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Meditatief 

Ieder seizoen sluiten we de laatste 
kerkenraadsvergadering af met een vesper, een 

avondgebed. Daarbij is er een korte meditatie. Die 
geef ik graag grotendeels aan u en jullie door.  

 

Wat hebben we een raar seizoen achter de rug. Het 
lijkt zo ver weg: de startdienst, de gespreksgroep, de 

kerstnachtdienst, het afscheid van Jan Klerk en de 
bevestiging van Bertha Welter. Geen paascyclus in de 

kerk kunnen vieren of een jongerenpaaswake, geen 

ouderenreisje, geen Pinksterdienst. En we weten niet 
hoe het verder gaat. Houden we het vol met elkaar?  

 
Ik las een stukje uit Habakuk 3. Habakuk trad op rond 

600 v Chr. in Juda. Hij spreekt vooral over het maar 
doorgaan van onrecht en geweld. Hij ligt er wakker 

van: Hoe kan het dat mensen zoveel kwaad kan 

overkomen? In gesprekken hoor ik soms over 
coronatijd als bezinningstijd op hoe wij ons leven 

inrichten of als voorteken van de wederkomst. En hoe 
het verder zal gaan? Niemand die het weet. Habakuk 

klaagt en protesteert bij God over alles wat gebeurt, 

maar eindigt tenslotte met een loflied:  
 

Al zal de vijgenboom 
niet bloeien, al zal er 

geen groei zijn, geen 

bloei. Al zal de oogst 
tegenvallen… toch zal 

ik juichen voor de 
Eeuwige.  

 
Latere generaties hebben van dit gebed een lied 

gemaakt. Misschien wel logisch: in je eentje is het veel 

moeilijker om de toon van vertrouwen vast te houden. 
Aan het eind van het boek Habakuk, dat begon met 

een vraag aan God (hoe lang nog?), zingt gemeente 
de lofzang. Zij belijdt haar geloof in Gods reddende 

trouw, ook al ziet zij daar op dat moment weinig van. 

En toch zal ik juichen - Ik hoor daar een verlangen in 
naar God en een vertrouwen op God die zal komen om 

recht te doen. Die zal helpen wie zijn hulp nodig heeft. 
Ik hoor daarin een geloof dat wat er ook gebeurt, er 

Eén is die er altijd voor je is. In vreugde en verdriet. 
 

En toch zei Habakuk. En toch… denk ik dan … en 

toch... Er zijn mooie initiatieven ontwikkeld: de 
gemeentebrief ontstond, de aandacht voor onze 

ouderen is goed, de kinderen werden ingeschakeld, de 
diensten gingen online, er werden mensen verhuisd, 

de voedselbank ging gewoon door, er wordt volop 

nagedacht over een protocol van hoe we weer 
kerkdiensten kunnen houden. Daar ben ik dankbaar 

voor. We blijven samen gemeente - al is het voorlopig 

op een andere manier, wij willen niet vergeten 
waartoe Gods Liefde ons met Pinksteren het vuur heeft 

gegeven. En wij blijven geloven in het overwinnen van 
het goede. Dank jullie wel dat we met elkaar ook in dit 

vreemde seizoen iets van Gods liefde konden zichtbaar 

maken en doorgeven in de gemeente en daar buiten. 
Dank voor jullie geloof en vertrouwen dat ook mij 

verder hielp. Dat de dragende kracht van Gods liefde 
ons zal blijven verbinden – ook in de tijd die komt. 

 

Kerkdienst zondag 28 juni 2020  
Deze kerkdienst is weer samen met de protestantse 

gemeente De Hoeksteen in Schoonhoven. U kunt de 
dienst, die om 10.00 uur begint, volgen via  

www.pg-dehoeksteen.nl  en aan de linkerkant 
‘Kerkdienst gemist’ aanklikken. Nu er weer meer 

mensen naar de kerk mogen gaan zal er niet live 

gezongen worden om besmetting met het virus te 
voorkomen. We hebben naar andere muzikale vormen 

gezocht. Ook deze keer gemeenteleden in beeld. 
Omdat het tijdens de dienst over familieverhoudingen 

zal gaan heb ik gezocht naar een familie, waarbij de 

een betrokken is bij de Ontmoetingskerk en de ander 
bij de Hoeksteen… Een heel mooie dienst gewenst! 

 
Orde van dienst:  

Muziek - Welkom door ouderling van dienst –  

Psalm 27: 1,5 - Bemoediging  
V. Onze hulp is in de naam van de Heer  

G. die hemel en aarde gemaakt heeft  
V. die trouw blijft tot in eeuwigheid  

G. en niet laat varen de werken van zijn handen.  
V. Amen.  

Kyriegebed –  

Loflied: NLB 286 –  
Aandacht voor de kinderen –  

Groet:  
V. De Heer zij met u –  

G. Ook met u zij de Heer –  

Gebed bij de opening van de Schrift –  
Schriftlezing Gen 43: 15-17 en 26-34 –  

Pianospel rond 166b –  
Schriftlezing Matt 10: 34- 42 –  

Lied: NLB 941 –  
Preek - Meditatief orgelspel –  

Dankgebed en voorbeden met gesproken responsie: 

367k –  
Gemeenteleden in beeld –  

Kollekte aankondigen en muziek –  
Lied : Nu wij uiteengaan NLB 423: 1 en 3 – Z 

Zegen met gesproken Amen –  

Muziek 
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Wel en wee 
A.s. zondag, 28 juni, hoopt de heer J. Siebenga 

(Kamillestraat 35) 90 jaar te worden. Alvast van harte 
gefeliciteerd! 

Donderdagavond 18 juni is de heer Mufaro 

Zvinowanda (Rembrandtstraat 8) op zijn scooter in 
Gouda van achter aangereden en per ambulance naar 

het Groene Hart Ziekenhuis gebracht. Hij heeft twee 
gebroken ribben en last van een zere rug en nek. 

Afgelopen maandag mocht hij weer naar huis. We 

wensen hem veel sterkte en een voorspoedig herstel. 
De heer Wim Rietveld (Rubenssingel 77, 2902GV, in 

Capelle ad IJssel) is weer thuis gekomen uit het 
ziekenhuis. Het gaat een stuk beter, met name door 

aanpassingen in de medicatie. Hij wil via deze 

gemeentebrief iedereen bedanken voor alle kaarten 
die hij ontvangen heeft en voor al het medeleven. 

Sandra van der Meulen (Nova Zembla 1) heeft al een 
aantal weken last van benauwdheid en vermoeidheid. 

Na testen blijkt dat zij ook corona heeft gehad. Ze 
werkt nu op halve kracht en moet veel rusten. Dat is 

erg lastig. We wensen haar geduld en beterschap. 

De kerkdiensten gaan vanaf 5 juli weer met meerdere 
mensen van start. Maar een praatje na de dienst, een 

handdruk of een arm om een schouder is voorlopig 
nog niet mogelijk. Laten we met de mogelijkheden die 

er wel zijn toch met elkaar mee blijven leven. 

 
Vanuit de diaconie, 

Het product van de maand juli is Olijfolie en er zijn in 
de maand juni 40 pakken rijst gebracht . 

Hartelijk dank daarvoor. 
 

Collecten 28 juni: 

1ste Kerk 
2de Diaconie. 

 
 

 BLOEMEN:   
Deze week gaan de bloemen naar 

dhr. J. Siebenga voor zijn verjaardag 

en dhr. M. Zvinowanda die in het 
ziekenhuis opgenomen is geweest. 

 
 

Verjaardagsfonds 

De afgelopen maanden hebben de jarigen namens de 
kerk wel een felicitatie ontvangen, maar de zakjes zijn 

niet opgehaald. Vanaf 1 juli zullen wij de zakjes met 
uw bijdrage weer graag ophalen. 

Ook namens de andere vrijwilligers een hartelijke 
groet voor iedereen. 

Etty Tieleman 

 
 

 
 

 

 
 

Beste gemeenteleden, 
Vanaf zondag 5 juli a.s. proberen we als 

“Voorbereidingsgroep erediensten” de kerkdiensten op 
te starten. Het is vanaf 1 juli 2020 door de overheid 

toegestaan om met max. 100 mensen de eredienst bij 

te wonen. Door de 1.5 m afstand tussen de stoelen en 
de rijen kunnen er in onze kerkzaal max.  

75 personen plaats nemen. 
De belangrijkste algemene regels. 

1. Heeft u of een van uw huisgenoten corona-

gerelateerde klachten, dan dient u niet te komen. 
2. Houd 1.5 m afstand. 

3. Geen handen schudden. 
4. Niezen en hoesten in de elleboog. 

 

In een aparte brief per mail of per post wordt u begin 
volgende week geïnformeerd over o.a. de manier van 

aanmelding en de regels, die dienen te worden 
opgevolgd voor, tijdens en na de eredienst. 

 
Een hartelijke groet, 

namens de “Voorbereidingsgroep erediensten”, 

Marie José de Gier, Eric Huizer, Jan van der Leeden, 
Ruud van Mastrigt 

 
 

ik geef de pen door aan……      

Hoi allemaal, mijn naam is Nienke. Ik 
kreeg de doorgeefpen van Sanne 

met de vraag of ik iets zou willen 
schrijven voor in de gemeentebrief.  

 
Hoe beleef je deze coronatijd? 

Wat is moeilijk of valt mee?  

Ongeveer 3 weken voor dat corona de wereld 
veroverde kwamen mijn vriend en ik terug van een 

half jaar reizen. Eenmaal terug in Nederland moesten 
wij een baan zoeken, dat corona uitbrak maakte dat 

niet makkelijker. Echter vond ik toch redelijk snel een 

baan, namelijk als ambulant woonbegeleider bij de 
Hoop GGZ in Dordrecht. Ik ben heel dankbaar dat ik 

ondanks de corona, mijn plekje daar heb kunnen 
vinden. Het was een rare gewaarwording, waar wij 

normaal bij de cliënten langs gaan, kon dit opeens niet 

meer. We konden hen alleen telefonisch benaderen, 
en alleen in strikte noodgevallen bezoeken. Dit zorgde 

voor een hele gekke start voor mij. Inmiddels zijn de 
maatregelen al weer versoepeld, en kunnen wij in de 

meeste gevallen weer langs gaan of buiten een 
wandeling maken. 

Hoe helpt het geloof in deze tijd?  

Het geloof geeft hou vast en vertrouwen. Ook vind ik 
alle initiatieven zoals de kerk op tv of een livestream 

op facebook ontzettend mooi. Ik denk dat het helpt 
voor mensen die de kerk nog niet zo kennen, om deze 

nu op een hele laagdrempelige manier een keer mee 

te maken.  
Wat geeft moed om door te gaan?  

De verbondenheid die ontstaat tussen mensen en de 
goede initiatieven die tot stand komen. Maar ook zeker 

de versoepelingen in regels, waardoor er gewoon weer 
meer mogelijk is.  

Ik geef de pen door aan: Marie-José de Gier 
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Actie Vakantietas  
Kinderen die opgroeien in armoede in Nederland 

worden in deze tijd van coronacrisis extra getroffen. 
Ze hebben thuis vaak niet de middelen om hun 

schoolwerk goed te doen. Niet naar school gaan 

betekent je vriendjes en vriendinnetjes moeten 
missen. Op vakantie in de zomer zat er voor hen al 

niet in. Juist nu kunnen deze kinderen daarom een 
verrassing goed gebruiken. 

De actie vakantietas wordt nu voor het 3e jaar door 

Kerk in Actie gehouden. We willen graag dit jaar voor 
de eerste keer  meedoen in de hoop dat dit een 

jaarlijks terugkerende succesvolle actie mag gaan 
worden.   

We hebben als diaconie inmiddels voor dit jaar contact 
gelegd met de voedselbank in de regio. Het blijkt dat 

wij  in de directe omgeving 25 kinderen in de leeftijd 

van 4 t/m 12 (basisschool) met een vakantietas voor 
de zomervakantie zouden kunnen verrassen. 

De kosten voor het samenstellen van 1 rugzak zullen 
tussen de 10 en 15 euro komen te liggen. Wij willen 

daarom graag aan onze gemeenteleden vragen om 

een bijdrage voor deze actie te leveren.  
Dit kan door geld te storten naar het 

bankrekeningnummer van de diaconie 
NL10RABO0333800737 o.v.v. Vakantietas 2020. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  

Met vriendelijke groet,  
De diaconie 

 
Voor de kinderen  

De leerlingen worden door Jezus op pad gestuurd. Ze 
vinden het moeilijk om zonder hem erbij aan anderen 

het goede nieuws van God te vertellen. Hij spreekt ze 

daarom moed in. Hij zegt: Als God goed is voor de 
vogels, zal Hij dan ook niet voor jullie zorgen? Ook 

jullie zijn een vogel in Gods hand! Met het werkblad 
van deze week kunnen jullie een vogel maken. Als je 

er meer maakt, kun je er zelfs een mobile mee maken! 

Succes! 
 

Gemeentebrief tijdens de zomervakantie 
In deze onzekere tijd wil de kerkenraad graag 

doorgaan met de Gemeentebrief.  
Van de berichten die tot ons komen wordt er positief 

gereageerd op de Gemeentebrief dus lijkt het ook ons 

een prima besluit. 
Alleen zoeken wij dan voor 3 vrijdagen vervanging. 

Het gaat om 31 juli en 7 en 14 augustus. 
Wie kan het overnemen? 

 

 
 

 

Met deze levenshouding houd ik m’n hoofd 
boven water 

Het duurt te lang…Wat is er al veel gezucht en gezegd 
over de coronacrisis. We zijn de 100 dagen inmiddels 

al ruim gepasseerd. Man, man, wat duurt het láng… 

Komt dit je bekend voor? Nou, mij wel. Ik hoor het 
nogal eens voorbij komen. 

Langzamerhand gaan we weer een nieuwe routine 
ontdekken, die eigenlijk al oud was, maar nu op een 

andere manier moet gaan. Werk, boodschappen, 

kinderen naar school, bezoekjes aan vrienden of 
familie. Terrasjes, uit eten, naar de kapper, naar de 

kerk. 
Het mag weer, onder voorwaarden en met regels waar 

we ons aan moeten houden. Wat is het daarbij toch 
een luxe dat we in ons land alle kritiek kunnen spuien 

op de koers van de regering tijdens de hele crisis. En 

wat is het toch eigenlijk typisch dat men die ruim 100 
dagen al eindeloos vond… 

Waardering  
Overigens noem ik dit zonder hierbij de moeite van 

veel mensen te willen bagatelliseren. Mensen die zich 

een slag in de rondte werkten in de zorg, in winkels, 
transport, en post en de vele pakketten bezorgden. Zij 

zullen de dagen geteld hebben. Elke dag was er weer 
een. En natuurlijk is dit een zorgelijke tijd, met 

sombere verwachtingen over gezondheid van 

kwetsbare mensen, banen en de economie. Met verlies 
en verdriet om mensen die de strijd tegen corona of 

andere narigheid niet hebben gered. 
Elke dag heeft iets goeds 

Daarom zie ik het als een kans om in elke dag iets 
moois, iets waardevols te ontdekken. Dat klinkt heel 

optimistisch en misschien zelfs ‘zweverig’. Maar het is 

wel een levenshouding die me veel profijt geeft en 
waarmee ik het hoofd boven water houd. Want een 

ding is zeker. We zullen het ermee moeten doen. Het 
is zoals het is. Dus ik 

stop met het tellen 

van de dagen, want 
elke dag telt. 

 
 

 
 

 

 
 

Blog van  
Sandra Gaaker  

www.mijnkerk.nl 
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