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Meditatief  : 
 
Uit het boekje Geborgen in Gods hand van Frits 
Deubel het troostende gedicht God is dichtbij, in 
deze tijd waarin in de verre en dichtbije wereld 
zoveel gebeurt. 
  
God is altijd dichterbij 
dan je kunt vermoeden, 
Zelfs als menige orkaan 
in je hart zal woeden. 
Dan nog zal Zijn vaderstem 
vol vertroosting fluist’ren. 
Blijf dus in die woeste storm 
heel goed naar hem luist’ren. 
  
Soms is het gewoon een kind 
waardoor God laat merken, 
dat hij jou in al je zorg 
liefd’rijk wil versterken. 
’t Kan een mens zijn die pardoes 
woorden spreekt die maken 
dat je voelt dat Vader jou 
zachtjes aan wil raken. 
  
Zo laat Hij in het kleine vaak 
zijn vertroosting blijken 
door een hand die Hij jou reikt, 
waardoor lasten wijken. 
Als je zo op Hem vertrouwt 
zie je steeds Zijn zegen, 
kom je Hem elke dag 
vol van liefde tegen. 
  
Quirine Lodder 
 

Orde van dienst zondag  
16 oktober 2022. 
 
Deze dienst wordt geleid door de heer H. Aantjes 
uit Schoonhoven, die al eens eerder bij ons op de 
preekstoel heeft gestaan. 
We wensen iedereen een goede dienst. 
 
 
 
 
De liturgie ziet er als volgt uit: 

Orgelspel - Welkom - Zingen Psalm 118: 1,5 Laat 
ieder ’s Heren goedheid prijzen - Stil Gebed - 
Bemoediging & Groet -  Verootmoedigingsgebed 
met aansluitend het lied Wees stil voor het 
aangezicht van God (via beamer en/of 
meezingen) - Woorden van hoop - Zingen NLB 
103c: 3,5 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons - 
Gebed voor de opening van het Woord - Zingen 
kinderlied  NLB 935 Je hoeft niet bang te zijn – 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 1e 
Lezing Jesaja 56: 1-8 - Zingen lied 647 Voor 
mensen die naamloos (via beamer en/of 
meezingen) - 2e Lezing Matt 15: 21-28 - Zingen 
NLB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht – 
Verkondiging – meditatief orgelspel - Zingen NLB 
885 Groot is uw trouw, o Heer - Dankgebed- Stil 
gebed – Onze Vader - Gezongen Geloofsbelijdenis 
- Aandacht collecte - Slotlied NLB 910: 1,2,4 
Soms groet een licht van vreugde – Zegen - 
Gezongen Amen.   

 
Wel en wee. 
 
De heer J.C. Edelenbos hoopt op maandag 17 
oktober zijn verjaardag te vieren. 
Alvast van harte gefeliciteerd, een fijne dag en 
een goed nieuw levensjaar toegewenst. 
 
De familie De Gier wil graag iedereen bedanken 
voor de kaarten, brieven en andere blijken van 
medeleven die zij hebben ontvangen. Er is op dit 
moment nog niets bekend over de 
vervolgbehandelingen en/of operatie van de heer 
de Gier. Wij wensen familie De Gier moed en 
sterkte toe in deze “wachttijd”. 

 

De bloemen van zondag 16 
oktober zijn voor Theo Boer als dank voor het 
bijhouden van de dooprol.  
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Voedselbank 

 

Het product voor oktober is tandpasta. Er zijn 
11 tubes gebracht. 

U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Collecten 
Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in 
te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld 
over te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 16 oktober: 
 

1ste Kerk in Actie zending (Indonesië -

wereldvoedseldag). 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Indonesië 

overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
 
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 

overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 

Of scan de QR code voor collecte 2  

 
 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 
o.v.v. van het collectedoel. De Diaconie. 

Vertrouwenspersoon. 
 

Zoals u weet hebben we vorig jaar Cees 
Hesse bereid gevonden de functie van 
vertrouwenspersoon op zich te nemen. 
De Hervormde gemeente heeft nu ook 
iemand voor die functie gevonden: 
Mevr. Brenda de Jong tel 06-81280730 
vertrouwenspersoon@kerkaandelek.nl 
Omdat we hebben afgesproken dat 
gemeenteleden van onze kerken kunnen 
kiezen bij welke persoon ze hun verhaal 
willen doen, staan de gegevens van 
Brenda de Jong voortaan ook op onze 
website. 
We hopen uiteraard dat het nooit nodig zal 
zijn een van beiden in te schakelen. 
 

Groothuisbezoeken. 
 

Zoals u in de zondagsbrief van vorige week 
heeft kunnen lezen willen wij in november van 
dit jaar weer groothuisbezoeken organiseren. 
Het thema wordt 'Aan tafel'. In de brief die 
met de vorige gemeentebrief werd 
meegestuurd vindt u meer informatie over de 
bezoeken en de manier van aanmelden. U 
kunt zich nog aanmelden tot en met 23 
oktober. Op 24 oktober hopen we de indeling 
te maken, daarna hoort u weer van ons. We 
hopen u en jullie allemaal te mogen begroeten 
op één van de groothuisbezoeken. 
  
Met vriendelijke groet, 
Quirine Lodder 
 

Talentenveiling. 
Zaterdagavond 1 Oktober was het dan zover. 
Ik mocht eindelijk optreden voor een grote groep 
kerkmensen en bekenden. 
Ik wil iedereen bedanken die mee heeft geholpen 
voor en na en tijdens mijn optreden. 
Het licht, geluid, welkom heten bij de deur, koffie 
schenken, met hapjes rondgaan in de pauze tot 
het met elkaar opruimen na afloop. 
Het meedenken en omdenken omdat de volgende 
dag alweer Luci haar afscheid moest 
plaatsvinden. 
Ook wil ik iedereen bedanken die geweest is! En 
al jullie positieve reacties na afloop. 
Het was een waardevolle avond. Met elkaar 
hebben we 1000 euro opgehaald voor kerk en 
Oekraïne.  Bedankt!  Groet Harry 
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Open synagogedienst 14 oktober 19.00 - 22.00 
Op 14 oktober is er in de Ontmoetingskerk te Bergambacht een open synagogedienst. De rabbijn en 
haar chazan (voorzanger) verzorgen een dienst zoals deze ook in de synagoge plaatsvindt, maar dan in 
de kerk. Daaromheen is er veel ruimte voor ontmoeting en samen eten. Tussen 19.00 en 19.30 is 
koffie/thee met taart, koek en cake. Tussen 19.30-21.00 volgt de dienst. Tussen 21.00-22.00 is er een 
gezellig nazit met wijn en koosjere hapjes. 
Jong en ouder, zeker ook kinderen en tieners, zijn van harte welkom om aanwezig te zijn om een 
synagogedienst mee te maken in de Ontmoetingskerk.  
 

“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 38.2 over de periode 23 oktober t/m 11 
december 2022 uiterlijk zondag 16 oktober a.s. bij de redactie in te leveren.” 
 

Donderdag 20 oktober 2022 om 20.00 uur start de gespreksgroep onder leiding van Marie-José 
de Gier. Jaarthema “Aan de tafel”. Locatie ontmoetingskerk. Geef u dan vóór 9 oktober op bij Nicolien 
Kortenoeven. Nicolien.kortenoeven@outlook.com  
 

Dinsdagavond 25 oktober om 19.30 uur is de maandelijkse gebedsavond in de Kamillestraat 60. U / 
jij bent van harte welkom. Vriendelijke groeten Anton en Greta Wagemakers. (0180-511016) 
 

Inheemse vrouwen uit Papoea laten hun stem horen tegen ontbossing 
 

Rosita woont met haar man en vier kinderen in de hooglanden van Papoea. “Wij leven in en met het bos. Wij 

halen er ons voedsel en onze medicijnen uit. Wij kennen het bos als geen ander: we weten waar we kunnen 
verbouwen, en welke stukken bos we met rust moeten laten voor de dieren. Het bos heeft ook een grote 

culturele en spirituele waarde voor ons. Het is Gods schepping, en bepalend voor onze identiteit.” 

Grootschalige houtkap 
Grootschalige ontbossing, door (internationale) bedrijven die daarvoor toestemming krijgen van de 

Indonesische overheid, vormt een directe bedreiging voor de leefwijze van Rosita en haar gemeenschap. 
“Maar”, benadrukt Rosita, “ontbossing is niet alleen ons probleem, maar van de hele wereld. Behoud van 

bossen is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan.” 

Drie na grootste regenwoud 
Indonesië heeft het op drie na grootste regenwoud ter wereld, na het Amazonegebied en Congo. Daarvan ligt 

40% in West-Papoea. In de afgelopen twee decennia is daar bijna 750.000 hectare bos gekapt. Alleen al in de 
eerste helft van dit jaar is 1.150 hectare bos - 1.643 voetbalvelden- verdwenen. 

Kerk staat vrouwen bij 
Magda Kafiar, predikant bij de Evangelisch Christelijke kerk in Papoea (een partnerkerk van Kerk in Actie) en 

vrouwenrechtenactiviste, ziet de gevolgen van ontbossing voor inheemse vrouwen en staat hen bij. “Als kerk 

zitten wij in heel Papoea. We documenteren de verhalen van slachtoffers van ontbossing, maar ook van 
bedreigingen en geweld waar zij mee te maken krijgen. Daarnaast willen we vrouwen bewust maken van hun 

rechten en van hun kracht: zij weten hoe je duurzaam met het bos kunt omgaan.” 

Bewustwording 
Rosita bevestigt dat het belangrijk is dat vrouwen voor hun rechten opkomen: “Wij leven het meest direct met 
het bos. Als wij niet spreken over wat er in Papoea gebeurt, verdwijnt ons bos, en verdwijnt ons volk.” Samen 

met vrouwen uit haar gemeenschap heeft ze een vrouwengroep opgericht. “Als groep willen we ook vrouwen 

uit andere gemeenschappen bewust maken van wat er gaande is, en samen onze stem te laten horen.” 

Vrouwen niet gehoord 
Omdat journalisten niet welkom zijn op Papoea, werd die stem van vrouwen lange tijd niet gehoord. Vorig jaar 
verscheen echter het onderzoek ‘All the birds are gone’, uitgevoerd door een aantal maatschappelijke 

organisaties. Op basis van interviews met honderd inheemse vrouwen laat het onderzoek zien wat de 

vernietigende gevolgen van ontbossing zijn en hoe vrouwen zich verzetten. We willen sterk zijn en vechten voor 
onze toekomst.”  (Uit de Petrusbrief 08-10-2022) 
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