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Meditatie
Door Marie Tulin van Ekeren (coördinator communicatie bij Stichting Ontmoeting)
(volledige versie in de Waarheidsvriend van 21 juli 2022)

Hoe maak je als christen nu een verschil in deze wereld? Ben ik echt in staat
om naar een ander om te zien? Ik voel me daar niet altijd bekwaam genoeg
voor. Zelf ben ik ook zo on-volmaakt.
Het spreken van ‘woorden van leven’ verloopt weleens stroef en
ongemakkelijk. En dan zijn er nog mijn eigen zorgen en agenda… Vandaag
heb ik toch geen tijd om levensreddend werk te verrichten. Misschien morgen.
Eigenlijk durf ik niet zo goed. Deze gedachten speelden bij mij weleens de
boventoon, tot ik het ‘omkijken naar de ander’ langzaamaan anders ging zien.

Geen sociaal vangnet

Omkijken naar de ander. Ik dacht altijd dat ik daarvoor alle antwoorden moest
hebben. Dat ik een ander moest ‘redden’ of in elk geval tot het uiterste moest
gaan om een ander hetzelfde leven te geven dat ik leef. In aardse zin en in
geloofszin. Om eerlijk te zijn, geeft deze kijk op het ‘omzien naar de ander’
best wel wat druk. Het zou betekenen dat wij als christen bijna in de rol van
God treden en mensen moeten bekeren of ervoor moeten zorgen dat zij een
ander pad gaan bewandelen.
Sinds begin dit jaar werk ik bij Stichting Ontmoeting, een organisatie die zich
breed inzet voor dak- en thuislozen in heel Nederland. Veel van de mensen die
bij Ontmoeting komen, hebben geen sociaal vangnet, kampen met trauma’s,
verslavingen en (psychosociale) problemen en hebben een afstand tot de
arbeidsmarkt. Dat omkijken naar de ander die zich in moeilijkheden bevindt,
is dus elke dag aan de orde. De manier waarop hulpverleners en pastoraal
werkers met al deze problematiek omgaan en vanuit hun christelijke liefde
met cliënten omgaan, heeft me veel geleerd over dat ‘er zijn’ voor een ander.

Meetbaar

Gewoon ‘zijn’ is iets wat wij in onze westerse wereld erg lastig vinden. We
willen snel resultaten zien. We willen dat ons werk impact heeft en dat we
dat zichtbaar en meetbaar kunnen maken. We willen doen. Werken. Vertellen.
Maar gewoon ‘zijn’? Dat lijkt onproductief en tegennatuurlijk. Als we iemand
tegenkomen die problemen ondervindt, willen we al gauw in de hulpmodus
schieten.
Maar bedenk dat gewoon ´er zijn´ al veel kan betekenen voor de ander!
(HJdH)
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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.

Vakantie predikant

Tot en met zondag 28 augustus a.s. heeft onze predikant nog vakantie. Indien
nodig kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba.
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Kerkenraad

Opening kerkgebouw

De tweede zaterdag (en zondag) van september staat bekend als open
monumentendag. De kerkenraad heeft besloten om op zaterdag 10 september
het gebouw open te stellen voor belangstellenden. Er ligt ook een beschrijving
van de historie van het kerkgebouw. Het kerkgebouw is open van 10.00 –
14.00 uur.
Wist u dat ook de Oude Pastorie een rijksmonument is, gebouwd in 1893.
Monumentaal zijn o.a. de plafonds in de kamers op de begane grond en de
stenen vloer in de gang.

Diaconie

Collecten en giften Diaconie juli 2022
In juli werden de volgende giften en collecten door de Diaconie ontvangen:
• Collecte 3 juli t.b.v. binnenlands diaconaat voor Hulp en
perspectief voor mensen zonder papieren:
€ 207,00
• Collecte 24 juli t.b.v. de Vakantie Bijbel Week:
€ 241,20
• Overige collecten juli voor algemene diaconale doeleinden:
€ 359,42
• Gift t.b.v. de Vakantie Bijbel Week
€ 25,00
• Giften tijdens de zomermaaltijd
€ 170,00
Alle gevers hartelijk dank

Op 11 september kerkdienst in het teken van ‘Op weg met de ander’.

Op zondag, 11 september staat de ochtenddienst in het teken van ‘Op weg met
de ander’. Deze aangepaste dienst is vooral gericht op bewoners van Zideris,
andere soortgelijke huizen en ook op kinderen. Het onderwerp van de preek
is “Zoals in de hand van de pottenbakker”. Op een vertellende en beeldende
manier wordt hier invulling aan gegeven. Na de dienst wordt aan de bewoners
en alle kinderen een attentie uitgedeeld welke betrekking heeft op de preek. In
overleg met de kosters zullen een aantal banken worden gereserveerd.
In tegenstelling tot wat we gewend zijn, begint deze dienst niet om 10.00 uur
maar om 10.30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie, thee of iets anders te drinken.
Voor het vervoer worden vrijwilligers gevraagd.
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Kerkenraad

Vrijwilligers gevraagd voor vervoer op 11 september voor de dienst
‘Op weg met de ander’.

De Diaconie vraagt vrijwilligers die bewoners van Zideris in Rhenen,
Veenendaal en eventueel Wageningen op willen halen voor de ochtenddienst
op 11 september en na de dienst weer terug willen brengen. De bewoners
hebben namelijk zelf geen vervoer en zijn hiervoor afhankelijk van
vrijwilligers uit onze gemeente. De verwachting is dat ongeveer 25 personen
willen worden opgehaald. Aan degene die de bewoners ophalen wordt tevens
gevraagd bij de personen die zij vervoerd hebben in de banken plaats te
nemen. Het zou fijn zijn als de bewoners na de dienst ook koffie, thee of iets
anders mee kunnen drinken.
Vrijwilligers voor vervoer kunnen zich aanmelden bij diaken Herman
Gerritsen, via tel. nr 06-36058350 / 0488-411865 of mail H.Gerritsen@
hervormddodewaard.nl

Gemeentemiddag

Ook dit jaar wordt er op zaterdag 17 september weer een Gemeentemiddag
georganiseerd waarbij voor zowel jong als oud ontmoeting, gezelligheid,
activiteiten, muziek, samen zingen en samen eten centraal staan. Iedereen is
hiervoor van harte uitgenodigd!
Start/inloop: 14.15 uur. Afsluiting: 18.00-19.00 uur. Er zijn geen kosten aan
deelname verbonden (een vrijwillige bijdrage is altijd welkom).
Je kunt je t/m maandag 12 september opgeven bij Monique van de Wardt (tel:
06-25 55 47 09, mail: wardt1980@kpnmail.nl) of bij Janine van Laar (tel: 06 57 30 81 28, mail: janinevlaar@gmail.com).

Verjaardagsfonds

De verjaardagszakjes van juli hebben in de zakjes € 340,51 opgebracht.
En via de bank is er € 10,- overgemaakt.
Onze hartelijke dank hiervoor
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Bijeenkomsten

Vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’
Dames,
Het nieuwe seizoen is weer aangebroken.
We hopen 1 september weer van start te gaan.
Daar herinneren we u graag even aan.
Als u zin heeft, komt u maar.
Het is om de veertien dagen van half 8 tot half 10
in de ‘Oude Pastorie’.
Eerst wordt er bij Gods Woord stilgestaan.
De koffie/thee is prima, de sfeer is fijn.
Niet alleen om er te handwerken
maar ook de onderlinge band te versterken.
Als u met vervoer zit, zegt u het of belt u maar,
dat komt dan dik voor elkaar (Ans 411743 / Jans 411372).
We willen u dan graag ontmoeten
en eindigen met de Hartelijke Groeten.
Vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’
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Zuid Afrika
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1e inzending: doopvont in de
Biechtkapel in Kevelaer,
door Ria Bouwmeester

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Bij het aanvragen van ondersteuning, zorg, jeugdhulp, of een voorziening
via de burgerlijke gemeente Neder-Betuwe kan een cliëntondersteuner
van Helpende Handen u bijstaan. Bij-voorbeeld door de hulpvraag
duidelijk te krijgen of mee te gaan naar een belangrijk gesprek, zoals het
keukentafelgesprek. Dat is het gesprek dat u krijgt met iemand van de
gemeente waarin u bespreekt welke zorg of ondersteuning u nodig heeft.
U kunt te maken hebben met verschillende organisaties, instanties en diverse
veranderende wet- en regelgeving. De cliëntondersteuner helpt met de
afstemming tussen uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en de instellingen
die de hulp bieden.
Cliëntondersteuners helpen gratis bij:
• het zoeken naar passende zorg of ondersteuning
• een gesprek met de gemeente, CJG, UWV over het aanvragen van hulp
• vragen over vergoedingen en persoonsgebonden budget
• aanvragen van een indicatie voor langdurige zorg (Wlz)
• zorg waar u niet tevreden over bent
Zeker wanneer er sprake is van identiteitsgebonden hulpvragen is het aan te
raden contact op te nemen met Helpende Handen.
Meer informatie
T 0348 48 99 70			
E info@helpendehanden.nl
I www.helpendehanden.nl/nederbetuwe
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HGJB

HGJB-Scholierenweekend: 21-24 oktober

In het najaar organiseren we weer een HGJB-Scholierenweekend. Van 21-24
oktober zijn de tieners (13-17 jaar) welkom op een nieuwe locatie in Ellertshaar.
Het HGJB-Scholierenweekend is een combinatie van ontdekken wie God is,
gezelligheid, knettergek doen, anderen ontmoeten en praten over geloof! Samen met andere tieners ontstaat er iets. Noem het openheid, verbinding of hoe
dan ook. Dat het werkt zien we elk weekend weer!
Aanmelden voor het HGJB-Scholierenweekend kan vanaf 23 augustus.
Er is busvervoer vanuit regio Gouda en Veenendaal (bij voldoende aanmelding).
> Ga voor meer informatie naar HGJB.nl/Scholierenweekend

De HGJB zoekt lid directieteam / gemeenteadviseur

Vanwege het vertrek van een collega is de HGJB op zoek naar een lid directieteam / gemeenteadviseur (32 uur per week).
Het gaat om iemand die als directielid mede leidinggeeft aan de organisatie.
Hij of zij signaleert kansen en risico’s en is betrokken bij de strategische besluitvorming. Daarnaast adviseert, ondersteunt en coacht hij/zij collega’s.
Als gemeenteadviseur ondersteunt en begeleidt de nieuwe medewerker gemeenten in korte en langdurige beleidstrajecten rondom jeugdwerk in de kerk.
> Bekijk de hele vacature op HGJB.nl/vacatures

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB
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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

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.

Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg
197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com

•

Verenigingsgebouw ‘Oude Pastorie’,
Waalbandijk 59.
Beheerder: Dhr. W. van Hattum.
beheerder-oudepastorie@
hervormddodewaard.nl
Tel.: 06 - 11213726

•

•

•

Dank voor alle inspanningen die gedaan
worden om het jeugdwerk met enthousiasme op te pakken en vorm te geven.
Bid om inspiratie en creativiteit.
Bid om wijsheid bij de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen. Dat er
voldoende mensen bereid zijn om
zich in te zetten voor het jeugdwerk.
Bid voor vrijwilligers die liefde voor
God en voor jongeren hebben en een
identificatiefiguur in het geloof zijn.
Bid voor kinderen, tieners, jongeren die
de overstap maken naar een andere klas,
school of naar een ander niveau. Dat
er mensen om hen heen staan die hen
daarin begeleiden.
Bid voor het Vakantie Bijbel Werk dat
deze zomer op veel plaatsen in het land
georganiseerd wordt. Dank dat dit weer
mogelijk is. Bid voor de vrijwilligers
die zich hiervoor inzetten. Dat veel
kinderen geraakt mogen worden door
het Evangelie van het Koninkrijk van
God.

Kerktaxi
Willem van Hattum, tel. 06 – 11213726
Website:
www.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. 16 verschijnt op 9 september
Inleveren kopij: uiterlijk 5 september bij
kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 17 komt uit op 23 september
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Agenda
Zondag 21 augustus 2022
10.00: Prop. A.N.J. Scheer, Huizen
Oppas:
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Prop. J.H. Menkveld,
Dordrecht
Woensdag 24 augustus
19.00: Uur van gebed
Zondag 28 augustus 2022
10.00: Dr. A. Markus, Rotterdam
Oppas:
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. G. van Goch,
Scherpenzeel
Woensdag 31 augustus
19.00: Uur van gebed
Donderdag 1 september
19.30: VV. ‘Bidt en Werkt’
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Zondag 4 september 2022
10.00: Ds. M.H. Bil.
Oppas
Koffiedrinken na de dienst
18.30: P.G.I. van den Berg,
Asperen

Woensdag 7 september
19.00: Uur van gebed

