Hoog bezoek (n.a.v. Lukas 1: 68 en 78)
De tijd van het kerstfeest en van de jaarwisseling is een tijd waarin we graag naar elkaar omzien. Veel mensen
vinden het niet fijn om deze dagen alleen te moeten doorbrengen. Ze verlangen naar ontmoetingen, samen
eten en goede gesprekken. Er zijn natuurlijk ook mensen voor wie dat niet geldt, voor wie stilte en rust geen
straf zijn en die daarom de beperkingen van deze tijd als minder drukkend ervaren dan de mensen die
hunkeren naar gezelligheid en uitzien naar bezoek.
Dat ‘omzien naar’ een belangrijk gegeven is in de kersttijd vinden we prachtig terug in de lofzang van Zacharias.
Zacharias spreekt er aan het begin en aan het einde van zijn lofzang van. In Lukas 1: 68 lezen we dat ‘de Heere
God heeft omgezien naar Zijn volk en er verlossing voor heeft tot stand gebracht. In Lukas 1: 78 gaat het over
de ‘Opgang uit de hoogte’, Die naar ons heeft omgezien. Zacharias spreekt uit wat Israël en wat wij allen het
meest nodig hebben en waarnaar we - naar ik hoop - ook het meest verlangen: dat de eeuwige God naar ons
omziet en laat merken dat Hij ons kent en dat Hij van onze ellende en nood afweet.
Wat was het een wonder, dat God naar Zijn volk omzag in de duisternis van Egypte (Exodus 4: 31)! Wat was er
op gehoopt en misschien ook aan gewanhoopt, aan getwijfeld en om gebeden! Zo is het de geschiedenis door
gegaan en is het nog! Geen mensenbezoek kan vervangen wat Gods komst ons brengt: verlossing, vergeving
van de zonde. Ja, Hij komt dat brengen bij ons op aarde! In de oude Statenvertaling las je in plaats van ‘omzien
naar’: bezoeken. God bezoekt ons. Hij breekt door alles heen. Beperkingen zijn niet op Hem van toepassing.
In het donker en in de verlorenheid van ons leven komt Hij binnen. Hij bezoekt ons in Christus, Zijn Zoon, de
Opgang uit de hoogte, de Zon, Die ons verlicht. Hij komt naar ons toe, niet alleen om bij ons te zijn, maar ook
om ons leven totaal aan te nemen, om het helemaal te dragen en om het geheel te verlossen. Hij bezoekt ons
vanwege Zijn grote bewogenheid met ons. Hij is barmhartig en genadig!
Ontvangen we Hem? Laat deze Bezoeker maar binnen! Zijn bezoek is een bezoek waar je van opknapt. Je wordt
er beter van. Ga met Hem het nieuwe jaar in, de ongewisse toekomst tegemoet. Hij stuurt je de goede kant
op: de weg van de vrede.
Zomaar word je zelf een bezoeker, een mens die omziet naar anderen, met innerlijke ontferming bewogen
over de levensnood van velen.
We wensen elkaar in deze vreemde tijd bezoek uit de hemel. Dan is er de zaligheid en de zegen. Is er nog
iemand geweest? Hij heeft naar me omgezien! Dat maakte mijn Kerst goed en dat troost me bij het oversteken
van de drempel naar 2021!
We wensen u en jou hoog bezoek!
Ds. B.M. van den Bosch
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1 januari
vrijdag

10.00 u Ds. B.M. van den Bosch

3 januari

1. Kerk en Eredienst
2. St. HOE
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

K
D
K

09.30 u Prof. Dr. M.J. Paul - Ede
18.30 u Ds. H.J. Lam - Werkendam

1. Kerk en Eredienst
2. HGJB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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D
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10 januari

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Gevangenenzorg
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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17 januari

09.30 u Ds. M. van der Zwan - Westbroek
18.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Nederlandse Patientenvereniging
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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24 januari

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18.30 u Ds. T.W. van Bennekom - Goes

1. Diaconie
2. De Wingerd
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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31 januari

09.30 u Ds. A.J. van den Herik - Dordrecht
18.30 u Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. St. Eleos
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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7 februari

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18.30 u Ds. G.H. Vlijm - Nieuwer ter Aa

1. Kerk en Eredienst
2. Leerstoelfonds GB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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14 februari

09.30 u Ds. B.M. van den Bosch
18:30 u Ds. N.M. van Ommeren - Nieuwendijk

1. Kerk en Eredienst
2. GZB voorjaarszending Deelgenoten
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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21 februari

09.30 u Ds. P. Vermaat - Veenendaal
18.30 u Drs. J.W. Hooydonk - Oldebroek

1. Diaconie
2. Plaatselijk Evangelisatie
3. Uitgang: GZB
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28 februari

09.30 u Ds. M. Maas - Dordrecht
18.30 u Ds. F. Wijnhorst - Krabbendijke

1. Kerk en Eredienst
2. Project 10.27 GZB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
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Nieuwjaarsdag

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

Kerkrentmeesters:
Hervormde Gemeente Linschoten
NL60 RABO 0336 3018 55

ATTENTIE:
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Ook voor de diaconie is er dit jaar in de werkwijze een en ander
veranderd.Wij zijn dankbaar dat u zo trouw geeft en dat veel mensen gebruik maken van de mogelijkheid hun
giften direct op onze rekening te storten.
Om het jaar goed af te sluiten willen wij u vragen uw giften voor dit jaar over te maken vóór 29 december.
Dan geeft u ons de gelegenheid om voor het eind van het jaar de middelen op de juiste bestemming te krijgen.
Met hartelijke groet,
Uw diaconie
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In de maanden januari en februari hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken.
Stuurt u hen een kaartje?
Ivm de privacy is de verjaardagskalender alleen in de papieren versie beschikbaar. Deze kan worden
opgevraagd bij 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.

3

We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat dit alles
mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.
Rond de jaarwisseling
Op de grens van 2020 en 2021 zien we om en kijken we vooruit. Het
afgelopen jaar kenmerkte zich door gemis. Door het coronavirus
misten we het om als gemeente samen te komen onder de bediening
van Woord en Sacrament. Hierdoor was het lastiger om elkaar in het
oog te houden en met elkaar mee te leven. Dankzij de middelen en
mensen van de techniek was er gelukkig de mogelijkheid om thuis het
Woord te ontvangen en de diensten mee te beleven.
Dankbaar zijn we voor de mogelijkheden die er weer kwamen om voor
de erediensten in de kerk samen te komen. Weliswaar steeds met een
klein deel van de gemeente en met beperkingen, maar toch was het
een geschenk om weer in de kerk samen te kunnen komen. De
coronacommissie heeft veel werk verzet om met veel zorg voor
veiligheid de zaken hiervoor goed te regelen. Daar zijn we hen zeer
erkentelijk voor.
Als kerkenraad denken we hier ook terug aan onze broeder Giacomo
van Hoven die in het afgelopen jaar Thuisgehaald werd door zijn
hemelse Vader. Vier jaar lang had hij zijn zeer gewaardeerde plek in de
kring van de kerkenraad. Met grote bewogenheid en inzet heeft hij de
gemeente gediend als ouderling en was een blijmoedige getuige van
het Evangelie van onze Heere Jezus Christus.
We denken hier ook aan allen die in het afgelopen jaar in hun leven
geconfronteerd werden met rouw en verlies en bidden hen van harte
troost en sterkte toe van Christus, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die
ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons
bidt.
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar zien we veel onzekerheid over hoe
het zal gaan, in ons persoonlijk leven, het kerkelijk leven, in het
wereldgebeuren. Dat kan een onrustig gevoel geven en soms ook
angst. En toch, toch mogen we geloven en vertrouwen. Want het Kind
van Kerst, die ook de Koning van de Kerk is, heeft Zijn rijke belofte
gegeven: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de
wereld. Amen!”
Hij is er bij, in alle omstandigheden van het leven en reikt ons Zijn
krachtige hand.

Wijzigingen in de Kerkenraad
In de afgelopen periode zijn verkiezingen geweest voor nieuwe
kerkenraadsleden. We zijn dankbaar dat de hieronder genoemde
broeders hun verkiezing mochten aannemen:
Harry Verweij (in de vacature ouderling Giacomo van Hoven)
Harold Langenberg (in de vacature van ouderling Ruud Wesselink)
Hans van Butselaar (in de vacature van diaken Cees Joosse)
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De bevestiging van bovenstaande broeders zal Deo Volente
plaatsvinden in de morgendienst van zondag 10 januari 2021.
Inzake de openstaande vacature van ouderling-kerkrentmeester is u
wellicht al bekend vanuit de Bazuin dat hierin het besluit genomen is
om naast een ouderling-kerkrentmeester een extra kerkrentmeester
toe te voegen aan het college. U wordt in januari geïnformeerd
wanneer er namen ingediend kunnen worden voor de verkiezing. Voor
de ouderling-kerkrentmeester zal een dubbeltal opgesteld worden. De
invulling van de vacature kerkrentmeester zal via een benoeming
plaatsvinden.
In de bevestigingsdienst van 10 januari willen we afscheid nemen van
een aantal broeders:
Broeder Cees Joosse mocht onze gemeente als diaken dienen voor een
lange periode van twaalf jaar.
Broeder Ruud Wesselink mocht vier jaar onze gemeente dienen als
ouderling.
Dankbaar zijn we dat broeder Gerrit van der Stok aanblijft tot de
nieuwe vacatures vervuld zijn.
Langs deze weg willen wij de broeders die afscheid nemen alvast
hartelijk danken voor hun inzet binnen onze gemeente. We wensen de
broeders en hun gezinnen van harte de zegen van onze God toe op hun
verdere levensweg.
Kerkpad
In november kon het voetpad aan de zuidzijde van de kerk opengesteld worden. Wie over het pad loopt, heeft mooi zicht op een van
de zeventien slangenmuren die Nederland rijk is. Aan de andere kant is
het zicht op onze prachtige monumentale kerk. Beide
rijksmonumenten zijn door dit nieuwe voetpad voor een breed publiek
zichtbaar geworden en komen goed tot hun recht. We zijn blij en
dankbaar met het resultaat en hopen dat velen zullen genieten van de
nieuwe mogelijkheden.
De kerkrentmeesters hebben veel werk verzet om dit gerealiseerd te
krijgen. Vanaf deze plaats willen wij hen, en degenen die hierbij
ondersteuning geboden hebben, hartelijk bedanken.

We leven in bijzondere tijden waarin het leven lastig kan zijn, voor kinderen, jongeren, ouderen, en
alles wat er tussenin zit. Laten we proberen oog en hart voor elkaar open te houden. Heeft u/jij
behoefte aan pastoraal contact, neem dan gerust contact op met de wijkouderling of de predikant.
Samen kunnen we dan kijken naar welke mogelijkheden er zijn om voor u/jou van betekenis te
kunnen zijn.
De kerkenraad wenst u gezegende kerstdagen toe en een gezegend nieuwjaar.
Namens de kerkenraad, Dirk Zuijderduijn, scriba
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Terugblik verlofperiode
Martin en Marleen zijn op 31 oktober weer teruggevlogen naar Rwanda na enkele weken verlof in
Nederland. Ze vertellen blij te zijn dat ze naar Nederland konden komen, maar door alle regelmatig
gewijzigde maatregelen toch ook een periode van de nodige stress. Toch zijn er wel mogelijkheden
geweest tot ontmoeting en het geven van presentaties.
Het was ook heel fijn om de kinderen en kleinkinderen te zien en te spreken ook al ging dat anders
dan anders. Dankbaar voor deze periode.

Dankdag 4 november 2020
Dank U, Heer, voor de rust in de totale lockdownperiode.
Dank U, Heer, voor de creatieve ideeën die U ons gaf om uit te reiken aan de ander op verschillende
manieren.
Dank U, Heer, voor bewaring en bescherming op onze reis en tijdens onze verlofperiode.
Dank U, Heer, voor de momenten van samenzijn met onze (klein) kinderen, ouders, familie en
vrienden, ook al was het op afstand.
Dank U, Heer, voor alle warme ontmoetingen rondom onze presentaties over onze missie, ook al was
dat niet altijd fysiek.
Dank U, Heer, voor zoveel liefde en zorg.
Dank U, Heer dat U er bent, altijd!!!

Advent 2020 Rwanda
Uit de doeken: in doeken!
Facebookbericht 29 november
Psalm 25: Naar U, Eeuwige, gaat mijn verlangen uit….
Vandaag is het een regenachtige grauwe dag. Het drukt de stemming. Gedachten vermenigvuldigen en
overweldigen. Ik verlang naar licht en warmte. Ik verlang naar Jezus’ aanwezigheid. Zijn oneindige
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liefde in mijn leven. Ik verlang ernaar dit uit de doeken te doen…..Ga met me mee in het ontwikkelen
van de doeken!
Gezegende ogen: Door God gezegende ogen zien wat Hij ziet..(Luk 10-23).

Het licht zien!
In Uw licht zien wij het licht. (Ps 36:10)

Een creatieve invulling voor de adventsdagen!

We wensen ook via deze weg Martin en Marleen gezegende
kerstdagen!
Bij het verschijnen van deze uitgave is de verjaardag van Martin op 17 dec gepasseerd. Marleen hoopt
op 10 januari jarig te zijn. U kunt hen altijd een berichtje sturen via facebook
of via de thuisfrontcommissie: tfchart4rwanda@gmail.com

Het nieuwe doel uitgangscollecte 2021:
Nog eenmaal hopen we op D.V. 27 december een collecte te houden voor het doel: Egypte,
leiderschapstraining voor jonge christenen. De totale opbrengst hiervan zullen we in de eerste
kerkklanken van 2021 vermelden.
Er is een nieuw doel uitgekozen voor de 6 uitgangscollecten 2021.

Peru: Nieuwe hoop in een probleemwijk
In één van de probleemwijken van Lima organiseert de kerk activiteiten om kinderen, jongeren en
hun ouders in aanraking te brengen met het Evangelie.
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Rimac is één van de meest onveilige wijken van Lima. Er leven veel gebroken families en er zijn
problemen op het gebied van gezondheid, criminaliteit, alcohol en drugs. Daarnaast is de kwaliteit
van het onderwijs laag en maken veel scholieren hun opleiding niet af.
In het diaconale project ‘Nueva Esperanza’ van de Presbyteriaanse kerk worden allerlei activiteiten
georganiseerd om kinderen, jongeren en hun ouders in aanraking te brengen met het Evangelie. Denk
bijvoorbeeld aan Bijbelstudies, zondagsschool, Bijbelkampen en VakantieBijbelweek. Daarnaast
krijgen 30-40 kinderen huiswerkbegeleiding. Ook krijgen zo’n 45 kinderen dagelijks een warme
maaltijd en wordt er bij speciale gelegenheden kleding en speelgoed uitgedeeld.

Nieuwe hoop in een krottenwijk
Het verhaal van…
“Een jongen die deel uitmaakt van de
tienergroep van de kerk vroeg ons om
hem te bezoeken en met zijn ouders te
praten, die op het punt van scheiden
stonden. Aanvankelijk was het moeilijk
omdat de ouders veel vooroordelen
hadden, maar we vertrouwden op God
en baden veel voor hen. Na vier
bezoeken beantwoordde God onze
gebeden, want de relatie tussen de
ouders verbeterde. Ze zijn vastbesloten
om samen verder te gaan en samen
Jezus te volgen. We zijn er zeker van dat ze zich binnenkort ook aansluiten bij onze kerk.”





Voor € 30 kan een kind of volwassene mee op Bijbelkamp.
Voor € 35 gaat een kind een jaar lang naar de zondagsschool.
Voor € 30 krijgt een kind een jaar lang huiswerkbegeleiding.
Het organiseren van een VakantieBijbelweek kost € 5 per kind.

Ook dit mooie doel willen wij met elkaar financieel steunen. Doet u mee?

De leden van de zendingscommissie wensen u
gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021!
Arnoud

Hans & Wilma

Egbert & Francien

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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Caroline

Cora

Blijf in mijn liefde
Dit is het thema van de gebedsweek die in januari 2021 gehouden wordt: ‘Blijf in mijn liefde’. Een
prachtig thema. Zeker in deze tijd van onzekerheid, ziekte, lockdown, moeite en eenzaamheid. ‘Blijf
in mijn liefde’, ik herhaal het nog een keer, want de woorden zijn zo krachtig en mooi.
Graag deel ik een passage uit de tekst vanuit de organisatie van ‘week van gebed’. De gehele tekst is
te lezen op: www.weekvangebed.nl/blijfinmijnliefde.
Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen
Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Jezus blijft in
de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van
de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat
wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen
dat er in deze Week van Gebed gebeurt.
Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen. Een mooi voorbeeld:
Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel
de wereld is, met God als centrum. In de cirkel lopen lijnen vanaf de
buitenkant naar het centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen
of manieren waarop mensen leven. Naarmate mensen die God willen
naderen, dichter bij het middelpunt komen, komen ze ook dichter bij
elkaar: hoe dichter bij elkaar, hoe dichter bij God. Hetzelfde geldt als
we ons van God afkeren en ons naar buiten toe terugtrekken. Dan
wordt duidelijk dat hoe meer we ons van God af keren, hoe meer we
ons van elkaar afkeren.
Tot zover de passage. Vanuit de EC bidden we jullie allen toe dat we verbonden in Christus en
verbonden met elkaar mogen zijn en blijven. Dat we gevoed mogen worden door het Woord en dat
we oog voor elkaar hebben. We houden vol. We zien op God en vertrouwen op Hem.
Nog even praktisch
De week van gebed is van 17 t/m 24 januari 2021. Overal ter wereld bidden christenen samen, voor
eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld. Vanwege corona is alles onzeker, maar we
hopen na de lockdown toch één bijeenkomst te kunnen houden in De Wingerd. De datum is nog
niet bekend. Houd De Bazuin in de gaten. P.S. Mocht je/u het niet zien zitten om naar deze
bijeenkomst te komen, thuis bidden is net zo belangrijk en waardevol!
Hartelijke groeten en in Christus’ liefde verbonden,
Catharina Nieuwenhuizen, Arjen van der Ree, Peter Elenbaas, John Bakker, Avelien ter Maaten
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Kerstgroetactie
Elk jaar organiseren we de ‘Kerstgroetactie’ voor de
Stichting Friedensstimme. Tientallen bijbel- en
evangelisatiepakketten worden er jaarlijks door onze
gemeente verzonden. Hiermee voorzien we evangelisten
van evangelisatiemateriaal en is het tegelijk ook een
bemoediging voor de christenen in Rusland. Het is mooi om
in de tijd van Kerst mee te helpen aan de verspreiding van
het evangelie, dat God Zijn Zoon naar deze wereld heeft
gezonden als Redder van de wereld.
Normaalgesproken is er in de maanden voor Kerst een grote bedrijvigheid op het kantoor van
Friedensstimme in Gouda. Tientallen vrijwilligers staan wekenlang aan grote inpaktafels duizenden
pakketten samen te stellen en klaar te maken voor verzending. In verband met Corona was dat niet
mogelijk. Daarom is er dit jaar een alternatieve Kerstgroetactie.
U kunt toch helpen om bijbel- en evangelisatiepakketten te verspreiden door een bedrag over te
maken naar NL26 INGB 0004 1323 34, o.v.v. ‘KGA2020’. Dan zorgt Stichting Friedensstimme voor
de verzending en met uw bijdrage worden de verzendkosten betaald.
Alvast hartelijk dank voor uw gift en gebed.
Stichting Friedensstimme is een ANBI erkende instelling.

Lieve Linschotenaren.
Tja, dat schrijf je als je in Woerden bent gaan wonen, hè? Wat mis ik jullie, de straten, de mensen die
elkaar gedag zeggen op straat... ik ben zo’n mensenmens. Ik geniet van die gesprekjes hier en daar. En
zelfs John (mijn Keniaanse echtgenoot) mist het en dat wil wat zeggen.
25 september. De verhuizing naar de Jan van Goyenstraat verliep vlot; door een familie die heerlijk
assisteerde en John, Luke en Ben (onze zoons) die het goed hadden voorbereid. En toen, 1 oktober, kwam
ik ‘thuis’. Een beetje hyper, over-enthousiast. Ik had er zin in en zou veel gaan wassen. Ik was per slot
van rekening 14 maanden weggeweest, dus er moest vast van alles schoongemaakt worden. Dacht ik.
Nou, dat viel aardig mee.
Na enkele dagen was ik klaar met de was en begon ik aan de stapel post. En dat kostte tijd, zeg! Ik bleef
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overal maar stapels vandaan toveren. Uit dozen, tassen, en mijn eigen mappen. Daar ben ik bijna mee
klaar. Ja, ik ga langzaam.
We wonen inmiddels anderhalve maand hier. We danken God regelmatig voor dit heerlijke plekje, waar
we met elkaar kunnen wonen. ‘s Zaterdags ga ik met een van de jongens of met John naar de supermarkt
en de groentemarkt, Ik in de rolstoel. Zij dragen de tassen. En soms ga ik met m’n zus naar de Aldi. Even
met de auto winkelen, dan kun je wat zwaardere dingen kopen. Ik loop dagelijks met de rollator en
probeer dit uit te rekken naar langere stukken. Ik mis de motivatie regelmatig en dan loop ik toch maar
een rondje over de galerij. De koude lucht doet me altijd goed. God is goed.
Ik dank God voor mijn familie, echt. En soms denk ik, “ze zijn meer Afrikaans dan ze denken”. Als er iets
is, staan ze allemaal op de stoep. Nu kan dat via app en gedoceerd volgens de coronaregels. Maar u
begrijpt wat ik bedoel. Zo heeft God, denk ik, familie bedoeld: als ferme netwerken. Warme wijdere
zorgcirkels die elkaar in de gaten houden en motiveren. Ons geloof in deze maanden is door het vuur
gelouterd. Bestaat Hij echt? Hoort Hij echt? Leeft Hij echt? Zulke vragen zijn menselijk.
Ik hoorde later dat familie bij m’n bed (in het ziekenhuis) liedjes afspeelden, zongen en m’n hand
vasthielden. Ik herinner me vlagen van bezoeken op IC. Aart (mijn broer) die boven mijn hoofd hangt en
me vertelt dat ik erg ziek ben en goed moet luisteren naar de broeder. Ik trok zeker de tube uit m’n neus
of zo. Dus het was geen nachtmerrie, het was echt. Wat was ik diep gezonken. Diep donker en zo nu en
dan een vlaag van mensen. En ook later is het Aart, die vertelt: ‘We stonden allemaal om je bed te
bidden, en toen gebeurde het’. Ik vroeg: ‘Wat gebeurde er dan?’ Hij zei: ‘Je ging niet dood’. Tussen deze
twee uitspraken van Aart ligt een zee van gebeurtenissen, trauma, verdriet, machteloosheid en het
steeds de keus maken op wie ik vertrouw. Met hulp van vele bidders en voorbidders hield onze Herder
me op de juiste route.
Ik weet nog dat de chemo ging starten en ik erg het gevoel kreeg om me te concentreren op de rustige
wateren en grazige weiden. Ik kon ze als het ware een beekje horen. Toen belde John (toen nog uit
Mombasa), en zei: ‘Nel, ik ben aan het bidden voor je en word erg bepaald bij Psalm 23. Onze Heer is bij
je en leidt je aan rustige wateren.’ Ik zei: ‘ik ben er al, John. Hij zei het tegen mij ook!’
Vaak kreeg ik goede teksten van jullie kaarten; soms was het een kaart, die de spijker op z’n kop sloeg!
Soms waren het er negen waarvan drie regenbogen. :) Nou dan werd ik vet herinnerd aan de trouw van
God aan Noach en aan mij! Ik lag er niet alleen!
Dank dat jullie deze reis mij hebben willen ondersteunen, dat
jullie mee wilden gaan in ups en downs. God’s karakter
TROUW in jullie. Mooi. Dan geniet ik. En samen zijn we de
grote familie. Ik bedoel natuurlijk Gods Grote Familie. Wat
voel ik me geliefd. En er moet nog van alles gebeuren. Maar
dit is God in ons. En dat brengt tranen van dankbaarheid en
extase. Dit is de kracht van God. Want wij zijn een koninklijke
natie, een apart gezette mensengroep om Zijn grote daden te
verkondigen. En deze maanden zijn een getuigenis. God
hoort. God spreekt. God geneest. God heeft plannen en die
falen niet. Wauw, ik wilde dat ik preken kon, dan ging ik nu van start. Haha!
10 december staat de hersteloperatie gepland (opm. redactie: deze operatie is uitgesteld tot januari).
Ook daarin gaan we in vertrouwen, dat Gods plan doorgaat.
Dank Grote Familie, dank dominee, vanuit de grond van ons hart.
De Wanjala’s.
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 28 februari. Deze zal gelden voor de maanden
maart en april. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 20 februari.
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19.
zo
wo
do
wo
za
do

10-jan
20-jan
21-jan
17-feb
20-feb
18-feb

Bevestiging ambtsdragers
Kerkenraadsvergadering
Collectemuntenverkoop
Kerkenraadsvergadering
Kopij KerkKlanken
Collectemuntenverkoop

09.30 u
19.45 u
20.00-20.30 u
19.45 u
20.00-20.30 u

Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie ook het bewaarnummer)
Zondagsschool Samuel
Meisjesclub Mirjam 1
Jongensclub David
Meisjesclub Mirjam 2
Jongensclub Daniël
Tienerclub Joy
Tienerclub Manna
Tienercatechese
Jongerencatechese
Jeugdvereniging NIEK

vanaf 4 jaar, t/m groep 8
groep 5 en 6
groep 5 en 6
groep 7 en 8
groep 7 en 8
klas 1 en 2 voortg onderwijs
klas 3 en 4 voortg onderwijs
12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.
16-18 jaar
16-25 jaar

zondag
data nog niet bekend
data nog niet bekend
data nog niet bekend
data nog niet bekend
vrijdag, even weken
vrijdag, even weken
maandag
maandag
zondag – om de week

Voor de kinderen:
Kleur de kerstbal hiernaast mooi in en doe hem bij
iemand die alleen is door de brievenbus.
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14.30 tot 15.30 uur
18.45 tot 20.00 uur
18.45 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.00 tot 20.15 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.30 tot 21.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
20.30 tot 21.30 uur
vanaf ca 20.00 uur

