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Meditatie

Samen één lichaam zijn

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn
leden.
(1 Korinthe 12: 27)
Paulus schetst een prachtig beeld: De kerk als een lichaam. Veel verschillende
ledematen, maar toch samen één lichaam. Iedereen hoort erbij, niemand kan
worden gemist, want dan functioneert de kerk niet optimaal.
Wat de kerk samenbindt, is de belijdenis ‘Jezus is Heere’ (vers 3). ‘Jezus is
voor ons de Hoogste, omdat Hij in onze plaats tot in het diepste is gegaan, is
vervloekt door God en mensen’, zo laat de Heilige Geest ons zeggen. Jezus
is het kloppend hart van de gemeente. Wat we over Jezus belijden, bindt ons
samen. Dat delen we met elkaar. Verschillen zijn er ook: in gaven (vers 4), in
taken (vers 5), in uitwerkingen (vers 6), maar in alles zijn we nuttig voor de
ander (vers 7).
Een prachtig bouwwerk van de Geest: De kerk als het lichaam van Christus.
Tegelijk soms ook verdraaid lastig. Vooral als we onszelf vergelijken met
anderen in de gemeente. En wie doet dat niet?
Je kunt je dan zomaar onbelangrijk of een buitenbeentje voelen (vers 15-16).
Als je die ander(en) ziet, dan voel je je te oud of te jong, te behoudend of
te evangelisch, te oppervlakkig of te radicaal. Je past er gewoon niet zo bij
en voelt je eenzaam, tot de minderheid behoren. Paulus corrigeert ons (vers
17-20): je denkt te klein over jezelf, over de ander en ook over God. Je hoort
erbij, omdat Jezus ons aan elkaar verbindt. En God heeft ook jou gaven en
taken gegeven, waarmee je de ander tot nut bent.
Je kunt je ook zomaar belangrijker voelen dat anderen (vers 21). Dat zeg je
natuurlijk niet, maar denk je wel. Jij bent er vrijwel altijd, zet je ontzettend in
voor de kerk. Maar die ander zie je bijna nooit, doet vrijwel niets en wat hij
of zij wel doet, daar vind je ook het nodige van. Ook dan corrigeert Paulus
ons (vers 22-25). Je denkt te klein over de ander, over jezelf en over God. De
ander over wie jij klein denkt, is voor God ontzettend waardevol en zijn of
haar gaven en taken zijn zeer noodzakelijk, ook voor jou. Ook die ander heeft
jou iets te geven.
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Bij de diensten

Samen gemeentezijn: als een lichaam. Een prachtige creatie van God, maar
soms ook heel lastig. Goed dat we daarom het Heilig Avondmaal mogen vieren. Als een oefening in samen gemeentezijn.
Denk al die anderen maar even weg. Verlang je ernaar Jezus als Heere te belijden? Jezus de Hoogste in je leven te laten zijn en nog meer te laten worden?
Je te bekeren van een leven dat Jezus klein houdt, naar beneden haalt? En ook
van gedachten waarmee je jezelf onder of boven anderen in de gemeente zet?
Kom dan, wees erbij. Jezus wil je laten delen in Zijn liefde tot in de dood.
Maar naast jou, ook anderen. Aan de tafel worden ze opnieuw aan je gegeven.
Worden we opnieuw één lichaam, met Jezus als kloppend hart en wij allen
onmisbare ledematen van het lichaam van Christus.
Ds. Martin (M.H.) Bil

Zondag 19 juni – viering Heilig Avondmaal

In beide diensten vieren we het Heilig Avondmaal. Centraal staat 1 Korinthe
13, het bekende lied over de liefde. Schitterend, maar wel erg hoog gegrepen,
bovenmenselijk. Gelukkig is de liefde een gave van God en mogen we putten uit Jezus, als de bron van liefde. Aan de tafel mogen we die liefde samen
proeven. Tijdens de ochtenddienst is er ook kinderdienst. Voordat de kinderen
naar de Oude Pastorie gaan, komen we even samen rond de avondmaalstafel
om te zien wat daar gaat gebeuren. Voor wie niet in staat is om naar de kerk te
komen en wel graag het avondmaal meeviert: U kunt thuis meevieren. Maar
in je eentje vieren past niet zo bij het avondmaal. Daarom is het wellicht een
goed idee om iemand anders bij u uit te nodigen of bij iemand anders in de
nabije omgeving langs te gaan. We zien uit naar gezegende diensten!

Collecte Avondmaal 19 juni bestemd voor Stichting De Hoop

De Avondmaalcollecte op 19 juni is bestemd voor stichting De Hoop. De
Hoop ggz is een christelijke organisatie voor GGZ en verslavingszorg.
De Hoop ggz biedt professionele zorg aan volwassen en kinderen. Naast
ambulante en klinische vormen van behandeling biedt zij diverse vormen
van woonbegeleiding. Hun missie komt voort uit het geloof. Door christenen, voor iedereen! Zij hebben de rotsvaste overtuiging dat er altijd
hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd door de visie dat elk mens is gemaakt om in relatie te leven.
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Bij de diensten

Collecte diaconie op 26 juni bestemd voor Mercy Air

In de zomervakantie gaat de
. Een deel van
de vakantie gaan zij vrijwilligerswerk doen voor de organisatie Mercy Air.
Hieronder wordt door hen beschreven wat deze organisatie doet.
Mercy Air, wellicht
hebben jullie daar nog
nooit van gehoord. Wij
eerst ook niet. Toen we
ons verdiepten in onze
zomervakantie reis naar
Zuid-Afrika, wilden we
graag iets van meerwaarde toevoegen aan
onze reis. We kwamen
Mercy Air tegen. Het is
een christelijke hulporganisatie, die o.a.
Vertellen over Jezus waarvan ze
luchtvervoer aanbiedt
nog nooit hebben gehoord.
aan humanitaire en
missieorganisaties naar
de afgelegen plaatsen in zuidelijk Afrika. In Zuid-Afrika zijn er veel arme
wijken, ook vliegen ze de korte afstanden naar Mozambique en Eswatini. Ze
verlenen onderwijs, landbouw, gemeenschapsontwikkeling, tandheelkunde
en geneeskunde. En ze doen alles vanuit hun vaste vertrouwen in God. Hun
missie is dan ook iedereen van Jezus vertellen. Dat God van hen houdt, om
hen geeft en naar hen omziet, ook al lijkt het of niemand hen ziet en hun
pijn kent, God ziet hen wel. Wij mogen ze daar een hele week komen helpen
met kinderprojectje in nabijgelegen sloppenwijken, en in de mobiele kliniek.
Een Nederlands echtpaar Hendri en Corianne ‘t Lam zijn daar sinds een jaar
werkzaam met hun 2 kleine kids. We zouden het fijn vinden als we ze daar een
bedrag namens onze gemeente kunnen overhandigen, zodat ze dit prachtige
werk goed kunnen blijven doen.
Dus de Diaconiecollecte van zondag 26 juni is hiervoor bestemd, we zouden
het van harte willen aanbevelen.
4

Bij de diensten

Omdat de Diaconie het een mooi
initiatief van de familie vindt, zal
de opbrengst van de collecte worden verdubbeld.

die sinds een jaar werkzaam is bij Mercy Air,
Dit is f
welke wij een week gaan helpen.
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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.

Overleden

Op 24 mei jl. overleed mevrouw ... op de leeftijd van 85 jaar. Corrie is geboren in Valburg en ruim 60 jaar getrouwd geweest met ... Sinds 28 mei 2019
was Corrie weduwe. We bidden om Gods troost en nabijheid voor wie in Corrie een geliefde missen.
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Enquête over samen gemeente zijn

Bij dit Kerkblad treft u een enquête aan. Samen gemeente zijn, wat vindt U?
Wat vind jij? Dat horen we graag en kunt u aangeven in de enquête. Uw en
jouw mening telt! Daarom vragen we als werkgroep of u en jij de enquête willen invullen. Dat kan digitaal via de link op de website van de kerk. Maar dat
kan ook op papier. Zie voor meer informatie de brief bij de enquête. Invullen
kan tot en met maandag 20 juni. Alvast bedankt!

Welkomstcommissie

Wanneer u via de toren de kerk in komt, wordt u welkom geheten door een
gemeentelid. We zouden graag zien dat de groep die u en jullie welkom heet
wat groter wordt. Gastheer of -vrouw zijn voor hen die komen, is altijd leuk,
toch? Niet (alleen) een taak voor ambtsdragers maar juist voor gemeenteleden.
Wilt u of jij hier ook aan meedoen, geef je dan op bij scriba Henk de Haan.

Opbrengst collecten Diaconie mei 2022

In de maand mei werd gecollecteerd voor de algemene doeleinden van de
Diaconie.
In totaal mocht een bedrag van € 1171,12 aan giften worden ontvangen.
Alle gevers hartelijk dank.

Verjaardagsfonds

De verjaardagszakjes van Mei hebben in de zakjes € 415,75 opgebracht.
Via de bank is er € 10,00 overgemaakt.
Onze hartelijke dank hiervoor

Bedankt!

In de verzameldozen (onder de toren) voor oude postzegels en oude pennen
is weer heel veel ingeleverd. Alles is afgegeven bij Woord en Daad.
Bedankt voor iedereen die hieraan meewerkte.
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Bijeenkomsten

Gemeenteavond voor iedereen

De resultaten van de enquête over samen gemeentezijn worden gepresenteerd
op een gemeenteavond die wordt gehouden op D.V. maandag 27 juni. Ook
willen we in kleine groepjes samen in gesprek gaan over de resultaten en
hoe daarmee verder te gaan. Uiteraard is er ook ruimte om andere dingen te
delen: zaken waarover je je waardering wilt uitspreken en dingen waarover
je vragen en wellicht zorgen hebt. De avond begint om 19.45 uur en duurt tot
ongeveer 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Ook als je pas later kunt komen
of eerder naar huis wilt: Van harte welkom! We beginnen de avond in de kerk.
We hopen iedereen te ontmoeten. Een mooie kans om met anderen in gesprek
te gaan: de ideeën van anderen te horen en je eigen ideeën in te brengen. Want
kerk dat zijn we samen!

Verdiepingsavond belijdenisgroepen

Op donderdagavond 23 juni is er een verdiepingsavond voor wie in de jaren
2019, 2020 en 2021 belijdenis hebben gedaan. We delen hoe het daarna is
gegaan met onze verbinding met God en met de kerk. We horen over en leren
van elkaars zegeningen en struggles. De avond vindt plaats in de Oude Pastorie en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

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.

Zomermaaltijd voor 65+ -ers en alleenstaanden

In het verleden werd door de Diaconie een wintermaaltijd georganiseerd voor
ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. De opkomst voor deze maaltijd
was groot en werd door iedereen erg gewaardeerd. De laatste jaren kon deze
maaltijd door de corona helaas niet plaatsvinden. Nu we elkaar eindelijk weer
kunnen en mogen ontmoeten, organiseert de Diaconie op de laatste dag van de
Vakantie Bijbelweek, op vrijdag 29 juli 2022 om 18.00 uur, een zomermaaltijd. De maaltijd zal worden gehouden in de tent van de Vakantie Bijbelweek,
die dan bij de Oude Pastorie aan de Waalbandijk 59 staat. In het Kerkblad dat
op 1 juli verschijnt, zullen nadere details worden bekendgemaakt en zal ook
worden vermeld hoe men zich op kan geven.
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Bijeenkomsten

Korenavond

Dinsdag 28 juni organiseert het Hervormd Kerkkoor een korenavond. Na 2
jaar mag het weer en ditmaal voor de 40 ste keer. De deelnemende koren zijn
de kerkkoren van Echteld, Ochten en natuurlijk Dodewaard. U en jullie worden van harte uitgenodigd. Wij hopen op een mooie avond.
Aanvang: 19.45 uur in de Dodewaardse Kerk
Ria Bouwmeester

Eten na de dienst

Op D.V. zondag 26 juni ‘22 wordt er door enkele gemeenteleden weer een
maaltijd ná de dienst georganiseerd. Weer een manier om elkaar op een andere
manier te ontmoeten Uiteraard bent u/zijn jullie ook van harte welkom als u
niet in de gelegenheid bent om de dienst bij te wonen. Ook is het natuurlijk
mogelijk om wel gezellig mee koffie te drinken maar niet te blijven voor het
eten. Kortom: Het is allemaal mogelijk. Wel is het voor de voorbereidingen
wenselijk om u/je op te geven voor het eten. Ook kunt u dan eventuele bijzonderheden zoals b.v. allergieën of vegetarisch eten doorgeven. Dit kan t/m
woensdag 22 juni bij de onderstaande personen:
•
•
•
•
•
Maar ook als u zich niet hebt opgegeven, bent u van harte welkom!
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Nieuws van buiten
Pop-up camping Dabar: een weekje uit de (geld)zorgen

Gezinnen die krap bij kas zitten een weekje zorgeloos laten genieten. Dat is
het doel van de Pop-up campings waarmee IZB-Dabar deze zomer op twee
locaties, in Overberg en Oud-Alblas, een pilot houdt.
Ingrediënten: een terrein van een boer die deze doelgroep een warm hart toedraagt, tenten en/of caravans waar de gasten gratis verblijven, eten en drinken
dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld. De plaatselijke Dabarcommissie
tekent, samen met de eigenaar, voor het beheer; Dabar-vrijwilligers verzorgen
recreatieve activiteiten zoals een kinderclub.
Ongeveer een miljoen mensen in Nederland leven in (langdurige) armoede.
Door financiële zorgen komt ook de participatie in de samenleving vaak ernstig onder druk te staan. Agnes van Haaften, hoofd IZB-Dabar: ‘Je wordt aangetast in je mens-zijn. Voor gezinnen met kinderen is dat vaak extra moeilijk.’
Boer Gijs van Ginkel van Pop-up camping Boaz in Overberg hoopt vooral dat
deze mensen een week uit hun eigen omgeving worden gehaald, ‘even kunnen
genieten van de boerenrust. Dat ze een andere manier van leven ervaren.’
Per camping kunnen maximaal dertig mensen per week worden gehuisvest, in
totaal vier weken lang. Via diaconieën, voedselbanken en IZB-pioniersplekken worden de gegadigden aangedragen. Bij de selectie van de gezinnen
wordt geen al te hoge drempel opgeworpen. Agnes van Haaften: ‘Deze mensen moeten zich al bij zoveel instanties verantwoorden. Ze zijn er helaas aan
gewend dat ze met wantrouwen worden bekeken.’
Nog enkele plaatsen
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de periode tussen 9 juli en 13 augustus. Maatschappelijke instanties die contact hebben met mensen die in de
doelgroep vallen, kunnen een flyer met daarop alle informatie aanvragen via
dabar@izb.nl.
Vrijwilligers, liefst met recente Dabar-ervaring, kunnen zich aanmelden, eveneens via dabar@izb.nl. Zie ook www.izb.nl/dabar.

Nieuw evenement voor jongeren

2 juli: HGJB-Zomerfestival
Op zaterdag 2 juli organiseert de HGJB een zomerfestival voor jongeren
vanaf 18 jaar. Het is een unieke plek om op een ontspannen manier elkaar te
ontmoeten, in gesprek te gaan over God en te genieten van mooie muziek.
Ingrediënten zijn onder andere goede artiesten, inspirerende workshops, overdenkingen van onze eigen jongerenwerkers, lekker eten en een gezellige sfeer.
> Bekijk meer informatie op HGJB.nl/Zomerfestival

HGJB-Jubileumconcert met Sela

> Aanmelden kan gratis via HGJB.nl/Jubileumconcert
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Colofon

Bijeenkomsten
Reisleiders gezocht!

De HGJB zoekt reisleiders voor haar vakanties! De reisleiding zorgt voor een geweldige
vakantie voor kinderen, tieners en jongeren.
Ken jij jongeren die dit goed zouden kunnen? We zoeken enthousiaste jongeren die
het leuk vinden om samen met een team het
programma van de vakantie in te vullen. Dit
doen ze op een uitdagende, gevarieerde manier. Daarnaast weten ze hun aandacht goed
te verdelen over de deelnemers. Tenslotte
vinden we het belangrijk dat ze op een ontspannen manier het geloof kunnen doorgeven aan onze kinderen, tieners en jongeren.
> Meer informatie? Ga naar HGJB.nl/reisleiding

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren
van de gemeente bij Christus te brengen. Ze
doet dat in afhankelijkheid van God, zonder
wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt
ze om de volgende onderwerpen mee te
nemen in het gebed.
• Dank voor alle kinderen, tieners en
jongeren die deel uitmaken van de
gemeente. Bid voor manieren om goed
in contact te blijven met hen, dat zij zich
daadwerkelijk gezien weten.
• Dank voor alle mensen die zich inzetten voor het Vakantie Bijbel Werk. Bid
dat alle voorbereidingen goed zullen
verlopen en dat er veel kinderen deelnemen aan deze weken. Dat zij ervaren dat
de kerk oog en hart voor hen heeft. Bid
voor de leidinggevenden dat zij zich met
liefde mogen inzetten en dat hun werkzaamheden worden gezegend.

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
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. 12 verschijnt op 1 juli
Inleveren kopij: uiterlijk 27 juni bij
kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 13 komt uit op 15 juli
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Agenda
Zondag 19 juni 2022
10.00: Ds. M.H. Bil.
Viering H.A.
Oppas
Kinderdienst
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. M.H. Bil.
Voortzetting en Dankzegging
viering H.A.
Diaconie- en Avondmaalscollecte: Stichting de Hoop
Woensdag 22 juni
19.00: Uur van gebed
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Zondag 26 juni 2022
10.00: Dr. W. Dekker,
Oosterwolde
Oppas
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. A.L. de Kwaadsteniet,
Overberg
Woensdag 29 juni
19.00: Uur van gebed
Donderdag 30 juni
19,00:VV ‘Bidt en Werkt’

