Gods Zoon. Vol liefde
staat Hij vandaag gereed. ‘Ik wil bij je intrek
nemen’. ‘Ik wil Mijzelf openbaren, In liefde
met je leven, je troosten, onderwijzen, leiden, vergeven, reinigen’. Kortom, Jezus wil
Zichzelf weggeven. Royaal en loyaal is Hij.
Hoor maar: ‘Mag Ik binnenkomen? Ik neem
Mijn Vader mee’. Het klinkt als een lot uit
de loterij. Rijker nog en voller. Tegelijk,
bij postcodeloterij is het ook zo; wordt er
aangebeld, ik moet wel open doen. Zo ook

bij Jezus; Hij vraagt de toegang tot mijn hart, mijn
leven. Als een gentlemen staat Hij daar klaar. Niet
als inbreker. Het is een aanbod, geen overval.
Als ik eerlijk mijn leven overzie; dan is het in praktijk zo vaak onder de maat. Ik ben niet zo vol van
Hem en Zijn vreugde. Hoe dat komt? Dat zit hem
vast op mijn koppige reserve, mijn hardnekkige verzet. Ik laat Jezus vaak staan. Ik laat Hem praten. ‘Nu
niet’, ‘U niet’. Dat ben ik, ten voeten uit. Terwijl Hij
Zich steeds weer en steeds meer wil geven, houd ik
eigenwijs een slag om de arm.
Wat een genadige trouw; mijn reserve maakt Zijn
aanbod niet ongedaan. Vandaag staat Hij er weer
en wil Hij Zich weggeven. Verwonderd bid ik: ‘dat
wil, dat zal ik doen; ik zoek de zegen; alleen bij U,
o bron van troost en licht’. Kom in mijn hart, vul mij
opnieuw.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U REAGEREN OP
HET MAGAZINE? MAIL DAN NAAR
REDACTIE@PKNALBLASSERDAM.NL
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