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Meditatie
Roeping 2.0: Liefhebbers gezocht

Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij?
Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u
van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van
U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen. (Joh. 21: 17)
In gedachten zie ik ze lopen, over het strand: Jezus en Petrus. Petrus: Een
enthousiaste en bevlogen volgeling van Jezus. Altijd beschikbaar voor Jezus.
Maar op dat ene cruciale moment, toen Jezus Zijn leven ging geven, lukte het
hem niet. Toen koos hij voor zichzelf, voor eigen comfort en veiligheid. En
daarom neemt Jezus Petrus even apart.
Opvallend genoeg maakt Jezus Petrus geen verwijt. Het enige dat Jezus van
Petrus wil weten is hoe het staat met zijn liefde. Jezus zoekt liefhebbers. Zoals
een geliefde het je kan vragen, nadat er van alles is gebeurd en je niet meer zo
op elkaar bent afgestemd: Hou je nog van me?
Jezus zet hoog in: Heb je Mij lief? In het Grieks staat daar: agapè. Dat betekent liefde van het hoogste niveau. Liefde die alles verdraagt, alles hoopt,
alles vergeeft. Liefde die onvoorwaardelijk is en zichzelf opoffert tot in de
dood. Het is de liefde van God in Jezus. Zoals Ik jou heb liefgehad, Petrus,
heb je Mij zo lief? Dat is een pijnlijke vraag. De vraag zet je klem. Wie kan er
zeggen: Maar natuurlijk heb ik U zo lief?
Petrus stamelt: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. In het Grieks staat daar:
filo. Dat betekent liefde als van een vriend. Die liefde kan hemelhoog zijn,
maar ook bedroevend laag. Dat is wat Petrus aan Jezus heeft te bieden. Hij is
er eerlijk over: Goddelijke liefde kan hij Jezus niet bieden. Dat heeft hij wel
geleerd.
Jezus herhaalt zijn vraag en Petrus herhaalt zijn antwoord. Dan past Jezus Zijn
vraag aan: Houd je van Mij, zoals je van een vriend houdt? Wonderlijk genoeg
komt Jezus Petrus tegemoet. Jezus daalt af naar Petrus’ niveau van liefhebben. Dat is voor Jezus uiteindelijk genoeg. Ook genoeg om Petrus opnieuw te
roepen om te zorgen voor Gods kudde.
Roeping is niet dat God enthousiastelingen of onfeilbare mensen zoekt.
Roeping is dat God liefhebbers zoekt. En dan is zelfs onze kleine kwetsbare
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liefde genoeg. God kan uit de voeten met wat je God hebt te bieden aan liefde.
Daarmee mag je je geroepen weten om zielen van anderen te voeden met het
goede van God. Dagelijks dichtbij: De mensen om je heen. En ook in de kerk
of het missionaire werk. Want het aantal schapen zonder herder is groot…
Ds. Martin (M.H.) Bil

Zondagmorgen 29 mei – openbare geloofsbelijdenis

Op de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren hopen 4 gemeenteleden
belijdenis van het geloof in God te doen. Dat zij Jezus belijden als hun Heere,
maakt dat het al een beetje Pinksterfeest is. Tegelijk zien zij en wij uit maar
meer van de Heilige Geest. In de dienst lezen we 1 Korinthe 12: 1-11.

Zondag 5 juni - Pinksteren

De ochtenddienst op 1e Pinksterdag wordt buiten, bij de Oude Pastorie,
gehouden. Als de weersverwachting niet goed genoeg is, vindt de dienst in de
kerk plaats. Houdt u bij twijfelachtig weer daarom uw e-mail en de website
in de gaten. Helaas is er bij een buitendienst geen beelduitzending mogelijk.
De christelijke muziekvereniging Amicitia zorgt voor de muzikale begeleiding. Nodig gerust eens iemand uit voor de dienst en kom samen. We mogen
groot denken en veel verwachten: De Geest is erop uit om harten te vullen. De
avonddienst op 1e Pinksterdag en de ochtenddienst op 2e Pinksterdag vinden
gewoon in de kerk plaats.
Pinksterzendingscollecte 5/6 juni voor ‘Bijbel brengt arme boeren in
actie in Zuid-Afrika’.
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven
al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal
worden. Met een ambitieus Bijbel- en landbouwprogramma lukt het een
Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: Ze brengen families samen in actie en geven hen hoop. De inwoners lezen eerst samen
Bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten
maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een
vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe
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je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma
is succesvol: Door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun
voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en
gezondheidszorg.

Zondagmorgen 12 juni – voorbereiding Heilig Avondmaal

In de dienst lezen we verder in de 1e brief van Paulus aan de gemeente van
Korinthe. Aan de beurt is 1 Korinthe 12: 12-31. Daar gebruikt Paulus het
beeld van het lichaam met vele verschillende ledematen. Het is ook een beeld
dat bij de viering van het Heilig Avondmaal past: Als leden van één lichaam
samen het brood en de wijn delen, omdat de Geest ons samen verbindt aan
Christus. Ondertussen vinden we al die onderlinge verschillen vaak maar wat
lastig. Hoe kunnen we elkaar toch vasthouden?
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Diaconiecollecte voor de lijdende kerk op 12 juni bestemd voor de
wederopbouw van kerken in Nigeria.
In Nigeria en omliggende landen zijn onze broers en zussen continu op
hun hoede. Christelijke dorpen worden regelmatig aangevallen door
jihadistische groeperingen zoals Boko Haram. Christenen worden op
brute wijze vermoord (4600 doden in 2021!), verkracht
of gemarteld. Hun kerken en huizen worden verwoest.
Nigeriaanse christenen vragen ons – de wereldwijde kerk – te helpen
bij het herstel en de wederopbouw van hun kerken. Die kerken zijn na
gewelddadige aanvallen van jihadisten vaak
volledig verwoest. Met onze hulp kunnen we onze Afrikaanse broers
en zussen hun kerk teruggeven. Het doel van Open Doors is om acht
kerken volledig te herstellen. Daar is 24.000 euro voor nodig.
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Pastoraat
Geboorte

Op 5 mei jl. is .... geboren.

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.

Huwelijksjubilea

...
We feliciteren beide echtparen van harte met dit jubileum en wensen hen
samen met hun geliefden Gods zegen voor de toekomst toe.

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.
Voor de periode van 7 mei t/m 27 mei was ik te laat met het inleveren van de
namen voor het Kerkblad. Vandaar dat we die gemeenteleden die in die periode jarig zijn geweest, alsnog hieronder vermelden.

....

6

Kerkenraad
Brochure ‘Goed voorbereid op je sterven en daarna’

Bij dit Kerkblad zit de brochure ‘Goed voorbereid op je sterven en daarna’.
De kerkenraad heeft onlangs gesproken over keuzes en dilemma’s rondom het
sterven en de uitvaart. Ook omdat we vanuit het pastoraat regelmatig vragen
hierover krijgen. Vandaar dat we hebben besloten een brochure uit te brengen
die kan helpen om goed voorbereid te zijn op het sterven en daarna. Als u of
jij na het lezen van de brochure graag in gesprek wilt met iemand uit de kerk
(predikant, ouderling, bezoekzuster of -broeder), laat het dan weten. Dan
komen we bij u langs. Het gesprek kan ook plaatsvinden bij een kring of vereniging. Op D.V. 15 september hoopt de predikant bij de vrouwenvereniging
over dit thema in gesprek te gaan. Als u of uw kring ook deze behoefte heeft,
laat het dan weten. Dan komt er iemand langs of organiseren we een gespreksavond voor de hele gemeente.

Gemeenteavond voor iedereen

De werkgroep ‘Samen gemeentezijn’ heeft in de afgelopen maanden gewerkt
aan een enquête om te weten te komen hoe de onderlinge verbinding in de
gemeente nu wordt ervaren. Wat goed gaat? En wat kan beter? Over het invullen van de enquête hoort u binnenkort ongetwijfeld meer. De resultaten van de
enquête worden gepresenteerd op een gemeenteavond die wordt gehouden op
D.V. maandag 27 juni. Uiteraard is er ook ruimte voor andere onderwerpen:
Zaken waarover je je waardering wilt uitspreken en dingen waarover je vragen en wellicht zorgen hebt. We hopen jong en ouder te ontmoeten. Reserveer
alvast de datum in de agenda!
In de kerkenraadsvergadering van 17 mei jl. is onder meer het onderstaande
aan de orde geweest.

Predikantsplaats

Het College van Kerkrentmeesters heeft een positief gesprek gehad over het
behouden van een volledige predikantsplaats. Na het inleveren van een meerjarenbegroting zal het centraal orgaan een beslissing over de predikantsplaats
nemen.

Kerk-app

Er is gesproken over het inzetten en gebruik van een kerk-app voor de gemeentelijke activiteiten. Nu kan er via de Appostel app een collecte bijdrage
worden gedaan. In de komende maanden worden aan deze app enkele functies
toegevoegd waardoor een breder gebruik mogelijk wordt. Uiteraard houden
we u en jullie hiervan op de hoogte.
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Kerkenraad
Speeltoestellen

Met financiële hulp van de Diaconie heeft het jeugdwerk enkele speeltoestellen aangeschaft, voor binnen en buiten. Hierbij is ook gekeken naar de veiligheid en het onderhoud aan de toestellen.

Kringen

Er zijn in onze gemeente meerdere (Bijbel)kringen actief. Voor het coördineren van deze kringen zoeken we een kringcoördinator. Deze persoon
informeert de gemeente over de diverse kringen, ontvangt aanmeldingen
van nieuwe kringleden en zoekt voor hen naar een passende kring. Ook is de
kringcoördinator aanspreekpunt voor kringleiders en kan hij/zij desgewenst
zorgen voor toerusting van de kringleiders.

Jaarrekeningen

De jaarrekening 2021 van zowel het College van Diakenen als van Kerkrentmeesters werd in 2e lezing vastgesteld. De beide penningmeesters werd
decharge verleend.

Commissies en werkgroep

Verder deden de verschillende vertegenwoordigers verslag van de werkzaamheden in de commissies en werkgroep ´Samen gemeente zijn´.

Uitnodiging

Op donderdag 2 juni is er een bijeenkomst van de ring Tiel. Alle kerkenraden
van voorheen de classis Tiel zijn hiervoor uitgenodigd. Ook gemeenteleden
zijn van harte welkom. In de ring draait het om ontmoeting en geloofsgesprek
tussen de gemeenten in de regio. Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor u klaar
in de Lambertuskerk te Buren. Het trio ‘Wilde Eend’ brengt een muzikaal
programma rond Joodse feesten. Verschillende feesten in het kerkelijke jaar,
zoals Pasen en Pinksteren, staan in nauw verband met de Joodse traditie. In
de pauze is er gelegenheid om met elkaar uit te wisselen wat het vieren van de
feesten in het kerkelijke jaar voor ons betekent.
Wilt u ook naar deze bijeenkomst, geef u dan uiterlijk 30 mei a.s. op bij scriba
Henk de Haan, scriba@hervormddodewaard.nl.

Save the date

Reserveert u zaterdag 17 september a.s. vanaf 14.30 uur in uw en jullie
agenda?
Dan is de opening van het nieuwe winterseizoen.
In augustus volgt er meer informatie over aanmelden en het programma.
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Diaconie en Kerkrentmeesters

Gift vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’

De diaconie mocht van vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’ een mooie gift
ontvangen van € 1500,00. De diaconie is hier erg blij mee. De gift maakt het
mogelijk mensen die minder bedeeld zijn te ondersteunen. Zowel in onze
eigen gemeente, in Nederland als daarbuiten. De diaconie dankt de vrouwenverenigig hartelijk voor dit mooie bedrag en zal zorgdragen dat dit een goede
bestemming krijgt.

Giften aan College van Kerkrentmeesters

In de achterliggende periode hebben we de volgende giften contant ontvangen:
Via Ds. M.H. Bil: 2x €50,-Via ouderling H. de Haan: 1x €20,-Via dhr. G.J. Bosch: 1x €10,--, 1x €20,-Via Ds. J.H. de Vree: 5x €10,--, 2x €20,--, 1x €50,--.

Betaling abonnementsgeld voor Kerkblad

Voor een aantal lezers is/was niet bekend op welke wijze het abonnementsgeld voor het Kerkblad moet worden betaald. Met dit artikel informeren wij U
hierover.
Gebruikelijk was om het abonnementsgeld van het afgelopen jaar achteraf in
mei te betalen.
Ook dit jaar volgen wij deze betalingswijze.
De kosten voor de gedrukte versie die bij U wordt bezorgd, zijn € 22,50 per
jaar. Wij verzoeken u, voor een goede administratie, bij de omschrijving het
jaartal te vermelden.
Degenen die een digitale versie ontvangen, betalen een vrijwillige bijdrage.
Velen van U betaalden € 10,- en dat stellen wij zeer op prijs.
Hierbij ook graag het jaartal vermelden waarvoor u bijdraagt.
Wilt u uw abonnementsgeld/bijdrage overmaken naar:
Rekeningnummer:
NL 64 RABO 0373 722 346
T.n.v.:			Fonds kerkbode
Met uw bijdragen kunnen we het verschijnen van het Kerkblad financieel in
stand houden.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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Bijeenkomsten

Vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’

Even een berichtje vanuit de vereniging. We hebben 12 mei weer onze jaarvergadering kunnen houden met een heerlijke kom soep en een broodmaaltijd.
Nadat we waren begonnen en de notulen en verslagen waren voorgelezen, zijn
eerst Dinie van Rekum en Ans van Laar in het zonnetje gezet. Ze waren resp.
45 / 30 jaar Lid van de vereniging. We hebben hen bedankt voor hun inzet en
verrast met een mooie plantenbak. Daarna gingen we eerst aan de koffie met
gebak en als slot hebben we een paar potjes Bingo gedaan met natuurlijk een
hapje en een drankje. We kunnen terugzien op een fijne avond. We hebben
van de opbrengst van de Verjaardagszakjes en onze Handwerken over kunnen
maken aan de Kerkrentmeesters € 4000,--, aan de Diaconie € 1500,-- en voor
de Vakantie Bijbelweek € 500,--.
Als er dames zijn die ook zin hebben om een avond gezellig met elkaar bezig
te zijn (handwerken of iets dergelijks): Kom gerust een keer vrijblijvend op de
koffie.
U bent van harte Welkom !!!!!!!
Een Hartelijke groet van ons allemaal

Verjaardagsfonds

De verjaardagszakjes van maart/april hebben in de zakjes € 536,85 opgebracht.
Via de bank is er € 80,00 overgemaakt.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Eten na de dienst

Op DV zondag 26 juni ’22 wordt er door enkele gemeenteleden weer een eten
na de dienst georganiseerd. Meer bijzonderheden volgen in het Kerkblad van
juni maar dan kunt u/jullie nu alvast deze datum in uw agenda reserveren. U
komt toch ook?
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Nieuws van buiten

Op zoek naar een tussenjaar? Of een werkvakantie deze zomer?

De Herberg is een ideale plek om 5 of 10 maanden een tussenjaar te doen, bijvoorbeeld omdat je nog geen studiekeuze hebt gemaakt of omdat je nog niet
direct wilt gaan werken na je opleiding of studie. Bekijk onze nieuwe video
en kom een dagje meelopen om de sfeer te proeven! Bekijk via onze website
www.pdcdeherberg.nl onze video.
Als je niet alleen een mooie maar ook een nuttige zomervakantie wilt dan ben
je bij de Her-berg op de juiste plek! Alleen of samen met je vrienden (vanaf
15+) deze zomer de handen uit de mouwen steken en anderen helpen. In ruil
daarvoor krijg je een eigen kamer en maal-tijden maar bovenal een onvergetelijke tijd!
Mail naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl voor meer informatie.

10 dagen bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren

IZB, 24-Prayer NL en Alpha Nederland sluiten zich aan bij wereldwijde gebedsbeweging
De IZB, Alpha Nederland en 24-7 Prayer sluiten zich aan bij Thy Kingdom
Come, een wereldwijde beweging, die christenen oproept om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden voor mensen in hun omgeving die God niet
kennen.
Wie wil kan meedoen aan Thy Kingdom Come door in de periode tussen
Hemelvaart en Pinksteren gebedsmomenten te organiseren waarin het gebed
om de komst van Gods Koninkrijk en de vernieuwing van mensenlevens door
de Heilige Geest centraal staat. Daarbij wordt iedereen opgeroepen om heel
concreet voor tijd vijf mensen in zijn of haar omgeving te bidden. Jan van
Luik, IZB: ‘Het mooiste dat je als christenen voor iemand in je omgeving kunt
doen, is voor die persoon te bidden. Als we bidden, doen we dat met het oog
op het Koninkrijk van God. Juist deze periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is een mooi moment omdat het een is van omhoog kijken in de verwachting dat Jezus onze zaak bepleit in de hemel. Het is een periode om uit te zien
naar het werk van de Heilige Geest die ons leven vernieuwt en Jezus’ Koninkrijk bouwt.’
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Bijeenkomsten
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

Beschikbare materialen

Het IZB stelt de vertaling van het Thy
Kingdom Come gebedsdagboek, geschreven door aartsbisschop Justin Welby, gratis
beschikbaar als download op de website.
Het gebedsdagboek bestaat uit een dagelijkse overdenking en een gebedspunt en
is heel geschikt voor gebedsbijeenkomsten
in kerken. Er is ook een voorbeeldliturgie
beschikbaar en een boekenlegger waarop
vijf namen geschreven kunnen worden.
Wie liever thuis bidt en de dagelijkse
overdenkingen en gebedspunten via de
mail wil ontvangen, kan zich inschrijven
via de website van Alpha Nederland. Ook
organiseert Alpha Nederland op Hemelvaartsdag een bijeenkomst om de start van
de tiendaagse te markeren, in de Motion
Church Utrecht, met de muzikale medewerking van het Adem Project.
Nederland is een van de 172 landen die
meedoen aan Thy Kingdom Come (‘Uw
Koninkrijk kome’). Jaïr Sagström, Alpha
Nederland: ‘Het idee komt voort uit wat
de Bijbel schrijft over de leerlingen na
Jezus’ Hemelvaart. Zijn opdracht was om
te wachten op de belofte van de Vader. Dit
hadden de leerlingen heel rustig kunnen
doen, maar wat we lezen is dat ze juist
heel actief God zoeken om de vervulling van Zijn belofte en de komst van de
Heilige Geest.’
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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
Zending
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
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
Kerkblad rekeningnummer:
NL64RABO0373722346 t.n.v.
Fonds kerkbode.
Nr. 11 verschijnt op 17 juni.
Inleveren kopij: uiterlijk 13 juni bij
kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 12 komt uit op 1 juli

Bijeenkomsten
Donderdag 26 mei 2022
Hemelvaartsdag
10.00: Ds. M.H. Bil.
Zondag 29 mei 2022
10.00: Ds. M.H. Bil.
Bevestiging lidmaten.
Oppas
Koffiedrinken
18.30: Ds. Prop. P.D. de Koning,
Heteren

Dinsdag 31 mei
16.00: Ouderenkring met
broodmaaltijd
Woensdag 1 juni
19.00: Uur van gebed
Donderdag 2 juni
19.30: VV. ‘Bidt en Werkt’

Agenda
Zondag 5 juni 2022
1e Pinksterdag
10.00: Ds. M.H. Bil.
m.m.v. Muziekgroep en
orgel
Oppas
18.30: Ds. A.T. van Blijderveen,
Veenendaal
Maandag 6 juni 2022
2e Pinksterdag
10.00: Dr. J. Hoek, Veenendaal
Woensdag 8 juni
19.00: Uur van gebed

Zondag 12 juni 2022
10.00: Ds. M.H. Bil.
Voorbereiding
Viering Heilig Avondmaal.
Oppas
Koffiedrinken
18.30: Ds. R.J. van Amstel,
Rotterdam
Maandag 13 juni
19.30: Bezinningsavond H.A.
Woensdag 15 juni
19.00: Uur van gebed
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