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Meditatie

Open ogen voor Jezus

‘En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.’ (Johannes 9: 38)
Stel je voor: Je bent die blindgeboren man, langs de kant van de weg. Jezus
ziet je. Hij heeft oog voor je. Je hoort mensen discussiëren over het waarom
van je lijden: Heb je het aan jezelf of aan je ouders te danken? Je hoort Jezus
zeggen: Geen van beide. En dan, helemaal ongevraagd en ongedacht, maakt
Jezus vuile handen voor jou en raakt je aan. Je gaat op weg, doet eenvoudig
wat Jezus je zegt en kan weer zien. Maar geen idee wie het precies is, die
hiervoor heeft gezorgd.
Een wonderlijke ervaring, die je wellicht herkent. God Die je ziet, vuile handen voor je maakt, je aanraakt en zo, ongevraagd en ongedacht, een nieuwe
wereld voor je opent. Het is als bij de doop: God ziet je, voordat jij iets in
Hem ziet. Hij heeft je lief, voordat je Hem lief hebt. Ongevraagd en ongedacht
reikt Hij je een nieuw leven aan. Daar heeft Hij vuile handen voor gemaakt, is
Hij voor gestorven, begraven en weer opgestaan. Je hebt er niet om gevraagd,
maar het toch aangereikt gekregen. Hopelijk heb je gedaan wat je is gezegd,
ben je opgestaan en onderweg gegaan. Maar om nou te zeggen dat je helemaal
door had wat er gebeurde, dat je al precies wist wie Jezus was, nee dat niet. Je
had nog een hele weg te gaan, net als die blindgeboren man. Geloven is voor
jou geen eenmalige krachtdadige allesverhelderende ervaring (hoewel dat
zeker kan), maar meer een proces dat zich voltrekt. Gaandeweg gaan je ogen
voor Jezus open.
Tijdens het onderzoek bij de joodse leiders weet de blindgeboren man, via een
slechte theologische redenering (‘God luistert niet naar zondaars’) wel een
juiste uitspraak over Jezus te doen (‘Hij moet van God zijn’). Maar is hij nu
bij de kern gekomen? Is Jezus daarvoor gekomen? Als Jezus hem vervolgens
op de man af vraagt: ‘Geloof je in de Zoon van God’, dan hoor je hem hakkelen: ‘Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?’ Dan zegt Jezus: ‘Ik ben
het, die met je spreek’. Als de man beseft dat Jezus hem opnieuw heeft opgezocht en dat Jezus hoogstpersoonlijk met hem spreekt, dan kan de man niet
overeind blijven, maar knielt in aanbidding neer en belijdt: ‘Ik geloof, Heere’.
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Bij de diensten

Dat de man knielt, is geen bijzaak. Knielend ga je anders kijken. Knielend
zie je alles in een ander perspectief: Jezelf, maar ook Jezus. Je bent zelf klein
en Jezus is groot. Je hart volgt je lichaamshouding: ‘Ik vertrouw me toe aan
U, Jezus. Dat U mij hebt gezien en aangeraakt, ongevraagd en ongedacht, en
opnieuw opzoekt, dat is om door de knieën te gaan. Hier is mijn leven.’
Knielend heb je het beste zicht op God. Zijn jouw ogen voor Jezus opengegaan? Op welke manier? En welke rol speelt knielen in jouw leven met God?
Jezus, ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja!
(OTH 342: 2)

Ds. Martin (M.H.) Bil

Zondagmorgen 3 april – 6e lijdenszondag – Heilige Doop

... hopen het teken van Gods verbond te ontvangen. Na de doop horen we
over het vervolg tussen het conflict tussen Jezus en de joodse autoriteiten. We
belanden in de fase waarin het besluit om Jezus te doden, gaat worden uitgevoerd. Als eerste sleutelfiguur ontmoeten we Maria, de zusterr van Lazarus
(Joh. 12: 1-11). Zij zalft Jezus. Niet berekenend, maar spontaan, uit liefde,
geeft ze zoveel, dat anderen het belachelijk vinden. Hoe zit dat met wat wij
aan God geven?

Zondagmorgen 10 april – 7e lijdenszondag –
voorbereiding Heilig Avondmaal

Op de zevende lijdenszondag (Palmzondag) horen we over de leerlingen als
sleutelfiguren in het conflict tussen Jezus en de joodse machthebbers. Tijdens
de maaltijd laten zij hun voeten wassen door Jezus (Joh. 13: 1-20). Vanzelf
gaat dat niet, in ieder geval bij Petrus niet. Je laten dienen door Jezus: Dat is
wat we doen aan de avondmaalstafel op Goede Vrijdag. In deze dienst bereiden we ons daarop voor.
3

Pastoraat

Zieken

...
We denken ook aan hen die thuis ziek zijn, soms al langere tijd. En aan hen
die onderzoeken of behandelingen ondergaan of op een behandeling wachten.

Jarigen

We vermelden de gemeenteleden die in de komende tijd 80 jaar of ouder hopen te worden. We feliciteren hen van harte met hun verjaardag en bidden hen
Gods zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Bedankt!

Voor alle felicitaties die wij mochten ontvangen voor onze 40 jarige trouwdag,
de vele kaarten en de bloemengroet.
Wij voelen ons gezegend dat we dit jubileum hebben mogen bereiken.

Bezoekwerk

...

We zijn blij en dankbaar dat Gertjan Bosch bezoekwerk gaat doen in de
gemeente. Hieronder stelt hij zich kort voor. Omdat voor de wijken 1 en 2
momenteel geen ouderling beschikbaar is, is afgesproken dat Gertjan Bosch
in deze wijken de gemeenteleden onder de 80 jaar gaat bezoeken. Gemeenteleden van 80 jaar en ouder in deze wijken worden bezocht door Ds. Jacob de
Vree.
De verdeling van het bezoekwerk is nu als volgt:
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Kerkenraad

Wijk Ouderling
Anderen
1
vacant
onder 80 jaar: Gertjan Bosch (0488-442328)
		
vanaf 80 jaar: Ds. Jacob de Vree (0317-612906)
2
vacant
onder 80 jaar: Gertjan Bosch (0488-442328)
		
vanaf 80 jaar: Ds. Jacob de Vree (0317-612906)
		
Huize Appelenburg: Ds. Martin Bil
3
Henk de Haan (06-28442800)
		
‘oude’ Steegakker: Ria Bouwmeester
		
‘nieuwe’ Steegakker: Roeland en Maria Winkel
4
Arie van Laar (06-50238526)
Mirjam van Brenk
5
Frans Winkel (06-28870916)
6
Henk de Haan (06-28442800)
7
Arie van Laar (06-50238526)
Mirjam van Brenk
8
Frans Winkel (06-28870916)
		
zorgcentrum Het Anker: Maria Winkel
		
zorgcentrum Elim: Henk Breunisse
		
zorgcentrum Andalhof: Henk Breunisse
Voor de verdeling van de adressen per wijk verwijzen we naar de website. Op
welke manier we de nieuwe wijk ‘Fructus’ indelen, informeren we u binnenkort.
Voor alle wijken geldt verder dat ook bezoekwerk wordt gedaan door Ds.
Martin Bil (doop, huwelijk, huwelijksjubileum 50/60, ziekte, rouw, crisis) en
Ds. Jacob de Vree (verjaardagen 75 en 80+).
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Voorstellen...

Mij is gevraagd om mezelf voor te stellen aan de gemeente als bezoekbroeder.
Ik ben geboren in Oldebroek en heb gewoond in ’t Harde. Na het overlijden
van mijn vrouw ben ik in Opheusden gaan wonen en kerkelijk gaan meeleven
in Dodewaard. Nu mag ik bezoekbroeder worden. Ik hoop dat u mij wilt ontvangen om samen met u over het geloof te spreken. Ik kom niet in mijn eigen
kracht maar met een God Die leeft. Zo hopen we elkaar te ontmoeten.
Tevens willen wij, Jannie en ik, de gemeente bedanken voor de kaarten en
telefoongesprekken in verband met de heupoperatie. Hiervoor onze hartelijke
dank.
Jannie van Olderen en Gertjan Bosch
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Kerkenraad

Voorzitter kerkenraad

We zijn blij en dankbaar dat we Alexander Wieringa bereid hebben gevonden
tijdelijk (tot de zomervakantie) voorzitter van de kerkenraad te zijn. Als hij
na deze periode deze taak wil en kan blijven doen, zal hij worden benoemd tot
ambtsdrager met de specifieke taak van voorzitter.

Openluchtdiensten

De kerkenraad heeft in de vergadering van 21 maart jl. besloten om in de
komende maanden 4 openluchtdiensten te houden. Deze zijn op 5 juni, 3 juli,
7 augustus en 4 september. Met het vervallen van de coronamaatregelen is de
noodzaak voor een openluchtdienst vervallen, maar gelet op de positieve reacties van een heel aantal gemeenteleden op de openluchtdiensten in de afgelopen zomer, is besloten ook dit jaar een aantal openluchtdiensten te houden.
Gelet op de aanzienlijke last minute organisatie van deze diensten is gekozen
voor het aantal van 4 diensten.

‘Begraven en cremeren’

De kerkenraad heeft zich recent bezonnen op haar visie op begraven en
cremeren. Binnenkort zullen we een brochure verspreiden met als titel ‘goed
voorbereid op ons sterven en daarna’. Daarin komt o.a. het vraagstuk begraven/cremeren aan de orde.

Gemeenteavond

Op maandag 20 juni a.s. hopen we weer een gemeenteavond te houden. Over
de invulling van de avond wordt u in de komende tijd geïnformeerd. Maar reserveert u de avond van 20 juni alvast in uw agenda voor de gemeenteavond?
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kerkenraad

Speeltoestellen

De kerkenraad heeft besloten tot de aanschaf van een paar binnenspeeltoestellen in de ´Oude Pastorie´. Voor in de tuin worden in eerste instantie verplaatsbare voetbaldoeltjes aangeschaft. Vaste speeltoestellen vragen om een goede
afweging vanwege veiligheid, periodieke keuring en bijkomende kosten voor
plaatsing en geschikt maken ondergrond.

Kerk app

Op dit moment gebruiken we de Appostel app vooral voor de digitale collecte.
In de komende maanden gaan we uitzoeken en bekijken op welke manier we
de kerk app nog meer willen inzetten. Het is de bedoeling dat we de kerk app
vanaf 1 september a.s. voor veel meerdere doeleinden gaan gebruiken.

Boekwinkel De Ploeg

Zoals u bekend is, is boekwinkel De Ploeg gestopt met haar werkzaamheden.
De winst die daardoor is vrijgekomen, is door de medewerkers verdeeld over
verschillende doelen.

Jaarrekening 2022 van CvK

De jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters werd in eerste lezing
vastgesteld. De jaarrekening ligt van 4 tot en met 8 april ter inzage bij
. U kunt een afspraak maken om deze in
te zien via
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Hervormde gemeente te Hien en Dodewaard
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

Verkort Overzicht
Begroting
2021

Rekening
2021

Rekening
2020

11.427
4.500
95.700
6.279

12.417
3.725
125.554
7.176

12.666
5.414
127.473
40.000

117.906

148.872

185.553

17.100

17.631

279.040

550

375

363

4.797
103.062
2.150
7.100
2.100
3.050
750

15.663
100.068
1.716
7.348
1.338
4.203
1.063

4.428
102.847
901
7.534
1.810
3.764
2.445

140.659

149.405

403.132

-22.753

-533

-217.579

-

33.009
-

635.775
-

-

33.009

635.775

-22.753

32.476

418.196

-

506
-22.000
-

-399.038
-

-

-21.494

-399.038

-22.753

10.982

19.158
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Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Totaal lasten A
Operationeel resultaat (A)
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)
Resultaat verslagjaar (A+B)
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
Resultaat naar Algemene reserve (D)

Bijeenkomsten

Maandagavond 11 april - bezinningsuur Heilig Avondmaal

Samen in gesprek over het Heilig Avondmaal: Wat betekent het precies, wat
doet je verlangen, wat houdt je tegen? Maandagavond 11 april is er een bezinningsuur in de Oude Pastorie. We beginnen dit keer om 20.00 uur. Voorafgaand sluiten we aan bij de bijeenkomst in het kader van de stille week. Deze
vindt plaats in de kerk en begint om 19.30 uur. Iedereen van harte welkom!

Stille week

In de stille week gedenken we de lijdensweg, kruisiging en begrafenis van
Jezus. Het valt niet altijd mee om in ons drukke leven daarbij stil te staan.
Daarom zijn er in de stille week korte bijeenkomsten in de kerk. De bijeenkomsten zijn er op maandag tot en met donderdag en ook op zaterdag, van
19.30 tot 20.00 uur. We horen en zingen over het diepe en wonderlijke lijden
van Jezus en worden er stil van. De liederen worden op de meeste dagen
begeleid door het orgel, maar ook een keer door de muziekgroep. Op Goede
Vrijdag is er een kerkdienst, waarin we ook het Heilig Avondmaal vieren.

2e Paasdag – brunch en spelen

Na de kerkdienst op 2e Paasdag is er een brunch en zijn er voor de kinderen
en jongeren spelen. Iedereen uit het dorp wordt hiervoor uitgenodigd, evenals voor de kerkdiensten op 1e en 2e Paasdag. Op zaterdag 9 april willen we
daarom een uitnodigingskaartje samen met een bloemetje huis-aan-huis verspreiden in de bebouwde kom van Dodewaard. Hiervoor zoeken we vrijwilligers. Wil je ook een aantal bloemen rondbrengen? Laat het weten aan
De gezellige en lekkere brunch begint om 11.30 uur. Om 12.30 uur beginnen
de spelen. Jonge kinderen kunnen paaseieren zoeken. Voor oudere kinderen
is er Het Jachtseizoen. We hopen dat u/jij erbij bent! Nodig gerust ook anderen uit en kom samen. Als u opgehaald en thuisgebracht wilt worden, kan dat
worden geregeld. Geef het dan even door als u zich opgeeft. Om een beetje te
kunnen inschatten hoeveel eten en drinken er gekocht moet worden, is opgeven wel handig.
Ook zonder opgave is iedereen welkom!
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Bijeenkomsten

Peuter – (groot)ouderspeelochtend ‘Kom je spelen?’

DV Vrijdagochtend 22 april en donderdag 19 mei zijn er weer Peuterspeelochtenden in de Oude Pastorie. Alle kinderen tussen 0 en 4 jaar zijn van harte
welkom met hun (groot)ouders/verzorgers. Als oudere kinderen vrij zijn van
school mogen ze natuurlijk ook meekomen.
Wanneer: vrijdagochtend 22 april en donderdagochtend 19 mei
Het is tussen 9:30 en 11:30 vrij in- en uitlopen. Ook als je nog nooit geweest
bent, van harte welkom! Omdat er vraag naar was, is er ook een peuterspeelochtend op de donderdag gepland.
We zorgen voor genoeg speelgoed, koffie en thee en iets lekkers. Leuk om
elkaar te spreken en gezellig om onze kinderen samen te laten spelen!
Graag voor de catering aanmelden vóór donderdag 20 april (respectievelijk
vóór 18 mei als je 19 mei wilt komen) bij
(Ook als je nu niet kunt, maar een andere keer wel wil
of op een andere dag, stuur gerust een berichtje).
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Kerkrentmeesters

Veilige Kerk

Bij een veilige kerk horen ook vertrouwenspersonen. Het is tot op heden ons
nog niet gelukt om vertrouwenspersonen te benoemen en daarom verwijzen
we bij seksueel misbruik door naar het Reformatorisch Meldpunt (www.
ikmeldhet.nl). Zij bieden u anoniem een luisterend oor en denken mee in uw
situatie.
Gemeenteleden kunnen ook terecht bij het moderamen (dagelijks bestuur) van
de kerkenraad. Bijvoorbeeld als u een klacht over iemand wilt indienen.
Hieronder kunt u lezen wat het Reformatorisch Meldpunt voor slachtoffers
van misbruik kan betekenen.
Reformatorisch Meldpunt voor slachtoffers van misbruik
Ongeveer 1 op de 3 personen maakt in zijn of haar leven een vorm van
seksueel geweld mee. Seksueel misbruik zorgt voor een langdurige druk op
het stress systeem met alle gevolgen van dien. Vaak vindt misbruik plaats in
relatie met een bekend persoon voor het slachtoffer. Angst, schuld en schaamte houdt slachtoffers van seksueel misbruik tegen om over het misbruik te
praten.
Het Reformatorisch Meldpunt biedt aan slachtoffers van seksueel misbruik
en hun omgeving anoniem een luisterend oor en advies om goede stappen te
zetten.
Anoniem, omdat praten over seksueel misbruik enorm moeilijk is. Maar ook
nodig! Praten helpt. Praten helpt om misbruik te stoppen en te verwerken.
Zet de stap om te spreken anoniem via WhatsApp of per telefoon op 085 77
33 12, of via een anoniem e-mailaccount. Deze kan worden aangemaakt op de
website van het Reformatorisch Meldpunt: www.ikmeldhet.nl. Het Reformatorisch Meldpunt zit klaar om te luisteren!
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www.voorelkaarvakantieweken.nl
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Over een man die nooit kon zien...
Johannes 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Hoe spreken de discipelen Jezus
11
aan? vs. 2
2. Jezus zegt in vers 5: ‘Ik ben het
................ der wereld’
3. Waar moet de man zich gaan wassen? In het badwater van ......
4. In vers 11 noemt de man, Jezus, .......................
5. Sommige farizeeën vragen zich af hoe een ................. mens zulke tekenen kan doen.
6. De Farizeeën hebben besloten om iedereen die Jezus als de Christus belijdt uit de
.................... te werpen.
7. In vers 17 zegt de man dat
Jezus een .................... is.
8. Op welke dag van de week is
de man genezen?
9. Wie worden er in vers 18 bij
geroepen?
10. Als iemand in God geloofd en
doet wat God van hem vraagt
is hij .............. Het woord
staat in vers 31.
11. De blinde man zegt dat het
nog nooit gebeurd is dat
iemand die blindgeboren is,
ziende wordt. Door de ..........
heen is het niet gehoord. (vs.
32)
12. Jezus vraagt aan de man of
hij gelooft in de ......... van
God.
Schrijf in het wolkje het antwoord van de man.
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Colofon
Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1,
6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411
of 06 - 83196490 bij voorkeur ‘s middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl
Scriba: Oud. H.J. de Haan,
Matensestraat 68, 6669 CJ
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl
Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg
197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com
Kerktaxi
Willem van Hattum, tel. 412260
Website:
www.hervormddodewaard.nl
Verenigingsgebouw ‘Oude Pastorie’,
Waalbandijk 59. Tel.: 412260
Beheerder: Dhr. W. van Hattum.
beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl
Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
Hien en Dodewaard,
p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard
diaconie@hervormddodewaard.nl
College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en
Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten
kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl
Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Kerkblad rekeningnummer:
NL64RABO0373722346 t.n.v.
Fonds kerkbode.
Nr. 8 verschijnt op 15 april
Inleveren kopij: uiterlijk 11 april bij
kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 9 komt uit op 6 mei. (3 wkn)
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Agenda
Zondag 3 april 2022
6e Lijdenszondag
10.00: Ds. M.H. Bil.
Bediening Heilige Doop
Oppas
10.15: Kinderdienst
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. G. van Goch,
Scherpenzeel

Zondag 10 april 2022
7e Lijdenszondag
Palmzondag
10.00: Ds. M.H. Bil.
Voorbereiding Viering
Heilig Avondmaal.
Oppas
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. W.J.J. Koelewijn,
Renkum

Dinsdag 5 april
14.30: Ouderenkring
19.30: Hervormd Kerkkoor

Maandag 11 april
20.00: Bezinningsavond H.A.

Woensdag 6 april
19.00: Uur van gebed
Donderdag 7 april
19.00: Mentorcatechese
19.30: VV. ‘Bidt en Werkt’
Vrijdag 31 januari
19.30: 10Rclub

Dinsdag 12 april
19.00: Kris Kras Klub
19.30: Hervormd Kerkkoor
19.30: Stille week Vesper
Woensdag 13 april
19.30: Stille week Vesper
Donderdag 14 april
19.30: Stille week Vesper
Vrijdag 15 april 2022
Goede Vrijdag
19.30: Ds. M.H. Bil.
Viering Heilig Avondmaal.
Zaterdag 16 april
19.30: Stille week Vesper
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