Vrede zij u! (Johannes 20: 19)
De deuren zijn gesloten. Na alle berichten van die dag hebben ze de deur achter zich dichtgedaan.
Dat wat ze gehoord en gezien hebben van het lege graf, dat heeft de leerlingen van Jezus niet blij gemaakt. Integendeel,
de angst heeft hen te pakken en angst maakt dat we ons terugtrekken en verschansen achter zogenaamd veilige muren.
De discipelen gaan vrijwillig in quarantaine, omdat ze maatregelen vrezen van de bevoegde autoriteiten. Op de avond
van de paasdag hebben ze zich vrijwillig opgesloten en niets wijst erop dat ze rekening houden met de mogelijkheid dat
Jezus leeft, laat staan dat Hij hen zou willen ontmoeten.
Angst voor het coronavirus houdt ons binnen. Noodgedwongen. Velen zouden het maar al te graag anders hebben. Op
de eerste dag van de week samenkomen, Christus ontmoeten in het midden van de gemeente.
De verrassende ervaring van Pasen is echter dat Christus Zijn mensen opzoekt en dat de opgestane Heiland zich nergens
door laat tegenhouden. Zelfs de dood kon Hem niet vasthouden, laat staan dat een zware steen of een huisdeur Hem
weerhoudt. En als een afgesloten woning voor Hem geen hindernis vormt, dan ook een gesloten hart niet. Wij trekken
ons immers niet alleen terug in onze huizen, we doen het vaak ook in onszelf. De grendels gaan op de deur van het hart.
Twijfel, onzekerheid, angst, schuld, het is er zomaar en als het er is, rollen we ons op als een egeltje. Wat een genade
dat Christus zich daardoor niet laat afschrikken.
Het wonder van Pasen is niet ons zoeken en vragen naar Hem, het is Zijn komen tot ons. Na Pasen is de Herder actief en
overal vindt Hij Zijn verloren schapen terug. Zo maar stapt de Opgestane ons leven binnen. Wij kunnen in deze tijden
niet naar de kerk komen, maar laat dat ons niet zo verdrietig maken, dat we denken dat God ons vergeten is en dat
Christus niet leeft en regeert. Laten we Hem verwachten in onze huizen en in onze harten.
En als het daarbinnen hevig tekeer gaat? Als ons hart vol angst en zorgen is en onze ziel lamgeslagen? Als we bang zijn
voor ons ongelovig en zondig hart? Als we vrezen verloren te gaan? Zie Christus dan komen! Niet om te veroordelen,
maar om vrede te geven. Hij staat in het midden van Zijn leerlingen en deelt vrede. Daarin vindt het hart rust. Je kunt
rusten in Zijn vrede.
Zo weet Hij ons in deze tijden ook te vinden. De maatregelen
beperken ons, maar niet Hem! Hij komt huis en hart binnen om alles
te vervullen met genade en vrede. Want vrede gaat altijd samen op
met genade. Als Hij groet met vrede dan verraden de groetende
handen van Hem de littekens van Zijn lijden. Christus komt ons
troosten met Zijn wonden. Hij moest sterven voor de vrede! Hij
heeft alles volbracht om de vrede te bewerken en om die uit te
delen, om het vrede te maken in harten vol afkeer en strijd. Is Hij
onze vrede?
Met Hem is het vrede in angstige en onrustige tijden.
Het is Pasen geweest. Vrede zij u en jullie allen!

Ds. B.M. van den Bosch
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3 mei

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
18.30 u ds. A. Vastenhoud - Dinteloord

1. Kerk en Eredienst
2. Stichting Ontmoeting
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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10 mei

09.30 u prop. G.A. van Ginkel - Groenekan
18.30 u ds. A.J. Sonneveld - Lopik

1. Diaconie
2. De Wingerd
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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17 mei

09.30 u ds. T.L.J. Bos - Waddinxveen
18.30 u ds. D. Siebelink

1. Kerk en Eredienst
2. Steunfonds Gereformeerde Bond
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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1. Kerk en Eredienst
2. Bond tegen het vloeken
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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1. Kerk en Eredienst
2. IZB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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1. GZB Pinksterzendingsgenoten
2. Diaconie
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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1. Kerk en Eredienst

K

Hemelvaartsdag
21 mei
09.30 u ds. A.J. Kunz - Katwijk

24 mei

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
18.30 u ds. C. Boele - Polsbroek

Eerste Pinksterdag
31 mei
09.30 u ds. B.M. van den Bosch
18.30 u ds. C.J. Barth - Nederlangbroek
Tweede Pinksterdag
1 juni
09.30 u Pinksterzangdienst (onder voorbehoud)
7 juni

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
18.30 u ds. J.W. Verboom - Groot-Ammers

1. Diaconie
2. Plaatselijk Evangelisatiewerk
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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14 juni

09.30 u ds. B.M. van den Bosch

1.
2.
3.
3.
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Viering Heilig Avondmaal

18:30 u ds. B.M. van den Bosch
Dankzegging Heilig Avondmaal

Kerk en Eredienst
HGJB
Uitgang ochtend: St. Friedenstimme
Uitgang avond: Onderhoud gebouwen

Kelken HA: St. Friedenstimme
21 juni

09.30 u prop. B. Visser
18.30 u ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Medische Zending
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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28 juni

09.30 u ds. B.M. van den Bosch
18.30 u ds. P.B. Verspuij - Otterlo

1. Diaconie
2. Plaatselijk Jeugdwerk
3. Uitgang: GZB
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Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen),
kunt u contact opnemen met diaken H.W. van Setten, tel.nr. 0348-448442.
Wanneer u geen ontvangst hebt via de kerkradio bel dan de koster 06-18700842. Hij zal kijken of hij het kan
verhelpen (in de kerk). Als dit niet lukt zal er iemand langs komen om de problemen bij u thuis te verhelpen.
De achterste kolommen geven met een letter aan of een collecte voor de diaconie is of voor de kerkvoogdij.

Wellicht is dit handig bij het overmaken van uw collecten. Hieronder vindt u de rekeningnummers
Diaconie:
Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten
NL11 RABO 0336 3063 26
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Kerkrentmeesters:
Hervormde Gemeente Linschoten
NL60 RABO 0336 3018 55

In de maanden mei en juni hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt u hen
een kaartje?
Vanwege de AVG is de verjaardagskalender alleen in de papieren versie beschikbaar. Wilt u toch de
kalender digitaal ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar: kerkklanken@hervormdlinschoten.

Namens de lezers van de Kerkklanken hartelijk gefeliciteerd met uw
verjaardag.
Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.
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Broeders en zusters in Christus,
Al wekenlang zien leden van onze gemeente elkaar veelal niet meer. Sommigen ontmoeten elkaar nog via
skype, facetime of andere vormen van communicatie. Sommige mensen spreek je nog even op straat in het
dorp met een gepaste afstand van 1.5 meter.
Het coronavirus houdt inmiddels alle wereldcontinenten in z’n greep. Zo ook Europa, wat zwaar getroffen is.
Ook ons land zit middenin de problemen. Ineens zitten we in de ‘val’. De zekerheden die we hadden zijn op
losse schroeven komen te staan. We worden zomaar ineens stilgezet. Bedrijven sluiten hun deuren evenals,
scholen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en kerken. Gemeenteleden zijn in een klap ‘geamputeerd’ van
hun geloofsgemeenschap waar ze deel van uitmaken, zo ook bij ons in Linschoten.
Rondom de eredienst
In de kerk tijdens de erediensten missen we elkaar fysiek.
Vreemd is het, en blijft het, om elkaar niet meer te
ontmoeten tijdens de erediensten. Vreemd is het om niet
meer deel te kunnen nemen aan het sacrament van het
Heilig Avondmaal en dat het sacrament van de Doop
voorlopig niet bediend kan worden.
Toch mogen we ons verheugen dat de diensten voortgang
mogen vinden. De kerk ziet er op zondag tijdens de
erediensten leeg uit, maar dat is ze niet; God is er! Met Zijn
Geest is Hij tegenwoordig in de verkondiging van Zijn
Woord. Daarin is Hij duidelijk aanwezig.
Dankbaar zijn we dat de erediensten via kerktv en
kerkdienstgemist.nl in onze huizen mee kunnen beleven, om zo het Evangelie tot ons te laten komen en
verbondenheid te ervaren.
Helaas kon de belijdenisdienst op Palmzondag niet doorgaan. Deze dienst zal worden uitgesteld tot een later
moment, evenals de doopdienst van 19 april.
Als kerkenraad volgen we in Linschoten nog steeds het beleid van het RIVM, niet meer dan 30 personen
aanwezig met inachtneming van 1.5 meter afstand van elkaar. Zodra deze regels vanuit de overheid
versoepeld zullen worden, gaan we onderzoeken hoe we op een juiste manier een invulling kunnen gaan
geven om ieder gemeentelid de gelegenheid te bieden om de erediensten ook fysiek mee te maken. Zodra
we meer weten, zullen we u daarvan in kennis stellen via de Bazuin.
Collecten in de eredienst
De collecten die tijdens de diensten afgekondigd worden bevelen wij van harte bij u aan.
Ook nu we niet meer fysiek de kerkdiensten bezoeken, kunt u nog steeds uw giften geven. De
rekeningnummers van de Diaconie en College van Kerkrentmeesters (onderhoud gebouwen/Kerk en
eredienst) kunt u zowel in de Bazuin als op de website van onze kerk terugvinden. Door uw giften kan het
kerkenwerk z’n voortgang hebben. Opmerking redactie: ook in deze KerkKlanken kunt u de nummers
terugvinden.
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Kerkenraadsvergaderingen
Er is besloten om de komende kerkenraadsvergaderingen voorlopig te annuleren. Het moderamen zal wel
elke maand (digitaal) vergaderen en indien noodzakelijk meerdere malen. Verslagen over deze
vergaderingen worden gecommuniceerd met de kerkenraadsleden.
Pastoraat
Aangaande het pastoraat in deze periode verwijs ik naar het artikel in deze uitgave van KerkKlanken, namens
de wijkouderlingen, Lenny Oosterom en ds. Van den Bosch. Aarzel niet om contact op te nemen. Ook in deze
tijd willen we samen gemeente zijn en waar mogelijk naar elkaar omzien.
Overige activiteiten


Op de woensdagavonden luiden de klokken vanaf 19.00 tot 19.15 u en is de kerk van 19.00 tot 20.00
u open. U bent van harte welkom in de kerk voor bezinning/gebed. Ds. Van den Bosch zal dan ook
aanwezig zijn.



Wat betreft de meditatieve momenten op de donderdagavonden verwijs ik naar het artikel in deze
KerkKlanken waar u uitgebreide informatie kunt vinden.



Op de zaterdagavonden organiseert Warno Ruting een muzikaal moment voor de ouderen en
jongeren. De opname vindt plaats in ons kerkgebouw, zonder publiek. Het wordt live uitgezonden via
KerkTV. Op kerkdienstgemist.nl kunt u het op een later moment beluisteren. De avonden beginnen
om 20.00 u.

Als kerkenraad hopen en bidden we op een spoedige hereniging met u.
We wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe in deze moeilijke periode.
Hartelijke groet namens de
kerkenraad,
Dirk Zuijderduijn, scriba

Voor alle kinderen die een
mooie tekening hebben
gemaakt tijdens Pasen,
Dank jullie wel dat jullie
dit wilden doen. Hebben
jullie ze in de kerk zien
hangen?
Hartelijke groeten van
mevrouw (Gea) Ruting
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Beste allemaal,
Al een paar zondagen preek ik voor stoelen en banken. Ik mis de gezichten, al zie ik u en jou in gedachten wel zitten als ik op zondag
de lege kerk in kijk. De stilte went niet. Hoe dankbaar je ook bent voor alle technische mogelijkheden waardoor we op zondag toch
samen dienst kunnen hebben, het blijft behelpen. Vooral als ik denk aan de bediening van de sacramenten voel ik de beperking. Ik
hoop en bid dat het Woord landt in onze huizen en harten en dat het ons wat te zeggen heeft in deze vreemde tijden. Christus is aan
geen tijd of plaats gebonden. Hij weet ons allen te vinden. Hij breekt door alle beperkingen en onmogelijkheden heen. Het is een
troost te geloven dat Zijn macht sterker is dan wat dan ook en dat niets, ook geen coronavirus, ons kan scheiden van de liefde van
God in Christus (Romeinen 8).
Behalve de kerkdiensten werden ook andere gemeenteactiviteiten abrupt afgebroken. Hoewel het einde van het winterwerk in zicht
kwam, was dit wel echt een noodstop. Zondagsschool, catechese, clubs, kringen, het was allemaal gedaan. Zo’n abrupt einde voldoet
niet, de dingen zijn niet afgerond. Daarom spreken we hier onze dank uit voor alles wat deze winter gedaan mocht worden en voor
allen die erbij betrokken waren. Ik denk dan vooral even aan de kinderen, de tieners en de jongeren van de gemeente. Hartelijk dank
voor jullie meedoen op club en catechese. Graag houden we de goede gesprekken, soms zo maar even, in gedachten. We wensen
jullie Gods hulp en zegen toe om goed om te gaan met alles wat deze tijd aan onzekerheid brengt. School, studie, werk, veel gaat
anders. Het project in Zambia, hoe moet dat? Houdt moed en weet dat de opgestane Heiland ook jullie Heer en Helper wil zijn.
Niet alles staat stil. Sommige kringen gebruiken de moderne middelen om elkaar toch te ontmoeten. Kinderen en tieners hielden een
‘paaschallenge’. Dat laat zien dat we in de contacten veelal zijn aangewezen op de technische hulpmiddelen. Dat gaat in het pastoraat
ook zo. Het meeste gaat telefonisch en fijn als u of jij de telefoon pakt en ons weet te vinden. Ander overleg gaat voornamelijk
digitaal. De moderne techniek zetten we ook in om bijvoorbeeld op donderdagavond een meditatie uit te zenden. We zijn dankbaar
voor die mogelijkheden, maar wat zou je elkaar weer graag op een ongecompliceerde manier ontmoeten in de diverse verbanden. De
tijd zal leren wanneer wat weer mogelijk is. Deze tijd vraagt improvisatie en creativiteit. Over alle dingen moet je nadenken. We
bidden om wijsheid!
In de pastorie loopt het in deze tijd ook anders dan anders. We passen helemaal in het patroon van thuiswerkende ouders en
thuislerende kinderen.
Zelf heb ik in de afgelopen tijd elke zondag in ieder geval een dienst gehad. De komende tijd is dat wat minder. De reden daarvoor is
onder andere dat ik drie weken in de agenda had vrijgemaakt voor studieverlof. In die periode zou ik werken aan het verplichte deel
van de nascholing, dat elke vijf jaar weer aan de orde is. Ik had me ingeschreven voor een cluster van drie elkaar aanvullende
cursussen over geloofsoverdracht en godsdienstige opvoeding. Helaas kon dat geen doorgang vinden en was er ook geen alternatief
mogelijk. Deze plannen moet ik naar (een) volgend jaar verschuiven. Dat betekent dat ik pastoraal de komende weken onder het
voorbehoud van Jakobus (4: 15) gewoon beschikbaar ben en blijf.
Als het gaat om de diensten hopen we op zondag 3 mei stil te staan bij 75 jaar
bevrijding. Daarna komen de Hemelvaartsdag en Pinksteren in beeld. Tot dan gelden
in ieder geval de huidige maatregelen. We wachten af hoe het daarna zal zijn, al
kunnen we al wel voorzichtig wat nadenken over de ‘anderhalve meter’ in het kerkelijk
leven.
In deze tijd zien we als mensen onze kwetsbaarheid en de kwetsbaarheid van onze
samenleving onder ogen. Waar vinden we een bodem en een houvast? Onze
Catechismus houdt ons voor dat onze enige troost in leven en sterven is te weten dat je
het eigendom van Christus bent. Hij heeft met Zijn kostbare bloed de prijs betaald.
Daarin is de genade, de vrijheid en het leven. We weten ons in Christus verbonden, ook
al zien we elkaar niet.
Het Mattheüsevangelie sluit af met de rijke belofte: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot
de voleinding van de wereld’. Laten we dat woord in onze harten sluiten!
Een hartelijke groet uit de pastorie voor iedereen,
Ds. B.M. van den Bosch
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Catechese
Opeens kwam heel abrupt een einde aan het catechese-seizoen. Vreemd voor de
jongeren en ook voor de mentoren. Geen wekelijkse ontmoetingen meer rond de
Bijbel, maar hooguit wat bel- of app-contact. Dat is mager, maar we zijn nu toch blij
met de mobieltjes en de online-vaardigheden van de jongeren. Zo konden we de
jongeren een link sturen naar een catecheseles over pandemie en de Bijbel.
Als afsluiting van het seizoen mochten we een Paaschallenge spelen met de tieners
van 10-16 jaar. Hiernaast zie je het spelbord. Elke keer kregen de jongeren een link
naar een filmpje met een Bijbelverhaal en een opdracht. Via een app-groep konden ze
hun antwoorden insturen. De reacties waren enthousiast en zo was er toch contact
met elkaar en met het paasverhaal uit de Bijbel.
Jeugdpastoraat
Jeugdpastoraat in een tijd zonder ontmoetingen is ingewikkelder. Waar je normaal de jongeren ziet en spreekt bij
de catechese, op de clubs en in de kerk, is dat contact er nu niet. Gelukkig zijn er diverse app-groepen waardoor
online contact nog wel mogelijk is. De mentoren zijn opgeroepen contact te houden met de tieners uit hun
groepje. We hopen en bidden dat het lukt op deze manier. Voor jongeren is dit een moeilijke tijd. School gaat
anders en vraagt meer zelfdiscipline, sociale contacten vallen weg heel veel leuke dingen gaan niet door. De
coronacrisis ontregelt heel het leven. Ik wil hier oproepen om biddend om de jongeren heen te staan. Bid dat ze
open durven zijn als het (even) niet zo goed met hen gaat. Bid dat ze hulp durven vragen. Laten we bidden voor de
gezinnen waar de druk groot is. Nog minder dan anders kunnen we weten wat er echt speelt achter de
voordeuren. Laten we daarom bidden en alle mogelijkheden aangrijpen om de jongeren nabij te zijn.
Gebedsbijeenkomsten
Ook de gebedsbijeenkomsten die nog maar net waren gestart gaan niet door. Tot we weer samen kunnen komen,
wordt er maandelijks een gebedsbrief gemaild aan belangstellenden. Iedereen kan gebedspunten doorgeven en in
onze huizen kunnen we meebidden. Wil(t) u/jij gebedspunten aandragen of deze gebedsbrief ontvangen? Stuur
me dan een mailtje.
Ouderenpastoraat
Zo ziet mijn ouderenpastoraat er nu uit: Van achter mijn bureau
thuis bel ik de ouderen op en vraag hoe het met hen gaat. Dat was
van beide kanten even wennen, maar het blijkt dat we ook op deze
manier tot een geloofsgesprek kunnen komen. We kunnen zelfs
bidden door de telefoon. In deze ontregelde wereld richten we onze
hoop op de God van Pasen. Als iemand contact wil voor zichzelf of
een ander, kunt u bellen met de predikant, de wijkouderling of met
mij. Schroom niet om gebruik te maken van deze mogelijkheid.
Ik zie er naar uit u/jou weer persoonlijk te kunnen ontmoeten.
Een hartelijke groet voor u/jullie allen,
Lenny Oosterom, (lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl tel: 06-46491470)
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Pastoraat
Pastoraat in tijden van isolement
De situatie waarin we leven, zet veel mensen aan het denken. Zo ook over de vraag, hoe je in deze
tijd pastoraat vorm kan geven als je elkaar niet kunt bezoeken. Allerlei instanties doen
handreikingen en geven adviezen.
Als wijkouderlingen hebben we enkele weken terug hierover ook gedachten en ervaringen
uitgewisseld. Ook Lenny Oosterom, die ouderenpastoraat verricht, was daarbij. Overigens was dat
een virtuele sessie via beeldscherm, omdat ook wij de “1,5 meter-maatregelen” serieus hebben te
nemen.
Zoals ook op de site van onze gemeente vermeld, leggen we geen huisbezoeken meer af. In plaats
daarvan nemen we nu telefonisch contact op met mensen. Daarbij richten we ons nu op hen die
door de beperkingen van deze tijd daar wellicht het meest behoefte aan hebben. De frequentie van
dat contact wordt afgestemd op de situatie. Een heel rijtje situaties kwam langs. Zonder volledig te
zijn, kun je denken aan: ouderen, alleengaanden, gezinnen waar de druk is toegenomen, doordat
kinderen de hele dag thuis zijn en begeleid moeten worden, mensen die in de gezondheidszorg
werken, mensen die nu zonder werk zitten, enz. Ook jongeren kunnen nu in een sociaal isolement
komen doordat scholen gesloten zijn.
Ook Lenny en onze dominee onderhouden nu
telefonisch contact. Naast contact dat van ons
uitgaat, mag u en jij natuurlijk ook zelf contact
zoeken met ons! Voor gemeenteleden die behoren
tot de wijk van ouderling Giacomo van Hoven, is het
daarbij goed om te beseffen dat hij niet in de
gelegenheid is zijn pastorale taken in te vullen zoals
hij zou willen. Wilt u toch wat kwijt of is er behoefte
aan pastoraat, benader dan eventueel iemand
anders als u niet weet of u hem kunt benaderen.
En we hopen dat u als gemeenteleden in deze tijd ook eens om u heen “kijkt” of nadenkt, wie een
telefoontje, kaartje of bloemetje goed zou doen. Gemeente zijn we tenslotte samen met elkaar. Juist
ook in deze crisistijd wordt zichtbaar wat het belangrijkst voor ons is.
God zag in Christus om naar ons mensen. Goede Vrijdag en Pasen doordringen ons daarvan weer
des te meer. Aan de ene kant vonden we het kaal en jammer dat Pasen in deze tijd viel. Aan de
andere kant is het wellicht ook juist een zegen dat we in deze barre tijd, juíst Pasen toch mogen
vieren. Het is een tijd waarin de dood lijkt te heersen en velen in de greep houdt. Maar toch is de
dood overwonnen. In Jezus heeft het Leven overwonnen. Hij gaf Zijn leven voor ons. Dat geeft hoop
en verwachting. Zullen wij dan uit dankbaarheid ook omzien naar elkaar?
Hartelijke groeten van:
De wijkouderlingen, Lenny Oosterom, ds. Van den Bosch
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Gemeenteleden die in de Lindewaard, Weddesteijn en Park Oudeland wonen en
gemeenteleden in tehuizen.
Omdat bezoek niet mogelijk is, is een kaartje een manier om verbonden te blijven:
Vanwege de AVG is deze lijst alleen in de papieren versie beschikbaar. Wilt u deze digitaal ontvangen?
Stuur dan even een mailtje naar: kerkklanken@hervormdlinschoten.

Beste gemeenteleden,
We willen jullie hartelijk bedanken voor de kaarten en andere vormen van meeleven die wij
mochten ontvangen na het plotselinge overlijden van onze (schoon-)moeder.
Het meeleven heeft ons goed gedaan.
Cees en Lizette Joosse
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Beheer begraafplaats
De heer Bon van Ringelesteijn heeft na 21 jaar trouwe dienst
aangegeven terug te willen treden als beheerder van de
begraafplaats. Na goed onderling overleg is besloten dat Bon, na
een periode van overdracht, tot en met 30 juni beheerder blijft. Op
gepaste wijze zullen we aandacht besteden aan zijn afscheid.
De diverse taken zijn verdeeld over een de volgende personen:






Eerste contactpersoon, (financiële) administratie: Arnold Langenberg
Voorloper begrafenis: Peter van Agthoven
Klein onderhoud: Peter van Agthoven en Maarten Hilgeman
Aansturing en groot onderhoud: Gerrit van der Stok

Het college is dankbaar dat bovenstaande vrijwilligers de taken op zich willen nemen om de
begraafplaats in stand te houden.
Collecten
In de laatste Bazuin hebben we gemeld dat de opbrengst van de collecten in maart een stuk lager
was dan vorige jaar. Voor een deel natuurlijk logisch, omdat er slechts heel weinig kerkgangers
aanwezig zijn. Daarnaast bleek dat er nog niet zoveel overboekingen zijn gedaan via de
bankrekening. We zijn inmiddels een paar weken verder en nu blijkt dat het aantal overboekingen
flink is toegenomen. Het is nog te vroeg om de stand over april op te maken, maar de opbrengst tot
nu stemt tot dankbaarheid. Fijn dat u ‘de weg naar de bankrekening’ heeft weten te vinden.
Wij moedigen aan om uw bijdragen zo mogelijk per doel en per maand te bundelen. Denkt u er ook
aan om bij uw overboekingen aan te geven voor welk(e) doel(en) uw betalingen zijn bestemd.
Een geheugensteuntje:
Bijdragen voor het werk in onze eigen gemeente (kerk
en eredienst, onderhoud, eigen jeugdwerk enzovoorts)
kunt u storten op de rekening van de kerkrentmeesters:
NL60 RABO 0336 301855 t.n.v.Hervormde Gemeente
Linschoten.
Collecten met een diaconale bestemming (Woord en
Daad, Eleos, De Hoop enzovoorts) en bijdragen van
onze gemeente aan externe organen (HGJB, IZB, GZB
enzovoorts) verlopen via de rekening van de diaconie:
NL11 RABO 0336 3063 26 t.n.v. Diaconie Hervormde
Gemeente Linschoten.
Een hartelijke groet namens het college van kerkrentmeesters.
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Nieuwsbrief 22 maart 2020
De nieuwsbrief is niet digitaal beschikbaar, maar op te vragen bij de kerkrentmeesters op het emailadres:
kerkrentmeesters@hervormdlinschoten.nl.

Beste gemeenteleden,
Wij willen u bedanken voor de vele blijken van medeleven die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden
van onze moeder, schoonmoeder en oma.
Het heeft ons gesterkt om Zijn nabijheid te ervaren in deze moeilijke tijd.
Angelique en Wim Bangert-Goudriaan
Stephan
Rebecca en Menno
11

Nieuws van Martin en Marleen 't Hart
Tot ziens, ziekte, pijn en lijden
Dit is een regel uit een lied, wat ik, Marleen oefende samen met het jongerenkoor ter voorbereiding op
de kerkdienst. Hier in Rwanda, dus ook onder jongeren, leeft sterk de gedachte dat God bij ziekte
zeker genezing geeft. Als Hij dat niet geeft, wordt er het liefst niet over gesproken. We zongen dat
God geneest. We vervolgden met “Tot ziens, ziekte, pijn en lijden!”
Toen kwam bij mij plotseling de gedachte aan onze chronisch zieke dochter Elzemarij naar boven en
kreeg ik de woorden niet meer over mijn lippen. Het is immers maar al te waar dat niet iedereen
geneest. Dat was zo in Jezus’ tijd en we zien het ook nu, nu het coronavirus overal rondgaat. Gelukkig
kreeg ik de ruimte om uit te leggen waarom ik deze woorden niet kon zingen. De jongeren waren erg
onder de indruk. Ze kwamen met woorden van troost, maar doorbraken ook het zwijgen over nietgenezen mensen. Samen hebben we gebeden voor Elzemarij en andere zieken.
De jongeren opperden om Elzemarij via Skype te ontmoeten en voor haar te bidden. Dit moment
regelden we tijdens de wekelijkse bijbelstudietijd. Eerst luisterden we naar haar geschreven getuigenis
en lazen we haar aangegeven Bijbelgedeelten. Elzemarij gaf aan dat zij wel uit volle borst kan zingen:
“Tot ziens, ziekte, pijn en lijden!” Ze kan dit omdat God haar geestelijk en mentaal genezen heeft,
zodat ze haar fysieke pijn en uitputting niet langer ervaart als lijden.
Het grootste wonder voor haar is dat God haar, als coach, door haar ziekte heen gebruikt in Zijn
dienst, ook al kan ze menselijk gezien zeer weinig. Gods kracht is in haar zwakheid duidelijk
zichtbaar.
Als laatste lezen we het verhaal van de vier mannen die hun zieke vriend bij Jezus brengen. Jezus
geneest de man, nadat Hij het geloof van zijn vier vrienden gezien heeft. Het leert ons hoe belangrijk
het is om onze zieken in gebed keer op keer bij Jezus te brengen. God geneest niet altijd lichamelijk,
maar de geestelijke genezing is voor God belangrijker. Jezus begint vaak met de vergeving van de
zonden voor Hij geneest. Het vraagt een open houding om te kunnen zien wat God wel geeft als
lichamelijke genezing uitblijft.
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Zo hebben we in de ontmoeting met Elzemarij via Skype haar in gebed bij Jezus gebracht en gebeden
voor totale genezing. Volhard dus zeker in gebed voor onze zieken en omarm vervolgens wat God
daarin geeft!

Wegwijs in ‘t onderwijs
De afgelopen maanden ben ik, Marleen, met mijn collega’s, druk bezig geweest met de nieuwe
plannen voor 2020. Ons kantoor is ondertussen volgepakt met leer- en spelmaterialen voor de
kleuterscholen. Dit jaar kunnen we wel 15 kleuterscholen voorzien van materialenkisten en
bijbehorende trainingen. Verder zijn de herdrukte Kinyarwanda Kijkbijbels gearriveerd en deze
hebben ook een plek gekregen. Dan hebben we nog ruimte gemaakt voor dozen met 15.000
herbruikbare schriften, pennen, doekjes en inkt.
We zijn enorm verrast en onder de indruk hoe God kan werken via netwerken. Het begint met een
jonge zakenman met een bedrijf in herbruikbare notitieboeken. Hij wil een deel van zijn bedrijfswinst
inzetten om analfabetisme tegen te gaan door arme Afrikaanse studenten gratis van schrijfmaterialen
te voorzien. Door contacten kwam hij in Rwanda terecht. Een gemeentelid van de Sionskerk wees mij
op dit initiatief. Uiteindelijk kwam ik daardoor in contact met deze zakenman en zijn contacten in
Rwanda. Ondertussen hebben de eerste studenten van de onderbouw van onze lagere scholen hun
schrijfmaterialen ontvangen.
Dankbaar hebben we Raymond Gahanga begroet in ons team. Hij komt helpen in het project om de
christelijke identiteit van onze scholen te versterken. Verder moeten we het onverwacht met een
collega minder doen. Catrin Tuyizere is vervroegd met zwangerschapsverlof gegaan. De dokter
constateerde dat het kindje hartproblemen heeft. Samen met haar man Manasseh en hun dochtertje
zijn ze nu in Duitsland, haar thuisland, waar betere medische zorg voorhanden is. We hopen en
bidden dat God hen een gezond kindje wil schenken.
Vanwege de lockdown zitten we nu allemaal thuis. Ons werk ligt nu grotendeels stil, omdat niet
iedereen thuis de beschikking over internet heeft. In ieder geval hebben we alle tijd voor een stukje
bezinning.
Gebedspunten
We zijn dankbaar voor:
• Gods zorg. Wij kunnen elkaar niet lijfelijk ontmoeten, we moeten afstand houden. Hij is altijd bij
ons, wat er ook gebeurt.
• De goedkeuring van de GZB voor de activiteiten die gepland staan voor 2020 in de projecten.
• De goede start van het project ICT2Spread the Gospel.
• Gratis herbruikbare schrijfmaterialen in de onderbouw van de lagere scholen.
• Aangekomen Kinyarwanda Kijkbijbels.
• De verlenging van 2 jaar voor onze uitzending.
• Nieuwe leden voor onze TFC.
• De goede en vele contacten met het thuisfront.
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Wilt u bidden voor:
• Manasseh en Catrin Tuyizere, dat ze een gezond kindje mogen ontvangen.
• Tieners en jongeren, dat ze zich toewijden om Gods Woord te lezen, zodat ze een
stevig fundament in Jezus Christus zullen krijgen.
• Een goede voortgang van de projecten, ondanks de coronacrisis en andere
uitdagingen.
• Voor de vele mensen, waaronder tieners, die het nu extra moeilijk hebben door de
lockdown.
• Onze zieken en vervolgens omarmen wat God daarin geeft.
Hartelijk dank voor uw gebed!
De gehele nieuwsbrief van Martin en Marleen kunt u lezen op de website van de
GZB.
www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/hartapr20_20200408120513.pdf
En op de Facebook-pagina plaatsen zij tijdens de lockdown elke dag een verslag met foto’s en filmpjes!
www.facebook.com/hart4rwanda/
Verlenging uitzending Martin en Marleen
Vanuit de GZB ontvingen wij als Zendingscommissie bericht dat het uitzendtermijn van Martin en
Marleen met 2 jaar wordt verlengd, om hun werk in Rwanda langer voort te zetten.
Wij hebben besloten om ons in eerste instantie voor 1 extra jaar aan hen te verbinden, conform de
beleidsstukken. Daarna kijken we er opnieuw naar. We houden u als gemeente hiervan op de hoogte.
Pinksterzendingscollecte
Rondom Pinksteren krijgt u een acceptgiro en brief namens de zendingscommissie. De opbrengst van
de Pinksterzendingscollecte is bestemd voor ons deelgenotenproject ‘Hart4Rwanda’ van Martin en
Marleen ‘t Hart. Als u geen acceptgiro of brief krijgt, kunt u uw gift overmaken onder vermelding van
Pinksterzendingscollecte 2020.
Hieronder het bankrekeningnummer:
Diaconie Herv. Gem. Linschoten inzake Zendingscommissie, rekeningnummer
NL27 RABO 0336 3588 06
Wij hopen dat u voor hen bidt en hen ook financieel wilt steunen.
Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie
Contactpersonen:
Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris), tel. 795033, Cora Nap
(penningmeester) tel. 06-2303097
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Meditatief Moment
Het kan u niet ontgaan zijn, dat we sinds ongeveer een maand op donderdagavond om 19.30 u een
Meditatief Moment uitzenden (via kerkradio en ook met beeld). In tijden dat veel niet kan, is het goed
om ook na te denken over wat wel kan. Het leek ons zinvol om in plaats van de weeksluiting die
normaal elke zaterdagavond in de Lindewaard wordt gehouden, een alternatief te bieden.
De techniek heeft soms wat beperkingen, maar
anderzijds geeft het juist nu ook iedereen de kans
om mee te kijken/luisteren. Bewust is de
donderdagavond als moment midden in de week
gekozen, als intermezzo tussen de zondagen. Het
tijdstip biedt hopelijk zo veel mensen de
gelegenheid om mee te luisteren. We kunnen
inderdaad ook constateren dat er goed gebruik
gemaakt.
Degenen die de inleiding verzorgen, komen uit de kring van (oud-)ambtsdragers die ook meededen
aan de weeksluiting, waaronder ook de periodieke bijdrage vanuit de protestantse gemeente. Ook
Lenny Oosterom is gevraagd om in het rooster mee te doen. Op die manier kan zij als bijstand in het
pastoraat ook langs deze weg bijdragen aan het ouderenpastoraat.
Heeft u suggesties of ideeën, of een probleem met de techniek, dan kunt u die kwijt bij
ondergetekenden.
Met dank ook aan Corné Oppelaar die met de kosters de techniek vanuit de kerk verzorgt. Arie Kool
helpt ons in het contact met de Lindewaard en om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om zoveel
mogelijk bewoners in staat te stellen om mee te luisteren.
In de afgelopen periode hebben we zo ook op een andere manier de lijdenstijd en Pasen kunnen
belichten. Het deed ons ook stilstaan bij de parallellen die lijdensweg van Jezus heeft met het lijden in
onze huidige tijd. Dat doet ons omhoog opzien. Van God is onze verwachting. We hopen dat het
meditatief moment ook daar telkens aan mag bijdragen.
Op Hemelvaartsdag, D.V. 21 mei, slaan we het meditatief moment een keer over. Dan is er ’s morgens
een kerkdienst op de gebruikelijke tijd.
Gert-Jan van Halum, tel. 06-30123218
Harrie in ’t Veld, tel. 0348-433750
P.S: Net als de kerkdiensten vindt u Meditatief moment op kerkdienstgemist.nl of via de link KerkRadio
of KerkTV op de site hervormdlinschoten.nl.
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Het einde van het seizoen van de zondagsschool, een mooi uurtje op de zondag, was wel heel plotseling
gekomen. Net als de scholen mochten we niet meer samen komen na 15 maart jl. Dit vonden sommige niet
erg, maar anderen toch wel. De zondagmiddagen zijn toch net als de hele zondag anders.
Wij hopen dat velen van jullie op Goede Vrijdag meegekeken hebben met de dienst via YouTube. Het was goed
om op die manier te horen wat er in Jeruzalem allemaal gebeurde en waarom de Heere Jezus aan het kruis is
gestorven. Om ons allemaal te redden.
We hopen dat we in juni met de kinderen die de zondagsschool gaan verlaten een avond kunnen hebben om
zo dit jaar af te sluiten. Zodra we weten of dit kan zullen we een datum prikken.
We gaan ook afscheid nemen van Anita van Essen en Rebecca van Butselaar. We zouden het fijn vinden als er
weer anderen uit de gemeente ons willen helpen op de zondagsschool. Schroom niet en neem contact met
één van ons op.
Hieronder staat een puzzel en op de achterzijde van de KerkKlanken een kleurplaat.
Als jullie de kleurplaat willen inkleuren, dachten wij dat het een leuk idee is dat je die dan bij iemand door de
brievenbus doet, die een steuntje in de rug kan gebruiken. Als je niemand weet en de kleurplaat af hebt, kun
je deze ook door de bus gooien bij Annet van Ballegooijen, Schansbos 19 of André de Ruijter, Meidoornlaan 5.
Wij zullen de kleurplaat dan brengen bij iemand in de gemeente. Alvast bedankt voor het meedoen in deze
actie.
Groeten van alle meesters en juffen van zondagsschool “Samuël”.
kruisigen
Pilatus
Herodus
Overpriesters
volk
striemen
zonden
spotkleed
doornenkroon
rietstok
Barabbas
Jeruzalem
Rechtvaardige
gevangene
rein
onrein
Galilea
mens
onschuldig
Koning
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Lieve vrouwen van Linschoten en omgeving,
Wat was dat een abrupt einde van het winterseizoen van vrouwenkring Rivka,
nietwaar? We hadden Pasen nog voor de boeg en natuurlijk ons uitje. Helaas
kon en kan dit allemaal niet doorgaan.
Ondanks dat mogen we terugkijken op mooie avonden van ontmoeting,
bezinning en verbinding. Dingen die eerst heel gewoon waren, zijn nu extra
speciaal. We danken God voor deze mooie tijd met elkaar en zien uit naar het
moment dat we weer samen mogen komen.
We hopen en bidden dat dit in september mag zijn. Ook al zien we elkaar een
tijdje niet, uit het oog is niet uit het hart.
We wensen jullie een fijne zomer en we hopen elkaar in de herfst weer te
ontmoeten bij een mooi nieuw seizoen.
Een hartelijke groet van het bestuur van vrouwenkring Rivka:
Marjan, Trudy en Ariëlle

Cycle for Hope – Fietsen voor Stichting de Hoop
Omdat vorig jaar ‘Team Linschoten’ mee reed, en we ook op de Goede Doelen Markt waren, even een update. Want er
is wel een en ander veranderd:
Rondje Nederland is verplaatst van eind juni naar 24-26 september 2020. We zijn blij dat het niet is gecanceld,
maar uitgesteld naar een latere datum, zodat we toch kunnen meefietsen.
Wij zijn nog altijd op zoek naar fietsers, als je deze nieuwe datum wél mee kan fietsen en je graag wilt inzetten
voor De Hoop, laat het ons dan weten. Of als je nog iemand anders weet, geef het door.
We fietsen in estafette 1200 km in totaal in 48 uur,
dit komt neer op 400 km totaal per persoon, verdeeld
over 4 tochten.
De naam van ons Team is veranderd; ‘Team
Linschoten’ is veranderd in ‘Team Hoop doet Leven’
zodat ook andere mensen vanuit iets verder weg mee
kunnen fietsen.
We hadden een Groente-en-Fruit-actie gepland, deze
kon helaas niet doorgaan vanwege de coronacrisis.
Ook zonder dat hebben mensen toch donaties
gedaan. Super tof! Onze dank ervoor.
Doneren kan nog altijd; via onze actiepagina
www.cycleforhope.nl/team/hoopdoetleven of anders
kan ook geld overgemaakt worden naar NL94 RABO 0127 0210 27 tnv C. Nieuwenhuizen ovv donatie Cycle for
Hope. Dan zorgen wij ervoor dat het bij Cycle for Hope terecht komt.
Heel hartelijk dank voor iedereen uit de gemeente die al een bijdrage geleverd heeft. Dank namens Stichting de
Hoop. Het geld is zeker ten tijde van deze coronacrisis meer dan hard nodig!
Met sportieve groet,
Ard en Catharina Nieuwenhuizen, (06-47242538 / catharinakoster@dds.nl)
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Kerk zijn in tijd van Corona
Interview met Lisanne Kroon en haar oma Mevrouw Kroon

C

Contact: Hoe kijk of luister je de kerkdienst?
Lisanne: Wij kijken samen op de computer, meestal
iets later omdat de verbinding dan beter is.
We zitten samen op de bank. Het zingen
klinkt niet zo goed. We kijken ook wel andere
dingen zoals de Passion en de zandtovenaar.
Ik heb wel contacten met andere tieners, dat
gaat meestal over school. Ik heb meegedaan
met de Paaschallenge (een online paasspel).
Dat was leuk, maar wel lang.
Mevrouw Kroon:
Voor de kerkdienst leg ik alles van te voren
klaar zodat ik ongestoord kan luisteren. Ik heb een opschrijfboekje omdat ik me
dan beter kan concentreren op wat er wordt gezegd. We blijven door de online
diensten verbonden en ik denk aan de mensen die ik anders zou zien zitten. Bij
het uitspreken van de zegen ga ik, net als in de kerk, staan om die te ontvangen.

O

Onrust: Wat maakt je/u onrustig?
Lisanne: Ik maak me eigenlijk geen zorgen omdat ik er niet zo over na denk. Sommige lessen
zijn online lastig, daar ben ik dan lang mee bezig. Andere dingen zijn juist weer
makkelijk. Thuis is het wel gezellig, maar ook wel lastig omdat we veel meer thuis
zijn. Dan erger je je wel aan elkaar.
Mevrouw Kroon:
Als je veel het nieuws volgt hoor je allerlei verschillende meningen. Daardoor
wordt mijn hart onrustig.

R Rust: Wat geeft rust of is juist fijn?
Lisanne: Ik denk er niet te veel over na, dan blijf ik rustig. Ik heb nu wel meer tijd voor
mezelf en dat is wel fijn. Je hebt nu eigenlijk geen huiswerk want al het schoolwerk
is huiswerk. Ik heb meer tijd om te tekenen en dat is leuk.
Mevrouw Kroon:
Ik probeer me te richten op het woord van God door lezen, liederen en gebed.
“Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U”.
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O

Oordeel? Hoe zie(t) je/u deze crisis, wat leer je eruit voor jezelf?
Lisanne: Je kunt eruit leren dat niet alles gaat zoals je wilt. Er kunnen ook erge dingen
gebeuren.
Mevrouw Kroon:
De Heere is goed, maar Hij haat het onrecht. We worden nu stilgezet en dat
roept mij op om met tot God te keren en niet tot mezelf. Ik ben afhankelijk en mag
God prijzen, omdat het Pasen is geweest. Deze crisis mag ons tot gebed brengen dat
Jezus Christus onze Voorbidder is.

N

Na: Hoe denk(t) je/u dat we kerk zijn na deze crisis?
Lisanne: Ik denk dat mensen wel meer afstand blijven houden en misschien gaan we wel
mondkapjes gebruiken. Het avondmaal zal ook anders gaan want je gaat niet zo
gauw meer uit dezelfde beker drinken.
Mevrouw Kroon:
Veel dingen zullen anders moeten gaan bijvoorbeeld naar een concert of naar de
kerk gaan met veel mensen. Er zal meer via de media te volgen zijn. Dat vind ik
persoonlijk wel jammer, want ik vind echt contact hebben wel belangrijk. Ik hoop
dat de Heere het geeft dat we weer samen mogen komen.

A

Afsluitend: Wat wil(t) je/u nog zeggen?
Lisanne:

Ik wil nog graag zeggen dat mensen naar elkaar moeten omkijken en afstand
houden.

Mevrouw Kroon:
Dat we troost mogen zoeken in Psalm 91, God is onze Toevlucht. Hij geeft ons moed
en kracht om door deze tijd heen te komen. Hij is een Licht in de nacht en geeft
uitzicht op de grote dag.
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 28 juni. Deze zal gelden voor de maanden
juli-augustus-half september. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 20 juni.
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19.

De agenda van de komende maanden is nog onzeker. Op de website en in de Bazuin
zal gecommuniceerd worden wat wel en wat niet doorgaat.
ma
4-mei Collectemuntenverkoop
za
9-mei Boekettenservice World Servants
wo
13-mei Kerkenraadsvergadering
wo
13-mei Gebedsgroep
do
20-mei Collectemuntenverkoop
di-zo 25-30-mei huis-aan-huis-actie World Servants
ma
1-jun Collectemuntenverkoop
vr
5-jun Goederen- en dienstenveilig World Servants
wo
10-jun Kerkenraadsvergadering
wo
17-jun Gebedsgroep
do
18-jun Collectemuntenverkoop
za
20-jun Inleveren kopij KerkKlanken
za
20-jun Kampvuuravond

20.30 u
19.45 u
19.00-20.00 u
20.00 u

't Kruispunt

20.30 u
19.45 u
19.00-20.00 u
20.00 u

De Wingerd

19.45 u

Noord Linschoterdijk 2

Op woensdag is er van 19.00 – 20.00 u de mogelijkheid tot bezinning in de kerk met
inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
Op donderdagavond is er een meditatief moment van 19.30 tot 20.00 u
Op zaterdagavond is er een muziekuur van 20.00 tot 21.00 u.
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