KerkKlanken
Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli-medio sept. 2018

Lezen: Psalm 65: 1-5
Loflied op Gods goedheid
1 Een psalm van David, een lied, voor de koorleider. 2 De lofzang is in stilte tot U, o God, in
Sion; aan U zal de gelofte nagekomen worden. 3 U hoort het gebed; tot U zal alle vlees
komen. 4 Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die
verzoent Ú. 5 Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw
voorhoven; wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw
paleis.
Gekozen uit genade
God hoort en vergeeft ons, ook al verdienen we dat niet (vers 2-4). En wie voor hem kiezen,
beseffen dat hij het uiteindelijk was die voor hen koos en hen naar zich toetrok (vers 5;
Johannes 6:44; 15:16). Pas in het Nieuwe Testament zien we hoe radicaal die genade was.
God haalt ons naar zich toe, niet maar
om als gasten in zijn voorhoven te
verblijven maar om er te wonen als zijn
kinderen en erfgenamen (Johannes
1:12-13). God ontvangt de hoogste lof
van hen die weten dat ze door Jezus
Christus, Gods ware zoon, bij Hem thuis
zijn gebracht om bij Hem te leven. Hij is
gestorven om ons tot zijn broers te
maken (Hebreeën 2:10-18). Onze
redding kost ons helemaal niets, maar
Hem alles. Dat is ‘amazing grace’ (vert:
verbazingwekkende of geweldige
genade).
Gebed
Heer, omdat ik uw genade absoluut niet verdien behoor ik nederig te zijn, omdat uw
genade u alles gekost heeft, behoor ik heilig en liefdevol te zijn; omdat ze onvoorwaardelijk
is, zou ik rust en vrede moeten ervaren. Laat toch uw tedere, liefdevolle genade me
bevrijden van al die zondige en verkeerde manieren van leven en geef me vreugde.
Amen.
Uit: Psalmendagboek – Een jaar lang leven met de liederen van Jezus. Tim Keller, samen
met Kathy Keller.

Kerkdiensten en collecten in de maanden juli-medio sept.
1 juli

09:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch
Ds. B.M. van den Bosch

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

8 juli

09:30
18:30

Ds. C.J. Barth - Langbroek
Ds. J.W. Hooydonk - Kockengen

1. Kerk en Eredienst
2. Shaare Zedek Ziekenhuis Jeruzalem
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

15 juli

09:30
18:30

Ds. B.M. van den Bosch
Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. Diaconie
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

22 juli

09:30
18:30

Prop. H.N. Visser - Amsterdam
Prop. E. Boogert - Driebruggen

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

29 juli

09:30
18:30

Ds. A. van Vuuren - Capelle a/d IJssel
Ds. L. Schaap - Nijkerk

1. Kerk en Eredienst
2. Steunfonds GB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

5 aug.

9.30
18:30

Ds. B. Oosterom - Oudewater
Prop. A.N.J. Scheer - Huizen

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

12 aug.

09:30
18:30

Prof. Dr. M.J. Paul - Ede
Prop. A.H. van Mourik - Sprang-Capelle

1. Kerk en Eredienst
2. Plaatselijke Evangelisatie (tentdagen)
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

Ds. B.M. van den Bosch
afsluiting tentdagen
Ds. T.W. van Bennekom - Goes

1. Kerk en Eredienst
2. GZB Zomerzending deelgenoten
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

Ds. B.M. van den Bosch
Bediening Heilige Doop
Ds. B.M. van den Bosch
Voorbereiding Heilig Avondmaal

1. Diaconie
2. Bijstand Pastoraat
3. GZB

Ds. B.M. van den Bosch
Viering Heilig Avondmaal
Ds. B.M. van den Bosch
Dankzegging Heilig Avondmaal

1. Kerk en Eredienst
2. Diaconie
Kelken HA: Shaare Zedek zkh
3. Uitgang 's morgens: Shaare Zedek zkh
Uitgang 's avonds: Onderhoud geb.

Ds. J.J. Verhaar, Krimpen a/d/ IJssel
Ds. B.M. van den Bosch

1. Kerk en Eredienst
2. IZB project Nieuwegein
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

19 aug. 09:30
18:30
26 aug. 09:30
18:30
2 sept.

09:30
18:30

9 sept.

09:30
18:30

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen),
kunt u contact opnemen met diaken C. Joosse, tel.nr. 06-41172479
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Verjaardagskalender
In de maanden juli, augustus en half september hopen
de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken.
I.v.m. de privacy-wetgeving is de verjaardagskalender niet digitaal beschikbaar.

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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Nieuws vanuit de
kerkenraad
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. Vanuit het ‘samen gemeente-zijn’ willen
we graag enkele actualiteiten met u delen.
Zomerseizoen
We kijken terug op een mooi winterseizoen, waarin door velen in
onze gemeente invulling aan werd gegeven middels: catechese,
kringwerk, zondagschool, jeugdwerk etc.
De liefde van Christus tot ons mocht weer op diverse manieren
klinken. Dank aan alle vrijwilligers!
Inmiddels is het al weer zomer en staan de tentdagen weer voor de
deur. Deze zullen plaatsvinden van 15 t/m 17 augustus. Het thema is:
‘We zoeken het uit !’ D.V. zondag 19 augustus zal er in de
morgendienst een afsluiting van de tentdagen plaatsvinden in de
Hervormde kerk om 9.30 uur.
Dankbaar zijn we dat er weer mensen zijn gevonden die de tentdagen
vorm willen geven en met passie het Evangelie aan jongeren willen
overdragen. Dit bijzondere, jaarlijks terugkerende evenement
bevelen wij in uw voorbede aan.

Kerkenraad
Gelukkig is de kerkenraad weer een diaken rijker. Theo van Vliet heeft
het ambt van diaken op zich genomen, en we heten hem hartelijk
welkom binnen onze kerkenraad. De bevestiging van Theo zal
plaatsvinden op D.V. 24 juni.
Tevens zal in deze bevestigingsdienst afscheid worden genomen van
diaken Harry Verweij, wiens ambtstermijn is afgelopen, en van Pieter
Altena die zijn ambt helaas moet neerleggen.
We wensen Theo Gods zegen toe in zijn werk als diaken. Harry en
Pieter danken we voor hun bewogen inzet in de gemeente. Ook hen
wensen wij de zegen van onze God.
In het najaar is de kerkenraad voornemens weer verder te gaan met
de invulling van de komende vacatures in onze kerkenraad.

College van kerkrentmeesters/diaconie
In de kerkenraadsvergadering van 23 mei zijn de jaarrekeningen 2017
van het college van kerkrentmeesters weer goedgekeurd. Arnold
Langenberg willen we, samen met de andere kerkrentmeesters,
danken voor hun inzet.
Tevens is de jaarrekening 2017 van de diaconie goedgekeurd. Met
dank aan diaken Hans van Ballegooijen en de andere diakenen die dit
alles hebben bewerkstelligd.
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Commissie renovatie Wingerd
Inmiddels heeft de commissie ’renovatie Wingerd’ veel werk verricht.
Middels een enquête gericht aan de gebruikers van de Wingerd is
duidelijk geworden wat de wensen zijn om dit gebouw
toekomstbestendig te maken. Tevens is er gekeken naar de
technische behoeften (onderhoud en verduurzamen). Inmiddels is er
een voorlopige schets gemaakt, welke is voorgelegd aan een
technisch adviesbureau om de wensen op een bouwkundig
verantwoorde manier te vertalen. De commissie ’renovatie Wingerd’
heeft inmiddels haar voorstel bij de kerkenraad neergelegd tijdens de
kerkenraadsvergadering op 23 mei jl. Op DV dinsdag 26 juni 20.00
uur is er een gemeenteavond georganiseerd waarin uitleg zal worden
gegeven omtrent het ‘Wingerdplan’. U bent van harte hiervoor
uitgenodigd!
Opm. redactie: verderop in KerkKlanken vindt u uitgebreidere info
van de commissie.

Gemeente zijn

Kerngroep homoseksualiteit
Als kerkenraad hebben we het verlangen om ook voor homoseksuele
gemeenteleden een veilige gemeente te zijn en te zoeken naar een
echte ontmoeting met elkaar. Het leek ons daarom goed om ons te
bezinnen op het onderwerp homoseksualiteit. Daarom hebben we
een kerngroep van vier personen gevormd, die bestaat uit leden van
de kerkenraad en de jeugdraad. Op dit moment is de kerngroep bezig
met het lezen en verwerken van boeken en artikelen die ons als
gemeente verder kunnen helpen in het zoeken naar een Bijbelse
houding ten opzichte van elkaar. We hopen en bidden dat God onze
bezinning wil zegenen en ons als gemeente dichter bij Zichzelf brengt.
Voor vragen betreffende dit onderwerp kunt u zich wenden tot de
scriba. scribahervormdlinschoten@gmail.com

Kerk 2025
Zoals u wellicht in de Bazuin van mei hebt kunnen lezen, heeft onze
Protestantse kerk sinds 1 mei een nieuwe classicale indeling. De
Classis is een bestuurslaag in de kerk tussen de plaatselijke gemeente
en de landelijke synode. Zo waren er eerst 74 classes, nu slechts 11.
Als gemeente in Linschoten vallen we nu onder de classis Utrecht.
Voorheen vielen we onder de classis Woerden. Nieuw is ook dat elke
classis een eigen classispredikant krijgt. Deze predikant zal gemeentes
in de provincie Utrecht met regelmaat bezoeken. Inmiddels heeft
mevr. Ds. W.T.V. Verhoeven begin juni haar ambt als classispredikant
van de classis Utrecht aanvaard.
De oude classis Woerden gaat over in de ‘ring Woerden’. In deze ring
ontmoeten gemeenten en gemeenteleden elkaar rond bepaalde
(actuele) onderwerpen. Als gemeente zijn we verbonden met deze
kerk van Christus. Laat er dan ook voorbede zijn voor deze kerk
waaraan we verbonden zijn.
Namens de kerkenraad,
Dirk Zuijderduijn, scriba
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Nieuws van de Zendingscommissie
Deelgenotenproject Hart4Rwanda

Hart4Rwanda
Martin en Marleen ’t Hart
www.gzb.nl/hart4rwanda
www.facebook.com/hart4rwanda

van HARTe
netwerken

Smartphones en het Evangelie!

Eind januari is het dan toch zover! De telefoons zijn besteld en
geleverd (zie ook onze blog). De laatste telefoons arriveren een dag
voor de training, dus precies op tijd. Alle telefoons moeten dan nog
wel geregistreerd en voorbereid worden. Dat is wel even een
haastklus. In drie groepen train ik, Martin, alle stafmedewerkers en
de predikanten. De focus van de training ligt op het gebruik van de
telefoon om het evangelie te verspreiden. Daarnaast heb ik veel
aandacht besteed aan de uitleg van het contract. Aan het eind van de
training worden de telefoons uitgedeeld en de contracten getekend.
Ik zie diverse positieve dingen. Predikanten maken een
Facebookprofiel aan en communiceren daar. WhatsApp-groepen
worden gemaakt en gebruikt. Inmiddels zijn we twee maanden, vele
vragen en enkele problemen verder. De vragen gaan vooral over het
installeren van een Bijbelapp en over het beltegoed. Helaas is er ook
al een telefoon gestolen, zijn er een aantal waarvan het scherm op een spinnenweb lijkt, omdat ze er niet tegen konden
om op de grond te vallen. De komende maanden zal ik de nodige tijd in nazorg en begeleiding blijven steken. De
afgelopen maand is de situatie in Rwanda drastisch gewijzigd. Het is onduidelijk hoe het verder zal gaan. Er zijn heel veel
kerken gesloten. De aandacht van de bisschop en de predikanten gaat nu vooral uit naar het heropenen van kerken.
Desondanks ga ik plannen uitwerken voor vervolgstappen voor het gebruik van ICT in de kerk en op de scholen.

hART voor anderen!
Eén van de souvenirs van Rwanda is de geweven mand. Overal kom je ze tegen in alle soorten en maten. Het is prachtig
verpakkingsmateriaal om spullen te bewaren of om weg te geven als dank. In de kerk gebruiken ze de manden voor de
collecte. Manden weven is voor veel Rwandezen een dagelijkse bezigheid. Al een tijdje klopt mijn creatieve hart om
mijn eigen mand te leren weven. Dat moment is gekomen. Via een ontmoeting in onze kerk kwam ik terecht bij een
kleine organisatie, die gehandicapte vrouwen helpt om via kunst op eigen benen te kunnen staan. De vrouwen weven
en verkopen manden en jawel, ze geven ook workshops.
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Zo ben ik op een morgen bij hen aan tafel geschoven. Ieder is druk bezig met een werkstuk. Ik krijg ook een plekje aan
de ronde tafel. Emmeline maakt voor mij het beginrondje. Ze pakt een paar draden sisal, een naald en een pluk
gedroogd gras. Ze doet het langzaam voor. Voor zover mogelijk spreken we wat Kinyarwanda of Engels. Dan is het mijn
beurt en weef ik mijn mand alsmaar draaiend naar boven. Het is een weldaad bij hen te zijn. Het is hART voor elkaar!
Kijk eens om je heen in de kerk of in de buurt waar je woont en doe ook eens zoiets!
Nieuwsbrief Martin en Marleen | Hart4Rwanda | maart 2018

Bezoek aan onze gemeente!
Zoals u wellicht heeft vernomen hopen Martin en Marleen op D.V. zondag 23 september onze gemeente te bezoeken.
Wij hopen dat veel gemeenteleden aanwezig kunnen zijn om het werk wat Martin en Marleen mogen doen te kunnen
beluisteren. Nadere informatie volgt nog in de Bazuin.

Collecte Heleen van den Berg/fam. Riezen
Het eerste halfjaar zouden we 3 uitgangscollectes houden voor het Philemon project in Libanon waar Heleen van den
Berg werkzaam mag zijn. We hebben nog 1 collecte te gaan en dan wordt het tijd voor ons tweede doel namelijk van de
fam. Riezen.
Fam. Riezen mag zich inzetten voor de Bijbelvertaling in Bangalore, India. Hieronder de nieuwsbrief van mei 2018.
Vragen van Bart & Joseph ”Ze spraken allemaal een andere taal en sommigen hadden geen enkele taal gezamenlijk!”.
We hadden van de week Bart en Joseph, twee Nederlandse jongens op bezoek. Ze hadden daarvoor een project in het
noorden van het land bezocht en waren onder de indruk van de ingewikkelde taalsituatie. “Geen wonder dat jullie hier
zoveel werk hebben!”. Daardoor kwamen er ook allerlei andere vragen op tafel: Hebben al die talen dan ook een
Bijbelvertaling nodig? Maar ook: “We merken dat men veel Engelse woorden door hun taal heen gooit, zijn dat dan
begrippen waar in de oorspronkelijke taal geen term voor is?” Zo kwamen we over de “kunst” van het vertaalwerk te
praten. Want hoe vertaal je een woord als “Farizeeër” of “doop” als dat in de taal niet
bestaat? Maar ook nog veel ingewikkelder: Als bv het hele idee van “vergeving” in het
wereldbeeld van die bevolkingsgroep niet voor komt, hoe vertaal je dat begrip dan? Door
dat gesprek kwamen we op vragen over contextualisatie waarin we de vorm van de
boodschap aan de hoorders aanpassen zonder de betekenis te veranderen. In die zin is
Christus zelf de ultieme “Vertaling”: door zijn menswording bracht hij God onder de
mensen op een manier die de mens begrijpen kon. En zo zaten we bij de kern van zending
en vertaalwerk: Gods liefde onder de mensen bekend maken op een voor hen
begrijpelijke wijze!
Bezoek uit NL: even een
kokosnoot leegdrinken

Goede DoelenMarkt
Dit jaar zal de Goede Doelen Markt worden gehouden op
D.V. zaterdag 17 november in de Wingerd. Noteer deze
datum alvast in uw agenda.
Meer informatie volgt in komende KerkKlanken.

Vriendelijke groeten van het team van de zendingscommissie,
Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel.433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel.795033,
Cora Nap (penningmeester) tel. 06-23030977
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Nieuws over de tentdagen 2018
We zoeken het uit!
Pak je vergrootglas erbij en steek je speurneus in
de wind! Want van woensdag 15 t/m vrijdag 17
augustus gaan we op zoek. De zoektocht vindt
plaats in de tent aan de Nieuwe Zandweg 20 in
Linschoten.
Overdag speciaal voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. We gaan liedjes zingen, knutselen,
spelletjes spelen, pannenkoeken eten en samen speuren met Sherlock Koos en Kees!
's Avonds zijn ook de tieners en ouders van harte welkom in de tent die dit jaar voor de 35e
keer opgebouwd wordt.
Medewerkers gezocht!
Zoals elk jaar zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de opbouw van de tent
en/of het begeleiden van de kinderen. Je kunt je opgeven via:
tentdagenlinschoten@gmail.com
het aanmeldingsformulier (te vinden in de kerk)
zoek Remy van Keulen op
Spullen gezocht!
Naast medewerkers hebben we ook weer spullen nodig voor het knutselen.
Unox knakworstblikken
melkpakken
keukenrol (enkel de kartonnen rol, niet de velletjes)
Tot zoeks,
Het Tentteam

Nieuws van Zondagsschool “Samuël”
We zijn alweer aan het einde van het seizoen van de zondagsschool, een mooi uurtje op de zondag. Op
D.V. 1 juli 2018 nemen we afscheid van David, Gerrinda, Mirthe, Julia, Max, Lisanne en Sanne. Zij
hopen volgend seizoen naar de catechisatie te gaan. Bedankt voor alle jaren dat jullie trouw op de
zondagsschool zijn geweest.
Ook van de leiding nemen we afscheid. Lydia is getrouwd en woont in Bodegraven. Bedankt voor de
periode dat je verteld hebt in klas 3. Corine hoopt binnenkort te trouwen en in Leiden te gaan wonen.
Ook zij gaat dus stoppen. Bedankt voor de jaren dat je leiding gaf aan klas 4. Ook Agnes die vele jaren
klas 1 heeft gedaan gaat nu stoppen. Bedankt voor de lange periode dat je het evangelie aan de kleine
kinderen van de gemeente hebt mogen vertellen. Wij wensen julllie alle drie Gods Zegen toe.
Dit alles maakt dat er een aantal lege plaatsen zijn wat betreft leiding. Wij mogen dankbaar zijn
dat Annemiek ons komt helpen en dat ook Anita en Annelot mee gaan draaien in de leiding. Wat
wij nu nog tekort komen, is iemand die wil vertellen in klas 3 of die in klas 4 wil helpen met de
methode On Track van de HGJB. Graag doorgeven aan één van de leiding als u/jij ons wil helpen.
Het is om de week op zondagmiddag van 14:30 tot 15:30 uur. Alvast dank hiervoor.
Wilt u als gemeente deze vacature en het zondagschoolwerk gedenken in uw gebeden. Het Woord
moet toch verder verteld worden?
Hartelijke groeten van alle meesters en juffen van zondagsschool “Samuël”.
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Nieuws van de Evangelisatiecommissie (EC)
Wie zijn we, wat doen we?
Wie zijn wij?
We zijn een team van enthousiaste gemeenteleden die het verlangen op het hart hebben dat
zoveel mogelijk mensen mogen horen van Jezus als Verlosser! Betekent dat, dat we iedere week op
een zeepkistje staan en over Hem vertellen? Nou nee, maar daar waar gelegenheid is, vertellen we
over Jezus als Redder.
Wat is onze taak?
Onze primaire taak is de gemeente
enthousiasmeren om over Jezus te vertellen.
Vertellen over Hem kan zowel binnen onze
gemeente, maar nog mooier is om dit ook
buiten onze ‘kerkmuren’ te doen. Jezus zegt:
“Ga de hele wereld door, en vertel het goede
nieuws (het Evangelie) aan iedereen”(Markus
16 : 15). Hier ligt dus een taak voor alle
gemeenteleden. Als EC helpen we daar
graag bij. Wij zijn als een soort van katalysator,
om u en jou te helpen om ook over het
Evangelie te mogen en kunnen vertellen.
Nieuwe gemeenteleden
Een tweede taak die we hebben, is als er nieuwe gemeenteleden zijn, dat we die welkom heten in
Linschoten en in onze gemeente. Dit doen we door hen thuis op te zoeken met een kleine attentie
en wat informatiemateriaal van onze gemeente. Dit betreft mensen die zich over hebben laten
schrijven naar onze gemeente.
Natuurlijk zien we ook nieuwe mensen in de kerk, die bij gelegenheid onze gemeente bezoeken. Zij
worden natuurlijk ook door het Welkomsteam welkom geheten. Maar zit u naast iemand die u nog
niet kent? Maak eens een praatje. Een gastvrije gemeente zijn we per slot van rekening met zijn
allen.
Evangelisatie-activiteiten
Als EC zijn we verantwoordelijk voor een aantal activiteiten. De meest bekende is natuurlijk ‘de
Tentdagen’. Ook het ‘ Tienerkamp’ valt onder verantwoording van de EC. Deze twee activiteiten
worden niet door de EC georganiseerd, maar door een team van enthousiaste gemeenteleden, die
afstemming met de EC houden.
Activiteiten die wel door de EC georganiseerd worden, zijn o.a. de jaarlijks terugkerende ‘Week van
het gebed’, en ad hoc activiteiten als een natuurwandeling in 2017 en speurtocht in de kerk. Ook
communicatiemiddelen als de Kerstecho en Paasecho worden door de EC verzorgd.
Dit jaar organiseren we ook de Kerkproeverij. Daarover leest u meer elders in deze Kerkklanken.
Zoals eerder al bericht, is de Regenboogbus er niet meer. Afgelopen jaar hebben we binnen de EC
overdacht hoe we kinderevangelisatie verder vorm kunnen geven. Tijdens deze bezinning is
gebrainstormd samen met het jeugdverband. We streven naar zo veel mogelijk aansluiting bij de
huidige activiteiten die we al hebben. Volgend kerkjaar zullen we verder gaan met deze thematiek.
Ideeën/nieuwe EC leden
Het Evangelie doorgeven doen we met elkaar als gemeente. Heb je hier goede ideeën over? Wil je
ook meedenken over de onderwerpen hierboven beschreven? Laat het ons weten, neem contact
op met Catharina Nieuwenhuizen (tel.473289 / catharinakoster@dds.nl) of Arjen van der Ree (tel.
433533 / arjen.vanderree@gmail.com).
Met vriendelijke groeten,
Arjen van der Ree, Catharina Nieuwenhuizen, Esther van Galen, Florus Vroege, Gerwin van der
Linden, Grianne Verweij en Peter Elenbaas.
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TIENERKAMP – Belangrijk nieuws
Een weekend plezier maken en meer en meer van de Bijbel, van Jezus en van een persoonlijke
relatie met Hem ontdekken. En dat samen met een vrienden en/of vriendinnen. Dat klinkt tof!
Datum bekend
Dit jaar gaan we op Tienerkamp van vrijdag 19 oktober t/m maandag 22 oktober 2018. Dus niet
meer in de zomervakantie, maar in de herfstvakantie. We hopen dat we dan een goedkopere
locatie kunnen vinden, en daarmee lagere kosten voor het weekend. En we hopen dat er meer
leiding beschikbaar is in deze periode.
Neem een vriend(in) mee
De uitnodiging komt t.z.t natuurlijk nog, maar wil je mee op Tienerkamp, neem dan een vriend of
vriendin mee, dat niet of niet zo vaak in de kerk komt. Op deze manier mag jij ook jouw steentje
bijdragen om over Jezus te vertellen. Hoe fijn is het als jouw vriend/vriendin ook Jezus mag leren
kennen zodat je er samen over kan praten?!
Leiding
Ja, we zoeken nog leiding! Vind je het leuk om met tieners om te gaan en sta je positief in het geloof
in Jezus, meld je dan aan.
Gebed
Wilt u als gemeentelid bidden voor:

-

Voldoende leiding voor het tienerkamp
De kinderen die een vriend/vriendin gaat uitnodigen
Een goede voorbereiding van het Tienerkamp?

Meer weten
Wil je je aanmelden als leiding of wil je meer weten over het Tienerkamp, neem dan contact op met
Grianne Verweij (tel. 434859) of Warno Ruting.

Nieuws van de pastoraal medewerker
Er hebben twaalf jongeren uit de gemeente examen gedaan en
ze zijn allemaal geslaagd! In twee gezinnen was het zelfs dubbel
feest.
Geslaagd zijn: Hannah Bakker, Nathalie Bakker, Rebecca van
Butselaar, Jop Doornenbal, Anita van Essen, Gerben Langerak,
Hannah van der Mel, Coen van der Ree, Leonie de Regt, Timon
de Ruijter, Rijk-Daniël Voorwinden, Roemer-Willem Voorwinden
We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe bij
de vervolgstudies. Namens de jeugdraad hebben ze allen een
kleine attentie ontvangen.
Een hartelijke groet van:
Lenny Oosterom,
Pastoraal medewerker
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Kerkproeverij 2018; De uitnodiging gaat uit …
Kerkproeverij is een landelijk initiatief om mensen uit te nodigen
mee te gaan naar een kerkdienst. Op zondag 16 september 2018
is de landelijke Kerkproeverij. Ook wij mogen als Hervormde
Gemeente Linschoten gasten uitnodigen, die op deze dag in het
bijzonder welkom zijn in onze kerk.
Korte terugblik …. Kerstavond
Weet jij het nog? Zondagavond, kerstavond. In de weken daaraan
voorafgaand mochten we ook mensen uitnodigen om op
kerstavond bij ons naar de kerk te komen. Met de kerkproeverij geven we min of meer een vervolg aan deze
actie. Een uitnodigende en gastvrije gemeente ben je namelijk niet op één moment, maar ben je altijd. De
kerkproeverij mag er aan bijdragen dat iemand uitnodigen meer vanzelfsprekend mag worden.
Iemand uitnodigen. Ik? Ja, maar ….
Het blijkt niet eenvoudig te zijn om iemand uit te nodigen. Als je er tegenop ziet, één troost, je bent niet de
enige in deze. Vaak weten we meerdere redenen te bedenken waarom we hier liever vanaf zien. Een paar
redenen zal ik noemen, ik praat hier even over een ‘vriend’, maar kan natuurlijk ook een buurman of
familielid zijn;
- Mijn vriend heeft er niets aan.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat God grote dingen kan doen. Als voorbeeld; wie
had gedacht dat Saulus ooit Jezus Christus zou vinden? Dus: Ga in geloof!
- Vorige keer zei mijn vriend ‘nee’, dan wil hij vast deze keer ook niet mee gaan.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat deze ‘nee’ van de vorige keer natuurlijk
onvoldoende reden is om dezelfde persoon niet nogmaals uit te nodigen. We willen
natuurlijk graag ‘ja’ horen. Maar weet u? Het is niet belangrijk dat iemand ‘ja’ zegt. Het is
belangrijk dat u iemand uitnodigt, de rest kunnen we aan God overlaten. Dus: Ga in Zijn
kracht!
- Ik weet niet wie ik uit moet nodigen.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat je toch echt mensen kent die weinig of niet naar
de kerk gaan. Kijk nog eens in jouw adreslijst in jouw telefoon, scroll nog eens over jouw
vriendenlijst op Facebook. En de allerbeste tip: Bid en vraag God of Hij jou een naam in
gedachte mag geven. Dus: Ga in gebed!
- Misschien vragen ze wel iets over mijn geloof, en dan weet ik niet wat ik moet zeggen, ik weet
immers niet alle antwoorden.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat je een opdracht hebt gekregen, Jezus vraagt aan
jou om over Hem te vertellen. Denk jij dat de discipelen alles wisten? We hoeven niet alles te
weten. Soms kunnen we samen met elkaar op zoek naar antwoorden. Soms mogen we
vertrouwen op de Geest, dat hij ons zal helpen in gesprekken. Dus: Ga in de Geest!
Praktische zaken

-

-

De Kerkproeverij valt tegelijkertijd met Opening Winterwerk. Het mooie is dat we aansluitend koffie
drinken en een maaltijd hebben. Het is niet verplicht om hier aan deel te nemen, maar jouw gasten
zijn zeker ook welkom bij dit programma. Vergeet niet om ze ook hiervoor aan te melden t.z.t.
Er worden uitnodigingskaarten beschikbaar gesteld. Deze kun je gebruiken als je iemand uitnodigt.
Eind augustus worden deze uitnodigingskaarten uitgedeeld.
Tijdens de Kerkproeverij zal er ook nog informatiemateriaal over ‘de kerkdienst’ en over ‘Jezus en de
Bijbel’ ter beschikking gesteld worden.
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Enkele tips:

1. Begin met gebed. Vraag God wie je uit mag nodigen.
2. Nodig mensen uit met wie je een goede relatie hebt. Denk aan vrienden, familie, buren, of kennissen
die niet (meer) naar de kerk gaan.
3. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn
kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
4. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
5. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
6. Wist je dat mensen meestal vereerd zijn als je ze uitnodigt, zelfs als ze er eigenlijk niet voor open
staan? Iets waar jij iedere zondag je tijd aan besteed, dat is wel heel bijzonder, mensen waarderen
het dat je dit met hen wilt delen (ook al laten ze dat niet altijd merken).
7. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord. Succes is als je iemand uitnodigt en
het ‘ja’ of ‘nee’ aan God overlaat.
8. Deel met je partner of met een vriend/vriendin wie je wilt uitnodigen en hoe je dit gaat doen. Bid
voor elkaar.

Wil je bidden voor:

-

Elkaar als gemeenteleden, dat we mensen mogen uitnodigen. Dat we daar de eerste stappen voor
mogen zetten.
De mensen die uitgenodigd worden, dat ze God mogen zoeken.
De aanwezigheid van de Geest in onze gemeente tijdens de voorbereiding van de Kerkproeverij.

“Succes is als je iemand uitnodigt en het ‘ja’ of ‘nee’ aan God overlaat”
Heb je vragen of opmerkingen; dan kun je contact opnemen met Catharina Nieuwenhuizen (473289), Arjen
van de Ree of Esther van Galen.

Bedankt!
Zoveel belangstelling, troostende woorden, vele gebeden, lieve kaarten en telefoontjes,
wat hebben ze veel voor ons betekend en ons kracht gegeven om door te
gaan. Het was fijn te ervaren dat u zo met ons hebt meegeleefd
tijdens de ziekenhuisopname en na het overlijden van mijn man,
vader, schoonvader en opa.
Kees van Eck
We hebben dit enorm gewaardeerd, onze dank hievoor.
Riet van Eck , kinderen en kleinkinderen.
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Nieuws van de commissie ‘renovatie Wingerd’
De stand op 24-6-18
In een eerder nummer van KerkKlanken heeft de commissie u geïnformeerd over de voortgang van
haar werkzaamheden. Op dat moment was er, op basis van de uitkomsten van de gehouden
enquête, een ruwe schets gemaakt voor de mogelijke renovatie van de Wingerd. We zijn nu enkele
maanden verder, zodat het weer tijd is om u bij te praten over de ontwikkelingen na de vorige
publicatie.
Als eerste is de gemaakte schets voorgelegd aan een technisch adviesbureau. Een delegatie van
de commissie heeft daarna diverse keren met het adviesbureau gesproken. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een voorlopig ontwerp, dat op 23 mei jl. aan de kerkenraad is gepresenteerd. De
kerkenraad heeft positief gereageerd op het voorlopig ontwerp, zodat het proces nu in het
volgende stadium terecht is gekomen: verfijning en verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp
om te komen tot een definitief ontwerp. De kerkenraad vindt dit een goed moment om weer een
gemeenteavond te houden, om u uitgebreid te informeren over de plannen wat betreft de Wingerd
en welke gevolgen dit heeft voor de ontwikkelingen op de Nieuwe Zandweg en de verkoop van de
pastorie en om u gelegenheid te geven om te reageren op de plannen zoals deze er nu liggen. De
gemeenteavond is gepland op D.V. dinsdag 26 juni a.s., aanvang 20.00 uur.
Ter voorbereiding op de gemeenteavond, geven we hierna alvast een korte samenvatting van de
uitkomsten van de enquête en de uitgangspunten die een bepalende rol hebben gespeeld bij de
uitwerking van het voorlopig ontwerp:
- Betere toegankelijkheid naar en doorstroming in de Wingerd;
- Noodzaak om te ‘verduurzamen’ (denk ook aan het komende ‘gasloze’ tijdperk);
- Meer ruimtes voor clubs en catechese;
- Een eigen ruimte voor de jongeren van de gemeente;
- De behoefte aan een permanente en beter toegankelijke rouwkamer;
- Vermindering geluidsoverlast tussen begane grond en eerste verdieping (denk aan gebruik van
eerste verdieping gelijktijdig met condoleance);
- Verbetering toegankelijkheid bovenverdieping (te steile trap);
- Zoveel mogelijk behoud van het bestaande gevelaanzicht, vooral de zuidgevel (Kerkplein).
Tijdens de gemeenteavond zal het voorlopig ontwerp
worden toegelicht. Vervolgens zal de kerkenraad ingaan op
de verdere uitwerking van de plannen en op de financiële
onderbouwing daarvan.
Wij hopen op een goede opkomst tijdens de
gemeenteavond.
Namens de commissie,
Johan van Essen
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Terugblik winterseizoen 2017-2018
Met dankbaarheid zien we terug op het afgelopen winterseizoen,
waarin we op verschillende wijze invulling mochten geven aan het
jeugdwerk voor ruim 100 kinderen en jongeren van onze
gemeente. Of het nu was op de crèche, het kinderkoor, de
jeugdclubs, tienerclubs, JV, zondagsschool of catechese: naast een
serieus en verdiepend gedeelte was er ook tijd voor ontmoeting en
ontspanning. Voor de kinderen en jongeren is het belangrijk om te
weten dat ze niet alleen christen zijn, maar onderdeel mogen zijn
van Zijn wereldwijde gemeente.
Dit jaar hadden we ook het 2-jaarlijkse projectweekend. Wat een
gaaf weekend was het: volledig in Egyptische sferen. Vanuit het
jeugdwerk zijn allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor
christenen in Egypte en mochten we invulling geven aan het
jeugddiaconaat.
Achter de schermen is een hoop werk verzet. Bijvoorbeeld in het
pastoraal omzien naar elkaar. Bewust en soms ook onbewust
mochten we er voor jongeren zijn in moeilijke of verdrietige
situaties. Dankbaar zijn we dat we in het afgelopen seizoen
stappen hebben kunnen zetten in de opzet van het jeugdpastoraat,
onder de bezielende leiding van Lenny Oosterom.
Als jeugdwerkleiders mochten we zo een zaadje zaaien. Daarbij
weten we ons afhankelijk van Hem. Hij is het die het zaadje doet
ontkiemen en groeien. Hij wil ons daarbij gebruiken.
Het jeugdwerk kan niet zonder vrijwilligers. Mooi om te zien dat de
jeugdwerkleiders zelf ook bemoedigd mochten worden in het
geloof. Alle eer aan Hem!
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Afscheid:
Eind van het seizoen hebben we afscheid genomen van:
 Agnes Crum
(Zondagsschool Samuel)
 Alida van Setten
(Tienerclub Joy)
 Cees Joosse
(Jeugdraad, jeugddiaken)
 Corine in ‘t Veld
(Zondagsschool Samuel)
 Esther Verduijn
(Jeugdraad, catecheseteam)
 Gerrit-Jan Maris
(Catecheseteam)
 Gerwin van der Linden (Tienerclub Joy)
 Lydia Kok
(Zondagsschool Samuel)
 Mike van Ballegooijen (Jeugdraad)
 Theo van Vliet
(Jongensclub Daniel)
Geweldig dat jullie in de afgelopen jaren tijd hebben willen
investeren in de jongeren van onze gemeente. Veel dank daarvoor
en Gods zegen in alles toegewenst!
We heten welkom:
 Juriën Stam
(Catecheseteam)
 Annemieke Langelaar (Zondagsschool Samuel)
 Theo van Vliet
(Jeugdraad, jeugddiaken)
 Annelot van der Vaart (Zondagsschool Samuel)
Fijn dat jullie je willen inzetten om (de doelstellingen van) het
jeugdwerk handen en voeten te geven. Gods zegen daarbij
toegewenst!
Vacatures
Op dit moment is de grootste zorg van de jeugdraad:
“hoe krijgen we alle vacatures tijdig ingevuld?”
Graag leggen we deze zorg in het midden van de gemeente neer.
We willen u en jou vragen om in gebed bij de Here God neer te
leggen of de vacatures spoedig ingevuld mogen worden.
Op de volgende pagina hebben we een overzicht van alle
openstaande vacatures opgenomen. We willen u en jou vragen
biddend te overwegen of een rol in het jeugdwerk iets voor u of
jou zou kunnen zijn? De huidige jeugdwerkleiders geven aan zelf
ook gevoed te mogen worden vanuit het jeugdwerk en hier veel
voor terug te krijgen.
Naast clubwerkleiding zijn we óók op zoek naar mensen die
talenten hebben op beleidsmatig terrein of sterk zijn in het
organiseren en coördineren van zaken.
Meer informatie of vragen? Neem contact op met Jeugdouderling
Rob van Butselaar.
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Voor de jeugdraad zijn we op zoek naar een

Voor de jeugdraad zijn we op zoek naar een

2 Coördinatoren
Jeugd & Ontmoeten

Coördinator
Jeugd & Eredienst

voor de doelgroepen basisschool en voortgezet
onderwijs
Onder deze pijler van het jeugdwerk valt het
kinderkoor en al het clubwerk. Doelstelling van
het clubwerk is het bieden van een plek aan
jongeren in onze gemeente waar zij vertrouwen
in hebben en die vertrouwd voor hen is. Een
plek waar zij zich serieus genomen voelen. Een
plaats waar ze een rol vervullen en waar ze
worden aangesproken op hun eigen niveau. Een
plek waar de Bijbelverhalen betekenis in krijgen
het leven van jongeren en waar zij ruimte
krijgen om te groeien in discipelschap.
Als coördinator ben jij het aanspreekpunt voor
de clubleiding. Samen met hen stel je aan het
begin van het seizoen de jaarplanning op en
bespreek je het overdragen van clubleden. Je
signaleert problemen en knelpunten en
probeert daar oplossingen voor aan te dragen.
Je begeleidt en coacht de vrijwilligers binnen
het jeugdwerk. Daarnaast ben je
contactpersoon naar de HGJB voor het
clubmateriaal en toerusting. Daarnaast draag je
binnen de jeugdraad zorg voor de jaarlijkse
evaluatie van deze pijler tbv bespreking in de
kerkenraad.

De zondagse eredienst is een dienst voor heel
de gemeente, jong en oud. Allerlei draden van
gemeente-zijn komen hier samen in de
ontmoeting met God in Woord en Sacrament.
Als coördinator Jeugd & eredienst stel je de
jaarplanning op voor de jeugddiensten op.
Samen met een ad-hoc commissie en de
dienstdoende predikant coördineer je jaarlijks
ca. 10 jeugddiensten voor de doelgroepen voor
de doelgroepen basisschoolleeftijd, tieners en
16+. In de diensten hebben jongeren ook een
actieve inbreng. Daarnaast draag je binnen de
jeugdraad zorg voor de jaarlijkse evaluatie van
deze pijler van het jeugdwerk tbv bespreking in
de kerkenraad.
Een dankbare taak. Meer weten? Neem gerust
even contact op met Jos Gelderblom, die dit in
de afgelopen jaren met veel passie heeft
gecoördineerd.

Meer weten? Neem contact op met Rob van
Butselaar, jeugdouderling.
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Voor de jeugdraad zijn we op zoek naar een

Coördinator
Jeugd & Omzien
In deze pijler van het jeugdwerk valt het jeugdpastoraat en jeugddiaconaat.
Vanuit de jeugdraad coördineer je het jeugdpastoraat. Dit in nauw overleg met de pastoraal
medewerker en het pastoraal kernteam. Je hebt aandacht voor nieuw ingekomen jongeren,
jongeren in moeilijke situaties en potentiële afhakers. Je houdt het ‘volgsysteem’ binnen het
jeugdwerk actueel (wie neemt deel aan clubs/catechese, etc). Daarnaast heb je aandacht voor
markeringsmomenten (afscheid groep 8, 18e verjaardag, examen, belijdenis). Vanuit deze rol
coördineer je ook de opening/afsluiting winterwerk. Daarnaast draag je binnen de jeugdraad zorg
voor de jaarlijkse evaluatie van deze pijler van het jeugdwerk tbv bespreking in de kerkenraad.
Meer weten? Neem contact op met Esther Verduijn, die dit werk in de afgelopen jaren met veel
liefde en inzet mocht vormgeven.

Voor de zondagsschool zijn we op zoek naar

2 meesters en/of juffen
Doelgroep zijn de kinderen van de basisschool (groep 1 t/m groep 8). Het doel is om Gods Woord
op eenvoudige wijze aan de kinderen door te geven. Bijbelkennis is van essentieel belang voor de
geloofsontwikkeling van onze jongeren. De zondagsschool maakt gebruik van het (vernieuwde)
lesmateriaal van de Hervormde Zondagsscholenbond.
Voor de bovenbouw (groep 7 en 8) wordt gebruik gemaakt van de HGJB-methode ‘On-Track’.
Vind je het leuk om te vertellen aan kinderen? Dan is dit vast wat voor jou!
De Zondagsschool wordt wekelijks gegeven op zondagmiddag van 14.30 – 15.30 uur.
Meer weten? Andre de Ruijter vertelt je er graag meer over!
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Voor jongensclub Daniel zijn we op zoek naar een Voor tienerclubs Joy en Manna zijn we op zoek naar

Jeugdwerkleider

2-3 jeugdwerkleiders

Doelgroep zijn de jongens uit groep 7+8 van de
basisschool. De club is om de week op
donderdagavond van 19.00 -20.15 uur. Samen
met je clubmaatje zorg je voor een leuke avond
voor de jongeren. De avond start met een
‘serieus gedeelte’, waarbij we gebruik maken
van materiaal van de HGJB. Daarnaast is er
volop ruimte voor ontmoeten en ontspanning.
Ook kijken de jongens uit naar het jaarlijkse
uitje! Jeugdwerkleiders geven aan zelf ook te
worden bemoedigd.

Doelgroep voor tienerclub Joy zijn tieners uit
groep 1+2 van het voortgezet onderwijs.
Tienerclub Manna is voor de tieners uit groep
3+4. De clubs zijn om de week op vrijdagavond
van 19.30 -21.00 uur. De avond start met een
‘serieus gedeelte’, waarbij we gebruik maken
van materiaal van de HGJB. Actuele thema’s en
geloofsvragen die tieners bezighouden, worden
gesproken. Daarnaast is er volop ruimte voor
ontmoeten en ontspanning. Waar mogelijk
haken we ook aan bij activiteiten van de HGJB,
zoals TOV avonden. Het gaat om 12
clubavonden per seizoen.

Het gaat om 12 clubavonden per seizoen.
Meer weten? Jan Willem Beumer vertelt je er
graag meer over!

Meer weten? Neem contact op met Gerwin van
der Linden of Alida van Setten, die tienerclub
Joy met veel enthousiasme de afgelopen jaren
hebben geleid.

Voor het catecheseteam zijn we op zoek naar een

Mentorcatecheet
De catechese wordt in het winterseizoen wekelijks gegeven op maandagavond van 19.00
uur – 20.00 uur. Na een plenair gedeelte ga je in mentorgroepjes uiteen, waarin je een
verdiepend gesprek hebt met ca. 7 tieners. De catechese voor tieners van 12-15 jaar
(groep 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) is gericht op het relationele aspect van het leren. Het
is van groot belang dat de Heidelbergse Catechismus steeds weer “voorbij komt”, zodat de
inhoud (in ieder geval de grote lijnen) steeds meer eigen wordt gemaakt. Dit geeft het
eigen geloof belijning, vastheid, vorm en diepte. Het is ook van groot belang vanwege
allerlei geloofsvoorstellingen, die op onze jongeren af komen. Voor de tienercatechese
wordt gebruik gemaakt van de HGJB-methode ‘Follow Me’.
Meer weten? Tera Voorwinden vertelt je er graag meer over!
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Nieuws van Dabar
Zin in de Zomer?
Stel je even voor: een vlog over hoogtepunten van jouw zomervakantie in 2018 met daarin beelden
van een volleybaltoernooi; een te gekke kinderclub; een zonnige vossenjacht; flarden van een
gezellige bingo-avond; een gesprek op de late avond bij het kampvuur en een ontmoeting met een
jongen die je heeft gevraagd met hem uit de Bijbel te lezen. Het filmpje sluit af met een serie shots
van je teamleden, de jongeren met wie je één of twee weken twenty-four seven hebt opgetrokken.
Zo zou het kunnen zijn, als je je aanmeldt als vrijwilliger van Dabar. Je woont en werkt dan samen
met 6-8 teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseer je een afwisselend
recreatieprogramma en je deelt je geloof met kids, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar:
midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde
voor mensen die Hem (nog) niet kennen. Over zin in de zomer gesproken!
Toegegeven, twee weken relaxen is anders, maar er staat veel tegenover... Vaak horen we terug
van deelnemers dat ze zelf groeien in geloof en leren om in de praktijk getuige te zijn. Ook ontstaan
er vaak hechte vriendschappen tijdens Dabar. Daarom zeggen we: deelname is gratis, de ervaring
onbetaalbaar.
Een greep uit de campings en perioden die JOUW hulp heel goed kunnen gebruiken!
-

14 T/M 28 JULI 2018: Katwijk – De Noord/Zuidduinen
21 JULI T/M 4 AUGUSTUS 2018: Diffelen – De Vechtvallei, Wognum – De Molenwurf
28 JULI T/M 4 AUGUSTUS 2018: Aalst – De Rietschoof, Ermelo – De Kriemelberg, Putten –
De Rusthoeve, Vriezenveen – Het Berkenven
28 JULI T/M 11 AUGUSTUS 2018: Katwijk – De Noordduinen, Termunterzijl – Zeestrand,
Woudenberg – Laag Kanje
4 T/M 11 AUGUSTUS 2018: Leimuiden – De Drecht, Putten – De Rusthoeve, Vriezenveen –
Het Berkenven
4 T/M 18 AUGUSTUS 2018: Nunspeet – Polsmaten, Ottoland – De Put, Ouddorp – Witte,
Overberg – De Hoge Linde, Wognum – De Molenwurf
11 T/M 18 AUGUSTUS 2018: Ermelo – De Kriemelberg, Wierden – De Grimberghoeve
11 T/M 25 AUGUSTUS 2018: Katwijk – De Noordduinen, Schoorl – De Witte Tent,
Termunterzijl – Zeestrand, Woudenberg – Laag Kanje
18 T/M 25 AUGUSTUS 2018: Vriezenveen – Het Berkenven

Enthousiast geworden? Geef je dan op voor een of twee weken Dabar! De minimumleeftijd voor
Dabar is 18 jaar. Maar in overleg met de IZB kunnen op sommige
campings ook 17-jarigen meedoen. Aanmelden
kan via de website www.izb.nl/dabar. Bij
aanmelding kun je aangeven welke
camping en periode je
voorkeur heeft. Neem
deze uitdaging aan en
beleef Dabar!
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Nieuws van Naar House
Zoals je misschien al weet gaan wij van 3 tot en met 10 augustus een week lang evangeliseren op
Texel! Hier gaan we samen met een groep andere evangelisten de jongeren over Jezus vertellen in
het uitgaansleven van Texel. Dit jaar is dit een samenwerking tussen Stichting Naar House en Beach
Mission.

Bij zo’n evangelisatieweek is gebed ontzettend belangrijk. Naast ons eigen gebed willen wij jou
vragen om voor onze actie en de mensen daar te bidden. Hier wordt een gebedsbrief voor gemaakt.
Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar wilco@naarhouse.nl.
Natuurlijk zijn er met zo’n evangelisatieweek aardig wat kosten gemoeid. Wilt u de campagne
steunen met een donatie? Via de website van Stichting Naar House kan je een vast bedrag doneren
via iDeal. Wil je een eigen bedrag overmaken? Dan kan dit op de rekeninggegevens: Stichting Naar
House, IBAN: NL50 INGB 0007232895 onder vermelding van: Evangelisatiecampagne Texel.
Ik hoop dat je ons met gebed en/of een gift wilt steunen met dit werk dat in de evangelisatieweek
op Texel.
Met vriendelijke groet,
Joke Pak
De Vijf Boeken 12A
2911 BL Nieuwerkerk aan den Ijssel
+31-85-2738077
IBAN: NL50 INGB 0007232895
KvK: 41134370
www.naarhouse.nl

Wilco Steenbergen <><
+31-6-28876205
Wilco@naarhouse.nl
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REIS KENIA
30 augustus 2018 is de dag dat ik hoop te
vertrekken om vijf maanden vrijwilligerswerk te
gaan doen in Kenia. Dat ga ik doen samen met
iemand van mijn studentenvereniging, Maaike. In
dit stukje wil ik graag met jullie delen waar wij heen
gaan en wat we daar hopen te doen.
We hopen af te reizen naar Mombassa, de tweede stad van Kenia. Deze stad ligt aan de Indische
oceaan. Daar in Mombassa ligt het kindertehuis BeHoCa. Deze naam staat voor Believe, Hope, Care.
Stichting BeHoCa opende in juli 2013 een tehuis waar voormalige straatjongens wonen in de leeftijd
van ongeveer 7 tot en met ongeveer 20 jaar. Ze leven er als één grote familie en de jongens zien
elkaar dan ook als broers. De jongens ontvangen onderdak, kleding, voedsel en aandacht. Ze gaan
naar school en daar waar nodig is, krijgen zij gespecialiseerde hulp aangeboden. Dit omdat
straatjongens veelal kampen met complexe gedragsproblemen waar ze hulp bij nodig hebben. De
jongens blijven bij hen totdat zij oud en bekwaam genoeg zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
Als vrijwilligers zijn onze taken erg divers. Het loopt uiteen van het begeleiden en aansturen van de
jongens tot het helpen met administratief werk. Ook huishoudelijke taken kunnen aan bod komen.
Een globale indeling van de dag ziet er als volgt uit:
- Het helpen opstaan en klaar maken voor school
- Als de kinderen op school zijn kunnen er taken in en om het huis worden uitgevoerd. Denk
hierbij aan administratieve taken, het schrijven van dagrapporten, het bezoeken van
overheidsinstellingen, scholen en of bedrijven, het voorbereiden van activiteiten, het helpen
en ondersteunen van jongens die nog niet naar school gaan, etc.
- Bij thuiskomst van de kinderen ze begeleiden met huiswerk en hun dagelijkse taken
- Het organiseren van een kleine activiteit voor in de avond
- Eventueel helpen met de Bijbelstudie
- Ze in bed stoppen
In de weekenden hebben ze graag zoveel mogelijk activiteiten, zodat de jongens lekker bezig zijn en
uitgedaagd worden en een leuk weekend hebben waarin ze ontspannen. Op zondagochtend gaan ze
naar de kerk. Na de kerk is de middag vrij voor activiteiten. Naast dit alles zijn we als vrijwilligers
natuurlijk vrij om in overleg te improviseren.
Ik hoop dat jullie al net zo enthousiast zijn
geworden als wij zijn. Voor meer informatie
en impressies verwijs ik jullie graag naar de
site van de stichting: www.behoca.nl.
Mocht u deze stichting financieel willen
steunen dan is dat ook mogelijk, informatie
hierover is ook op de site te vinden.
Een hartelijke groet,
Annemarie de Ruijter
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Nieuws van de NaZomerMarkt 8 september 2018
We hebben uw gebed en handen heel hard nodig.
Want op 8 september willen we knallen. Met op de markt o.a. meer info
over hoe SNF de stomaverpleegkundige gaan begeleiden. Kijk voor meer
info naar de volgende pagina. Daarnaast gaan we door met het
inzamelen op de 1e zaterdag van de maand. Inleveren bij Fam. Verweij,
Engherzandweg 37 tussen 09.30 tot 11.00 uur.
Ook de medewerkerslijst is weer van stal gehaald om de nodige bezetting bij al die mooie spullen te
organiseren. We kunnen nog (spontane) hulp erg goed gebruiken. Schroom niet om je even bij
Hans, Marjan, Edwin, Peter of Janneke aan te melden.
Mede namens:
www.nacmu.org/nl en

www.Surined-foundation.nl
N.a.v onze gehouden evaluatie, graag bijzondere aandacht voor het
volgende:
Dit jaar zamelen we alleen nog maar in op de 1e zaterdag van de maand.
Ook nemen we de volgende zaken niet meer in:
-

Geen grote meubels, zoals bankstellen en wandkasten
Geen computers of beeldschermen

-

Geen videobanden
Geen kleding, dekens, knuffels en/of kussens (die kunnen naar Dorcas).

Maar wél: hele nog goed toonbare spullen.
Dus geef je op en samen maken we er een mooie marktdag van.

8 sept Hoge Werf van 10.00 uur tot 15.00 u
NaZ

merMarkt 2018.

Wat is SNF?
SNF | SuriNed Foundation is een non-profit organisatie van Nederlandse
verpleegkundigen en andere professionals die zich inzet voor het optimaliseren van gezondheidszorg in het
mooie Suriname. SNF heeft de overtuiging dat betere gezondheidszorg ontstaat door het vergroten van kennis,
het verbeteren van samenwerking tussen zorgverleners en het fundamentele uitgangspunt dat je een ander wilt
helpen. Samen met de Surinaamse partners ontwerpt en realiseert SNF haar doelen waarbij kernwoorden zijn:
compassie, vertrouwen en professioneel handelen.
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Zorg voor elkaar geeft richting aan de wijze waarop we werken en met elkaar omgaan. Zorg vanuit warme
betrokkenheid, professioneel en met de intentie het samen voor elkaar te maken. SNF werkt volgens het
principe train-de-trainer waarbij kennis en kunde wordt overgedragen aan Surinaamse collega’s die de training
daarna kunnen geven aan hun collega’s. Zo wordt kennis breed gedeeld en is er continuïteit in
gezondheidszorgonderwijs. Er is inmiddels een grote groep zorgprofessionals getraind om te kunnen
reanimeren en beademen in acute situatie. Door de BLS|AED trainingen zijn de kansen om gereanimeerd te
worden in de ziekenhuizen enorm toegenomen.
Momenteel wordt samen met het Diakonessenhuis Paramaribo gewerkt aan het opzetten van een opleiding
Stomaverpleegkundige. Er worden in Suriname wel stoma-operaties uitgevoerd maar er is geen goede
begeleiding van de stomapatiënten. Onderstaande verhalen illustreren de actuele situatie en de urgentie voor
goed opgeleide stomaverpleegkundigen.
November 2017 In contact met onze Surinaamse collega’s hoorden we hoe er naar deze opleiding wordt
uitgekeken, door artsen en verpleegkundigen. Men ervaart een kennistekort en wil zich graag inzetten voor
betere stomazorg. Naast kennistekort is er ook een groot taboe op dit onderwerp. Tijdens een klinische les
werd door ons gevraagd naar ervaring met een stoma in de persoonlijke omgeving. Een verpleegkundige
vertelde over haar broertje die op jonge leeftijd een stoma kreeg en zich daar zo voor schaamde dat hij
tijdenlang alleen op zijn kamer doorgebracht heeft. In eenzaamheid bracht hij zijn dagen door. Hij wilde
niemand zien en door niemand gezien worden. Eten en drinken werden met een klop op zijn kamerdeur
aangekondigd en voor de deur neergezet.
Maart 2018 Een chirurg uit het Diakonessenhuis Paramaribo vertelt over een patiënt die een stoma had
gekregen. De man was bang dat het zakje eraf zou gaan, dat anderen hem zouden ruiken of iets zouden zien en
hij schaamde zich er heel erg voor dat hij een stoma had. Maandenlang durfde hij niet naar buiten en zich niet
onder de mensen te voegen. Als de boodschappen op waren at en dronk hij een aantal dagen niet, hopend dat
het stoma weinig productie gaf en ging dan snel naar de supermarkt om de nodige boodschappen te kopen.
Daarna sloot hij zich weer in eenzaamheid op in zijn huis.
Trieste verhalen die het belang aangeven van scholing op psychosociale
en praktische aspecten van stomazorg. Daar gaat de nieuwe opleiding
voor stomaverpleegkundigen zeker aan bijdragen. Naast de scholing
gaat SNF ook bijdragen aan het opzetten van een patiëntenvereniging
stomazorg in Suriname. Stomapatiënten kunnen elkaar daarin
ontmoeten en zich gezamenlijk sterk maken voor beter leven met een
stoma in Suriname.
Klaar voor klinische les stomazorg

Projectgroep StomaSU in vergadering.

Het bestuur van
SNF is erg blij met de toezegging van de
Nazomermarktcommissie om een deel van de opbrengst te
bestemmen voor SNF. Daarvoor zullen oefenmaterialen
aangeschaft worden om de praktijklessen te kunnen
verzorgen. Op de Nazomermarkt zullen wij ook aanwezig
zijn en willen u graag verder informeren over het werk.
SNF bedankt bij deze de Nazomermarktcommissie bij
voorbaat hartelijk voor haar inspanningen en wenst haar
veel succes bij alle voorbereidingen.
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Agenda
26 juni
1 juli
1 juli
2 juli
19 juli
6 aug.
15-17 aug.
16 aug.
3 sept.
8 sept.
16 sept.

Avond over de renovatie van de Wingerd
Afscheid kinderen zondagsschool
Koffiedrinken na de dienst
Collectemuntenverkoop
Collectemuntenverkoop
Collectemuntenverkoop
Tentdagen
Collectemuntenverkoop
Collectemuntenverkoop
Nazomermarkt
Kerkproeverij

20.00 u
09.30 u
20.30 u
20.00 u
20.30 u
20.00 u
20.30 u
10.00-15.00 u
09.30 u en 18.30 u

Vaste terugkerende (winter-)activiteiten
Kinderkoor Emanuël
Zondagsschool Samuel
Meisjesclub Mirjam 1
Jongensclub David
Meisjesclub Mirjam 2
Jongensclub Daniël
Tienerclub Joy
Tienerclub Manna
Tienercatechese
Jongerencatechese
Jeugdvereniging NIEK

vanaf 5 jaar
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

maandag
zondag
donderdag, even weken
donderdag, even weken
donderdag, oneven weken
donderdag, oneven weken
vrijdag, oneven weken
vrijdag, oneven weken
maandag
maandag
zondag – om de week

De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 9 september.
Deze zal gelden voor de maanden medio september-oktober.
Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 1 september
(per mail: kerkklankenlinschoten@outlook.com of Schansbos 19).
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16.30 tot 17.15 uur
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

