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Meditatie

Allemaal in tel

Het beeld van de gemeente na Pinksteren in 1 Korinthe 12 is duidelijk: Iedereen doet ertoe. Paulus stelt zelfs vrij radicaal dat de minst geachte leden het
meest in tel dienen te zijn, zelfs zodanig dat ze geacht worden een verstandig
oordeel te kunnen vellen (2 Kor. 6: 4).
Ik heb sterk het idee dat we erin falen om dit principe toe te passen op kinderen en jongeren. Ik houd het zelfs voor mogelijk dat het opmerken van ieders
gaven van jongs af aan van beslissende betekenis is voor het ontwikkelen van
een binding met de kerk.
Aandacht voor hun gaven is er soms bij het belijdenis doen. Er zijn gemeenten
waar bij die gelegenheid wordt gevraagd: wat gaat nu jouw bijdrage zijn aan
het gemeenteleven? Een mooie vraag, die evenwel best laat komt. In een gereformeerde kerkopvatting horen kinderen er immers al bij vanaf het moment
dat ze worden gedoopt. Hun bijdrage is niet een optie, maar een gegeven.
Het woord ‘bijdrage’ kan gemakkelijk worden misverstaan, alsof je er pas
toe doet als je praktisch nut hebt. Dat druist in tegen de unieke aard van het
Koninkrijk Gods. Je hoort er niet bij, omdat je een prestatie levert, maar
omdat je in een nieuwe hoedanigheid wordt geplaatst. Jezus stelt op dat punt
de volwassenen beschaamd (Matt.18: 1-6). Daarom is het opmerken van de
stemmen van de jonge kinderen, en het niet verachten daarvan, zo veelzeggend (Matt. 21: 14-16; Ps. 8: 3).
Juist als we dat begrijpen, zou het vanzelfsprekender mogen zijn als meer kinderen en jongeren worden uitgenodigd tot meedoen. Hoe dat praktisch moet?
Ik voel niet zoveel voor een gaventest. Ook een databank met taakjes is me te
instrumenteel. Het begint met de bereidheid de stemmen van de kinderen te
beluisteren en af te tasten hoe ze mee kunnen doen. Dat kan in praktische dingen, misschien kunnen ze het psalmenbord gereedmaken, de avondmaalstafels
gereedzetten, de klok luiden, de tuin van de kerk helpen verzorgen. Waarom
zouden ze ook niet kunnen collecteren of een van de schriftlezingen kunnen
verzorgen? Het dienen in de kerk is niet exclusief iets voor volwassenen.
Dr. A. de Muynck – column overgenomen uit De Waarheidsvriend van 16 juni 2022
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Bij de diensten

Zondagmorgen 3 juli – overstapdienst

Een aantal kinderen neemt afscheid van de kinderdienst. Zeker in combinatie
met de overstap naar een nieuwe school, betekent dat een nieuwe fase in hun
leven, en ook in het leven van ouders. In de dienst staan we stil bij dit overgangsmoment. We horen over Jezus: De keuze die Hij op 12-jarige leeftijd
maakte en wat dit betekende voor Zijn ouders (Lukas 2: 40-52). Over op eigen
benen gaan staan en loslaten gesproken…

Collecte 3 juli voor binnenlands diaconaat: Hulp voor mensen
zonder papieren

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven
vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben
geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies
en scholing. Ook wordt er op diverse plaatsen voor een warme maaltijd
gezorgd, wordt geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch
probleem is. Uw gift wordt erg op prijs gesteld.

Zondagavond 10 juli – ontmoetingsdienst

‘Dagelijks in gesprek met God’ is het thema van de ontmoetingsdienst. Wat is
stille tijd? Hoe nodig is dat? Hoe hoor je Gods stem? De dienst is samen met
de jongeren voorbereid.
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Pastoraat

Geboren

Op 20 juni werd .... geboren. Het gezin woont aan de ... in Dodewaard. We
feliciteren hen van harte met dit wonder en hopen dat Emily mag opgroeien
tot vreugde van hen en tot eer van God!

Huwelijksjubileum

.... hopen op 11 juli a.s. 25 jaar te zijn getrouwd. We feliciteren hen van harte
met dit jubileum en wensen hen samen met hun geliefden Gods zegen voor de
toekomst toe.

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.

Overleden

Op 27 juni jl. overleed .... op de leeftijd van 93 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 1 juli a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in Rouwhuys Wevers aan
de Markstraat in Opheusden. De rouwdienst vindt plaats in besloten kring op
zaterdag 2 juli om 10.30 uur in Rouwhuys Wevers, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Kalkestraat in Dodewaard.
Een schriftelijke condoleance kan worden verstuurd aan het adres: ... We bidden om Gods troost en nabijheid voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie. In het volgende Kerkblad staan we verder stil bij haar
overlijden.

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.
...
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Pastoraat

Save the date

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

Gemeenteleden in een ander huis

Meerdere gemeenteleden kunnen niet (meer) zelfstandig wonen in verband
met de zorg die ze nodig hebben. Soms al jaren lang. De oude woning en
woonplaats worden vaak nog gemist. Met enige regelmaat vermelden we
hun namen in het Kerkblad, zodat we ze niet vergeten en met hen kunnen
meeleven door middel van gebed, een kaartje of eventueel een bezoekje. Als
er gemeenteleden ontbreken, horen we dat graag. Neemt u in dat geval even
contact op met de wijkouderling of predikant.
Elim (Bartus van de Walstraat 2, 4051 AK Ochten)
Het Anker (Schenkhofstraat 11, 4041 CA Kesteren)
Andalhof (Andelst)
Huize Appelenburg (Julianalaan 18, 6669 AG Dodewaard)
Dr. Leo Kannerhuis (Ringlaan 27a, 6874 BG Wolfheze)
Philadelphia, De Grip 48, 6671 GH Zetten
Zideris (Bantuinweg 2, 3911 MX Rhenen)
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Diaconie

Zomermaaltijd voor 65+ -ers en alleenstaanden

Op vrijdag 29 juli 2022 wordt door de Diaconie een ‘zomer’-maaltijd georganiseerd voor ouderen (65+) en alleenstaanden in onze gemeente. De maaltijd
wordt gehouden in de tent van de Vakantie Bijbelweek bij de Oude Pastorie,
Waalbandijk 59 in Dodewaard. De inloop is vanaf 17.30 uur. Rond 18.00 uur
hopen we met de maaltijd te beginnen.
Opgeven voor de maaltijd kan via mailadres Diaconie@Hervormddodewaard.
nl of telefonisch bij Mike Schoen (0488-411166) of Gert Jan van Kalkeren
(0488-411103). Graag opgeven vóór 22 juli 2022.
Mocht u geen mogelijkheid hebben om naar de Oude Pastorie te komen, dan
kunt u dit aangeven wanneer u zich aanmeldt voor de maaltijd. Vervoer wordt
dan zoveel mogelijk voor U geregeld.

Vrijwilligers gevraagd voor vervoer ‘zomer’-maaltijd.

Op vrijdag, 29 juli 2022 wordt door de Diaconie een ’zomer’-maaltijd georganiseerd voor ouderen (65+) en alleenstaanden in onze gemeente (Zie bovenstaand bericht).
Om het mogelijk te maken dat gemeenteleden die zelf geen vervoer hebben,
deel te kunnen laten nemen aan de maaltijd, worden vrijwilligers gezocht voor
het vervoer. Mocht u in de gelegenheid zijn dit te doen, dan kunt u zich hiervoor opgeven via mailadres Diaconie@Hervormddodewaard.nl of telefonisch
bij Mike Schoen ( 0488-411166) of Gert Jan van Kalkeren (0488-411103).
Mogelijk neemt u zelf deel aan de maaltijd en hebt u nog een plekje vrij in uw
auto om iemand op te halen?
Zodra bekend is wie moeten worden opgehaald en wie zich voor het vervoer
hebben opgegeven, zal door de Diaconie een planning worden gemaakt.
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Kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2022

Wat fijn dat we elkaar na een lastige periode weer mogen ontmoeten. We
kunnen weer samen vieren en er zijn voor elkaar en voor onze naasten in de
samenleving. Verschillende activiteiten zijn opgestart om weer een plek te zijn
waar mensen worden geïnspireerd door Gods woord en lief en leed delen.
Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen
nodig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten
helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas
van de Protestantse Kerk.
De afgelopen jaren hebben wij, als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard, ook twee maal een bijdrage ontvangen vanuit de Solidariteitskas. Op
deze manier konden wij de Oude Pastorie verbouwen tot verenigingsgebouw
en een nieuw orgel aanschaffen.

Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar
helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken
uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om
een bedrag van €10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas.
Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente.
De enveloppen met daarin meer informatie en een acceptgiro heeft u al
ontvangen. Mocht u deze niet meer hebben, dan kunt u het bedrag ook overmaken op NL98 INGB 0000 9062 73 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Hien en
Dodewaard onder vermelding van Solidariteitskas 2022.
Geef uit dankbaarheid voor wat u in uw eigen gemeente heeft ontvangen. We
zijn er voor elkaar!
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
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Boekwinkel
De Ploeg

Nog een laatste bericht namens de vrijwilligers van de boekwinkel. Eerder dit jaar
heeft u al kunnen lezen in het kerkblad dat het resterende bedrag van de boekwinkel
is verdeeld. Er stond alleen niet bij om welk bedrag het ging en hoe het precies is
verdeeld. Het gaat om een bedrag van € 6000,- dat als volgt is verdeeld:

€ 3000,- ; bijdrage nieuwe beamer voor de kerk

€ 250,- ; GZB

€ 250,- ; IZB

€ 250,- ; Nederlands Bijbelgenootschap

€ 250,- ; Stichting Friedestimme

€ 500,- ; Zendingscommissie Dodewaard

€ 500,- ; Diaconie Dodewaard: project aandacht eenzame ouderen

€ 500,- ; Kerkvoogdij Dodewaard: project aandacht voor jongeren

€ 250,- ; Kerkvoogdij Dodewaard: onderhoud Oude Pastorie

€ 250,- ; Kerkvoogdij Dodewaard; orgelfonds
Eind mei is de bankrekening van de boekwinkel definitief opgeheven en het
resterende saldo van ruim € 400,- is overgemaakt naar de diaconie.
Een groot deel van de voorraad boeken is naar Dorcas in Opheusden gebracht en een
deel van de voorraad is verkocht aan een kleine boekwinkel in Haaften.
De kaartenrekken zijn verkocht. Alleen de toonbank van de boekwinkel is nog niet
weg. Mocht u interesse hebben of er iemand voor weten; neem dan even contact op:
06-11120240.
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Als vrijwilligers hebben we onlangs nog een afsluitende avond gehad. We vinden
het nog steeds jammer dat we hebben moeten besluiten om te stoppen, maar we
hebben met elkaar nog een fijne avond mogen hebben.
Hartelijke groeten namens alle vrijwilligers.

Save the date!
Woensdagavond
28 september 2022

Thema-avond over
geloofsopvoeding met
Leantine Dekker, jeugdwerkadviseur van de HGJB
Voor alle ouders van
kinderen van 0—±18 jaar
In de ‘Oude Pastorie’
Meer info over het thema etc. volgt
na de zomervakantie
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Bijeenkomsten
Colofon
Bedankt voor het sparen van de kranten!
Namens de kinderen van basisschool ‘De
Hien’: Iedereen bedankt voor het sparen van
de kranten! Deze stoelen hebben ze op Basisschool ‘De Hien’ gemaakt van kranten bij het
thema ‘Constructies’. Iemand van 20 kg kan
op deze stoelen zitten, zo stevig is de constructie gemaakt, door onder andere driehoekconstructies te gebruiken.

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
Zending
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100

Woord en Daad

DV 9 juli is het weer zover! Een verkoping
voor Woord en Daad op het erf van familie
Van Meerten (Markstraat 5A, Opheusden).
Fruit, tweedehands boeken, cadeauartikelen,
Aloë Vera, Jemako, kaarten, snoep, cake, enz.
enz. Dit keer wordt het aanbod onder andere
uitgebreid met een kleedjesmarkt waar kinderen hun spullen kunnen verkopen! Kinderen
kunnen zich opgeven via 06 27652272, je
hoeft niets af te dragen voor W&D. Iedereen
van harte welkom tussen 10 en 16.00 uur!
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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. 13 verschijnt op 15 juli
Inleveren kopij: uiterlijk 11 juli
bij kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 14 komt uit op 29 juli

Agenda
Zondag 10 juli 2022
10.00: Ds. G.D. Hoff, Rhenen
Oppas
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. M.H. Bil.
Ontmoetingsdienst

Woensdag 6 juli
19.00: Uur van gebed

Woensdag 13 juli
19.00: Uur van gebed

Nog een papieren stoel

Zondag 3 juli 2022
10.00: Ds. M.H. Bil.
Overstapdienst
Oppas
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. M. Dubbelman,
Giessendam
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