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Van de grote kerkelijke feesten staat
Pinksteren in rangorde van beleving
op afstand van Kerst en Pasen.
Maar zonder Pinksteren zouden we
Pasen en Kerst niet kunnen vieren.
Het is de gave van de Geest die mensen eeuwen en eeuwen heeft geïnspireerd en kracht gegeven heeft om de
boodschap van Kerst en Pasen door te
geven.
De geboorte van een Kind, het lijden
en sterven van Jezus, zelfs zijn opHet vuur
standing, staan wat hun betekenis en
dat op
inhoud betreft dichter bij onze mensePinksteren
lijke begrippen dan het neerdalen van
een Heilige Geest. Een begrip als
ontstoken is,
‘Geest’, en ziel en ‘God’ is niet eenzal nooit
voudig te duiden. We tasten naar
doven!!!
woorden. Is God een persoon? Een
handelend persoon? Is God een inspiratiebron?
Het kenmerk van deze beelden is dat ze niet wijzen naar een realiteit die je kunt aanwijzen. Nee, deze beelden hebben betrekking
op ons innerlijk. En dit gebied mogen we ‘onze ziel’ noemen. Het
gebied in ons waar God wil wonen. Daarom beleef ik Pinksteren
als het belangrijkste feest van ons christendom. De Geest, God,
komt in ons wonen. Niet iets wat 2000 jaar geleden is gebeurd…
nee… nu vandaag. De inspiratie, de kracht van geloof komt door
de Geest bij ons binnen. Steeds weer, door een lied, een verhaal,
een mens die liefde geeft. Het voedt ons, verrijkt ons en draagt
ons!
Pinksteren…. iedere dag is het Pinksteren….iedere dag wil de
Geest ons helpen, ons voeden om het geloof in God levend te
houden.
Riny Visser-Crielaard
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Heilige Geest
Zwevend gaf je leven aan de aarde.
Altijd ben je er geweest.
Onzichtbaar ga jij je weg.
Ben je het lied dat me raakt?
Ben je de herfststorm waar ik doorheen fiets?
Ben je de schitterend ondergaande zon?
Ben je het kind dat lachend zegt: tot morgen juf!
Ben je in de keuzes die wij maken?
Ben je er de oorzaak van dat toeval niet bestaat?
Dat we niet zijn overgeleverd aan
de willekeur van ons bestaan?
Ben je de inspiratie die deze woorden op papier zet?
Zweef je rond de moeder die haar kind verliest?
Zweef je rond de verslaafde die verdwaasd kijkt
naar de puinhopen van haar leven?
Zweef je tussen de sloppenwijken van Afrika?
Ben jij het die hen kracht geeft om door te gaan?
Geef jij het duwtje in de rug?
Zwevend gaf je leven aan de aarde.
Altijd ben je er geweest.
Misschien toch meer zichtbaar dan we denken.

Bron: pknmijdrecht.nl
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OVERDENKING
LANGE ADEM
Op het eind van het jaar van onze Heer 2019 kregen alle gemeenteleden van kerk ‘De Brug’ een Bijbelse dagkalender 2020. Ik
probeer de kalender elke dag te gebruiken en terwijl ik thuis zit te
werken (a.g.v. de coronacrisis) lees ik tussen de middag het gedeelte van vandaag (woensdag 25 maart).
Zomaar een dag? Vanochtend werd mijn maandsalaris bijgeschreven, kreeg ik een mail met de nieuwe editie van Kontakt en lees
ik de berichten over het coronavirus.
Ik lees vandaag in de kalender over ‘Lange adem’.
Nou, die is zeker nodig in deze crisis. Vandaag lezen we verder in
het Bijbelboek Exodus (net als de vorige dagen), nu hoofdstuk 8:
12-28). Het gaat hier om de plagen: ‘muggen’ en ‘steekvliegen’,
plaag 3 en 4 (van de zoals u weet: 10).
In de kalender schrijft de predikant:
Het gaat intussen hard tegen hard. En als een refrein in al die
plagen is ook nu het eind van het liedje dat het hart van de farao
zwaar wordt en hij de gemeente van Israël geen vrijheid gunt.
Dus zijn Mozes en Aaron terug bij af.
Intussen leren we bijna in het hart van de tien plagen iets over
geloof, namelijk dat dat een kwestie van een lange adem is, van
volhouden. Het oude woord daarvoor is volharding, het nieuwe
veerkracht. Hoeveel veerkracht vertoont ons geloof, als de tekenen, dus het resultaat niet meewerken? Dan vraagt dat van ons
om uithoudingsvermogen. In wezen gaat het hier om een liturgie
van de plaag, om volhardend het regime van iedere farao – de
mens die zichzelf gewichtig acht – te doorstaan. In het vertrouwen dat het Pesach (HS: Pasen) wordt en wij vrij zijn van die gewichtigdoenerij.
Ook staat eronder een suggestie voor een lied, dit keer Lied 366.
Dit zoek ik op YouTube op……we kunnen ’s zondags niet naar onze
eigen kerk om daar o.a. te zingen, te lofprijzen, maar kunnen op
afstand meeluisteren. Dit keer kan ik het niet vinden om mee te
zingen, maar de tekst is duidelijk:
Maak sterk, sterker nog wat Gij in ons begonnen zijt,
Maak sterk, sterker nog wat Gij in ons begonnen zijt.
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Omwille van Uw woord zijn wij hier
(HS: helaas in deze coronacrisis niet, maar we leven op afstand
mee….)
De heersers van de aarde, ook zij komen naar U.
Onze gaven, ons respect, wij schenken het U.
Op weg naar uw vrede, neem ons aan.
Henk Spuijbroek

GEBED
God,
Geef dat we ze niet vergeten,
de mensen die ziek zijn.
Die in ziekenhuizen vechten
om te herstellen van corona
of een andere ernstige ziekte.
Geef dat we ze niet vergeten,
de mensen die treuren om
een lege plek in de familie.
Die verlangen naar een knuffel
maar afstand moeten houden.
Geef dat we ze niet vergeten,
de mensen die eenzaam zijn
omdat niemand op bezoek komt.
Die de hele dag binnen zitten
omdat ze kwetsbaar zijn of oud.
Geef dat we nooit vergeten
dat we méér voor ze kunnen
doen dan we soms denken.
Laat ons inzien dat één kaartje
of telefoontje al verschil kan maken.
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VANUIT JULIANALAAN 15
We raken een beetje gewend aan de via kerktelefoon en kerkomroep uitgezonden diensten, maar ideaal is het natuurlijk niet. Gevreesd moet worden dat dat voorlopig zo blijft, bij voorbeeld
vanwege de anderhalve meter afstand.
Ook omdat in grote groepen zingen risico’s lijkt op te leveren is
het denkbaar dat de manier waarop we de dienst beleven niet
snel zal terugkomen.
In de dienst van 17 mei werd niet gezongen door de aanwezigen
omdat de voorganger, die lange tijd longontsteking had, daarin
geen risico wilde nemen.
In overleg met Erwin Korver werden geluidsopnames gebruikt.
In de kerkenraad is op 18 mei overlegd hoe we de komende
maanden de kerkdiensten willen organiseren. Besloten is dat we
tot 1 juli geen veranderingen doorvoeren. Als de ontwikkelingen
gunstig blijven mogen vanaf 1 juli maximaal 100 personen in de
kerk aanwezig zijn. Omdat de regel anderhalve meter afstand
waarschijnlijk gehandhaafd blijft, zal de opstelling van de stoelen
moeten veranderen. Een plan hoe dat zal moeten en wat er nog
meer noodzakelijk is, zal worden gemaakt door Jan Korver en Jan
van Wijk. In de vergadering van de kerkenraad op 15 juni zal dit
plan worden besproken, dus wordt u in het volgend nummer van
Kontakt daarover ingelicht.
Zieken:
Zr. J. van der Made-Lankhaar was een paar weken ernstig ziek.
Antibiotica en fysiotherapie brachten gelukkig verlichting.
Ds. Jaap Bol is op 24 mei 65 jaar geworden. Vanwege het komende vertrek de laatste verjaardag in Sprang-Capelle. Een kaartje
om hem te feliciteren wordt vast wel op prijs gesteld. Het adres
staat nog steeds achter in Kontakt.
Henk Hoogendoorn
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DE JARIGE 75+ IN JUNI
3 juni
3 juni
5 juni
6 juni
10 juni
19 juni
22 juni
29 juni

Mevr. A. Roelofs-Kleer,
Mevr. F.M. v.d. Spek-de Haan,
Dhr. M. Hulst,
Mevr. M. Koops,
Mevr. G. Boezer-Rijken
Mevr. J. RozenbrandDonkersloot,
Dhr. H. Metzke,
Dhr. P. van Ferneij,

De bloemen zijn de afgelopen periode als
groet van de gemeente gegaan naar:
fam. Sterrenburg, fam. Boersma, mevr. Willie Verhoef-Witte, mevr. Nel Braspenning-Verbeek, mevr. Van der Made-Lankhaar en
de fam. Hoefnagel-van Peer.
MUTATIES
Verhuisd:
Mw. N. Verhagen – van der linden
Van: Fazant 15-123, 5161 SB Sprang-Capelle
Naar: Fazant 15-04, 5161 SB Sprang-Capelle
Dhr. M. Sprangers (Martijn)
Van: Raadhuisstraat 117, 5161 BE Sprang-Capelle
Naar: Engelsestraat 43, 5142 RB Waalwijk

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING
VAN 20 APRIL 2020
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Prediker 9
vers 11-18 en gaat voor in gebed.
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Door de commissie Eredienst was al een boekje gemaakt voor de
Veertigdagentijd van dit jaar. Het wordt nu in 2021 gebruikt.
De kerkdienst op Hemelvaartsdag 21 mei zal worden verplaatst
naar Hervormde Gemeente Waspik. Dit in verband met de
online uitzending. Dus een gezamenlijke dienst van Waspik,
’s Gravenmoer en Sprang-Capelle. Voorganger mevr. M. de Bruin.
De apparatuur van de kerktelefoon is verouderd. Wilbert Mandemakers probeert nog te repareren.
Het initiatief van bloemen, inclusief paasgroet, was van enkele
dames uit de Schilderswijk.
De activiteitencommissie financiert dit.
Mogelijkheden om collectegelden over te maken in deze kerkloze
tijd. Collecten worden vermeld in zondagsbrief.
De digitale diensten op zondag worden als zeer waardevol ervaren, het versterkt de verbondenheid en er wordt veel naar geluisterd. Hulde aan het beamerteam.
Hopelijk kan de dienst iets verruimd worden met personen, b.v.
zangers.
Idee voor als normale kerkdiensten weer geoorloofd zijn: 2 kosters die de kerkgangers hun plaats wijzen. Bezoekers moeten in
de hal wachten.
Jaap en Aline Bol zullen verhuizen. Van hen zal afscheid worden
genomen met ds. Van Kapel als voorganger in een nader te bepalen dienst.
Na de medische afkeuring van Jaap Bol kunnen verdere stappen
worden ondernomen voor invulling van de vacature. Zie het artikel in Kontakt van mei op pag. 12.
Vanuit het pastoraat: Veel positieve reacties op de verzonden
kaarten, zondagsbrief, beamerpresentatie, telefoontjes. Het versterkt de verbondenheid.
Jeugd: Bij de kerk-school-gezinsdienst op 8 november zal mevrouw Matthea Klaasse voorgaan.
Aan de online Paaschallenge hebben veel jongelui vanuit de PGML
meegedaan. Het thema was: ANGST.
Commissie Eredienst: De paaskaars van 2019 is bij Jan Korver
gebracht. Hij waardeert dit enorm.
Censura Morum. Eenieder kan van harte instemmen met het samenwerken in de opbouw van de gemeente van Jezus Christus.

9
De voorzitter sluit de avond met het lezen van lied 1001.
Matty Zoutewelle.
Gebed in deze tijd…..
God, ze zeggen dat we goed
voor elkaar moeten zorgen.
Maar wat betekent dat?
We willen het liefst
zorgeloos kunnen doen
wat ons leuk lijkt.
We voelen ons bekneld
door alles wat niet mag
en alle strenge regels
Die nu opeens gelden.

Help ons om die regels
toch te accepteren
en ons eraan te houden.
Geef dat we geen
dingen doen waar we
later spijt van hebben.
Dat we er samen voor zorgen
dat wijzelf en anderen
niets doen wat ons schaadt.

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN
INLOOPOCHTEND KERK DE BRUG

Beste mensen,
U begrijpt het al……
corona, de niet welkome gast,
zorgt ervoor dat beide activiteiten
nog niet kunnen doorgaan.
We hopen dat in de maand juli de harmonieuze orgelklanken en
de gastvrije kerkdeuren weer als vanouds uitnodigend zullen zijn.
In het volgende Kontakt hoort u hierover.

Waarom ga je naar de kerk?
Een vreemde titel en vraag in deze tijd waarin we juist niet naar
de kerk mogen gaan. Per 1 juli worden de regels versoepeld en
mogen we weer diensten houden tot 100 personen, maar wel in
achtneming van die 1,5 meter. Of dat te realiseren is, valt nog te
bezien. Maar dit voor later.
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De afgelopen weken hebben we onze kerktijd op eigen wijze
doorgebracht, afgestemd op onze dienst of eens gekeken of geluisterd bij een andere denominatie. Ik heb er de vorige keer al
over geschreven. Verder in Kontakt leest u hoe andere gemeenteleden dit ervaren .
Ik weet niet hoe het u of jullie is vergaan maar je mist toch een
stukje ontmoeting en beleving.
En dat stemt tot nadenken. Wat doet die kerk mij eigenlijk, waarom ga of wil ik er naartoe of juist niet meer, wat vind ik daar of
hoop er te vinden?
In het boekje Waarom ga je naar de kerk? geeft ds. Huisman hier
18 antwoorden op die verrassend kunnen zijn en tot nadenken
stemmen. Ds. Huisman heeft de antwoorden uitvoeriger beschreven. Ik heb deze samengevat in 13 antwoorden.
Waarom ga je naar de kerk?:
1. Om God te dienen; als antwoord op zijn liefde en trouwe zorg
die Hij mij heel de week gegeven heeft, kom ik in de kerk om
Hem te ontmoeten.
2. Om de schade in te halen; heel de week druk, druk, druk en
schiet mijn geloofsleven er wat bij in; op zondagmorgen neem ik
echt de tijd voor God.
3. Om nieuwe geloofsenergie op te doen; bewuste kerkgang betekent voeding voor mijn geloofsleven, is bidden en lezen water
voor mijn geloofsplantje, dan is de kerkgang de wekelijkse pokon.
4. Om de duivel geen reden tot lachen te geven; de duivel is eropuit ons van God en zijn dienst weg te houden, die schept er dus
vreugde in als wij niet gaan.
5. Om de dood van Christus te verkondigen; als er ergens de
eenheid van het lichaam van Christus duidelijk wordt dan is dat
aan de avondmaalstafel, ‘Doe dat tot mijn gedachtenis’, dan is het
belangrijk dat het gehele lichaam (de gemeente) aanwezig is en
dan kunnen we geen ledematen missen.
6. Om te getuigen te midden van de wereld; door naar de kerk te
gaan laat je zien dat God en je geloof belangrijk voor je is, je laat
de mensen om je heen zien dat je tijd vrijmaakt om God te dienen.
7. Om voor mijn God te zingen, zingen geeft moed, zingen verruimt je hart, zingen is tweemaal bidden, God troont op de lofzangen van zijn volk, wij dus.
8. Om de jeugd het goede voorbeeld te geven. Wat voor voorbeeld geven wij als wij dan weer wel en dan weer niet gaan, door
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trouw naar de kerk te komen laten we zien hoe belangrijk dit voor
ons is, wat de keuze van onze kinderen later dan ook mag zijn.
9. Om Gods trouw te beantwoorden; Gods trouw om mij te dienen
moet ik beantwoorden met mijn trouw om Hem te dienen, Hij laat
mij niet zitten dan kan ik het omgekeerde ook niet doen.
10. Om de gemeenschap in stand te houden. Zonder gemeenschap geen kerk, we hebben niet alleen God maar ook elkaar nodig om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen, te steunen, te
troosten, te helpen, te stimuleren en te activeren.
11. Om God te ontmoeten; dat kan overal zult u zeggen en dat
klopt ook wel, maar als de gemeente vergaderd is in naam van
haar Heer dan wil God daar op een hele bijzondere wijze vertegenwoordigd zijn, vol liefde, troostend, helend, zegenend maar
ook vermanend al wat ieder van Zijn kinderen op dat moment
nodig heeft (Waar twee of drie in Mijn naam vergaderd zijn ben ik
in hun midden).
12. Om Gods Woord te horen en tot Hem te komen in gebed; hoe
kunnen we God kennen? Door Zijn woord te lezen en daar uitleg
over te krijgen zodat we zijn Woord beter begrijpen. Gebed is de
communicatie met God bij uitstek, soms lukt het om wat voor
reden niet te bidden, dan is het goed dat anderen, bijv. de dominee, dat in de kerk wel voor je doen.
13. Om Gods zegen te ontvangen; aan des Heren Zegen is alles
gelegen om als gezegend mens de ander tot een zegen te zijn in
de week die voor je ligt.
Er zullen vast meer of minder redenen zijn maar het is goed dat
we hier eens over nadenken, zeker in deze tijd dat we niet mogen
gaan om straks met frisse moed en vernieuwde kracht ons plaatsje in de kerk weer in te nemen. Redenen te over om straks (weer)
naar de kerk te gaan.
Dieter Verbeek

Hoe beleven wij de zondagochtend?
Dit is de vraag die de redactie aan enkele gemeenteleden heeft
gesteld om te weten hoe men de afgelopen weken is omgegaan
met het feit dat het fysiek niet mogelijk was om naar onze kerk te
gaan. Hieronder treft u diverse reacties aan.
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Armando en Lotte Lagrauw:
Armando is docent en werkt al weken vanuit huis. Hij zal tot september ook thuis moeten blijven werken. Lotte heeft een aantal
dagen thuisgewerkt en gaat nu weer volledig naar kantoor.
Op zondagmorgen beluisteren wij de kerkdienst via kerkomroep.nl. We houden dan de PowerPoint erbij en volgen de dienst.
Het is wel een andere beleving om de dienst vanuit huis te beleven. We pakken er thee bij en zitten soms nog aan het ontbijt. De
preek horen wij aan en ondertussen kijken wij rustig naar de vogels in de tuin. Ook al zijn de diensten thuis goed te volgen, we
missen wel het contact en het fysieke kerkbezoek. Het zijn de
kleine dingen die we missen. De wandeling naar de kerk toe, elkaar groeten, je plaatsje zoeken en rustig naar het orgel luisteren, hopelijk is dit straks weer mogelijk.
We willen nog even van de gelegenheid gebruik maken om twee
mooie gebeurtenissen met een ieder te delen. We hebben als beamerteam besloten om door te gaan met het maken van PowerPoints. Deze worden nu ter ondersteuning naar de meeste gemeenteleden gestuurd. We hebben veel positieve en dankbare
reacties hierop ontvangen en dat deed ons goed. We willen graag
afsluiten met een ‘kippenvelmomentje’ welke wij kregen nadat er
in de kerk spontaan een lied van Sela werd meegezongen na de
dienst. Het orgelspel was prachtig en de spontaniteit en gevoel
van beleving werd ook hier thuis gevoeld.
Groeten vanuit de Grutto en iedereen kracht en wijsheid toegewenst!
Dinant Paardenkooper:
We vinden het belangrijk om een kerkdienst bij te wonen op de
zondagochtend. Dit hebben wij geprobeerd via onze eigen kerk.
We hebben ervaren dat we het visuele
missen, en kijken daarom naar Hour
of Power. Het zou fijn zijn om elkaar
weer te ontmoeten.We wensen iedereen alle goeds toe en hopelijk snel tot
ziens!
Hartelijke groet!
Martha Dank:
“Niet bij elkaar, maar wel samen.”
Ruim twee maanden zitten we niet
meer bij elkaar in ons kerkje. Ik zeg
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bewust: “niet meer bij elkaar”. Niet bij elkaar maar wel samen,
zoals ook regelmatig het spotje luidt op televisie. Mij werd gevraagd vanuit de redactie hoe ik het ervaar om in een haast lege
kerk te komen. Allereerst voelt het vreemd en onwennig om in
ons kerkje te komen en niet meteen begroet te worden door een
gemeentelid die mij bij de deur de nieuwsbrief uitreikt. Wat mensen te groeten die zich in de hal rondom de garderobe bevinden,
soms nog even een kort gesprekje aan te gaan met een gemeentelid om vervolgens ons plekje op te zoeken in de kerkzaal. Ja
natuurlijk mis ik u en jullie die ik al vele jaren ken of u, die nog
niet zo lang betrokken bent en deel uitmaakt van onze kerkelijke
gemeenschap. Door middel van de telefoon hoop ik met mensen
uit mijn wijk contact te hebben. En u, wanneer ik nog geen contact met u kon hebben, nodig ik uit om mij zelf te bellen wanneer
u die behoefte heeft.
Daarnaast voel ik mij als ouderling bevoorrecht om in deze functie
in deze maanden een plaats in te mogen nemen in de kerk. Binnen te komen en ons eigen orgel live te horen. De voorganger, de
koster en de diaken te ontmoeten. Te mogen bidden in de consistoriekamer en zoals ik al vele malen heb kunnen en mogen doen
de gemeente te verwelkomen. Deze keren niet de mensen kunnen
zien maar wel met het sterke gevoel verbonden te zijn met u en
jullie allen.
Ik ben heel dankbaar en blij dat we als kerkenraad besloten hebben om ook vanuit onze kerk diensten online aan te bieden. De
belangrijkste reden voor mij is, omdat ik het heel belangrijk vind
met elkaar verbonden te blijven en die verbinding te blijven zoeken. Dit totdat we elkaar weer mogen ontmoeten en niet dus alleen samen, maar ook weer bij elkaar kunnen zijn.
Ik wens u veel moed, kracht en Gods onmisbare zegen toe in de
komende tijd.
Marjanne Dekkers:
In eerste instantie ben ik wat gaan zappen om te kijken wat bij
mij paste. Het is een hele vreemde tijd en toch wil je een zondaggevoel hebben en daar hoort voor mij ook een kerkdienst bij.
Maar ik wil een kerkdienst wel zien. De kerkomroep is niets voor
mij. Ik heb wel een stukje beluisterd maar nee, niet voor mij.
Toen naar ds. de Reuver gekeken op PKN zondagmorgen op tv.
Was het ook niet echt.
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Naar Hour of Power op RTL 5 gekeken. Vind ik wel een echte
Amerikaanse tv-dienst. Is leuk voor één keer.
Ook nog gekeken naar de dienst van de Baptistenkerk ‘Op Doortocht’ in Ede; wel aardig maar toch ook net niet wat ik zocht.
Maar de aanhouder wint. Ik kijk nu iedere zondagmorgen om 9.30
uur naar de coronadienst van ds. Otto Grevink, en vind dat geweldig.
Hoe hij de verhalen uit de Bijbel verbindt met de situatie waar we
nu in zitten, geweldig. Hij heeft daarbij een zangeres met een
mooie stem, prachtig aangepaste liederen en een pianist. Regelmatig zingt hij een lied mee.
Bij de dienst steek ik een kaarsje aan, zodat het toch echt een
soort van kerkbeleving is.
Dus de telefoon neem ik niet op en bekijk geen appjes tijdens
mijn ‘kerkdienst’.
Ik voel me er goed bij, en wil dit volhouden tot we misschien weer
naar de kerk kunnen.
Met vriendelijke groet.

UIT DE PASTORIE IN
HOOGEVEEN
Beste mensen,
Vandaag (18 mei) vier ik mijn 63ste
verjaardag. Vorig jaar stelden mijn
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artsen confronterend dat ik die waarschijnlijk niet zou halen. Zowel zij als ikzelf zijn wonderlijk verrast over het geweldige positieve verloop van de behandelingen. Sinds februari heb ik de status van kankervrij. En in mei waren de controles in het ziekenhuis
ook goed. Blij en dankbaar dat het traject van ziekzijn afgesloten
kan worden. Wel ligt er nog een hele klus van revalidatie, maar
met mijn conditie gaat het ook zeker de goede kant uit.
Vorige week heb ik toestemming van de bedrijfsarts gekregen per
1 juni gedeeltelijk weer aan het werk te gaan. Uiteraard zullen
mijn eerste werkzaamheden zich richten op de leden van mijn
eigen gemeente. Als mijn conditie zich verder zo blijft ontwikkelen
als tot op heden, hoop ik na de zomer mijn gehele ambtswerk
weer te kunnen hervatten. Ook na de zomer zal ik mijn tijd zorgvuldig dienen te bewaken, dat betekent dat ik naast het kerkenwerk nog geen andere taken op mij zal kunnen nemen.
Dit is mijn laatste bericht aangaande de ontwikkelingen van mijn
gezondheid. Bedankt voor jullie meeleven en betrokkenheid. In
welke vorm het ook tot mij gekomen is, het heeft mij (en de
naasten om mij heen) goed gedaan.
Een hartelijke groet van Cees ’t Lam

Cees, wat een geweldig blij bericht heb je ons doorgegeven. Het
vraagt wel wat geduld om niet te hard van stapel te lopen, maar
Els zal wel op de rem trappen als dat nodig is. Misschien eind
2020 kunnen we jullie weer ontmoeten.
We wensen je samen met Els een mooie zomer toe. Ga genieten!
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Binnen je bereik
Het Koninkrijk van God. Ach, wat klinkt dat mooi. God is er de
baas, de koning, dus kan er niets meer fout gaan. En Jezus heeft
beloofd dat het eens aanbreekt, dus dan is het een kwestie van
wachten en geduld hebben…
Maar hoelang? Dat wilden de mensen in Jezus’ tijd ook graag weten. ‘Wanneer komt het nou,’ vroegen ze hem. ‘Zo zit het niet,’
antwoordde Jezus. ‘De komst van het Koninkrijk kun je niet aanwijzen. Je kunt niet zeggen: ‘Hier is het’ of ‘daar is het’. Maar
denk niet dat het ver weg is; het ligt binnen je eigen bereik.’
Wel vaag. Belooft Jezus hiermee nu echt iets? Of probeert hij ons
de ogen te openen voor iets dat er al ís? Zo lijkt het. Dat hij met
het Koninkrijk iets bedoelt dat niet later, ooit, eens, als een cadeautje compleet met strik op ons af komt… Nee, dat het Koninkrijk iets is dat nu al gebeurt. Als je maar goed oplet. Als je erin
gelooft. Als je het dóet. Wanneer je merkt dat even niet het recht
van de sterkste geldt, maar gewoon, dat je elkaar ziet staan…
Niks bijzonders.
Maar wel een stap in het Koninkrijk.
Barbara de Beaufort
(Uit Oase magazine)

18
“GEDENKT UW VOORGANGERS” (26)
Ds. J Snoek (1925-1930)
Jakop Snoek werd op 12 mei 1870 geboren op Urk als tweede telg
van een welgestelde zakenfamilie. Hij was bestemd om zijn vader
op te volgen en dat deed hij ook vele jaren met succes, maar zijn
hart lag ergens anders. De liefde van zijn hart, zo lezen wij, ging
uit naar den arbeid in het koninkrijk Gods. Eerst begon hij als
medewerker van de zondagsschool. Daarna werd hij voorzitter
van de Jongelingsvereniging en onder zijn leiding bloeide de vereniging helemaal op. Hij was een vlot spreker en wist de jongeren
te boeien met zijn Bijbeluitleg. Al spoedig werd hij diaken en
daarna ouderling. Ook maatschappelijk en zakelijk timmerde hij
goed aan de weg en stond hoog aangeschreven op Urk. Maar die
weg zou anders gaan lopen toen hij op 38-jarige leeftijd reageerde op een advertentie in het kerkblad. De Classis Meppel was met
evangelisatiearbeid begonnen in Langerak te Drenthe. Zij zochten
voor dat werk ‘ene vasten arbeider’ om daar het geestelijk leven
op te bouwen en in de toekomst een kerkelijke gemeente te stichten.
Jakop werd gekozen en ging zaterdags van Urk over de zee naar
Langerak. Daar evangeliseerde hij en zondags ging hij voor in
huisdiensten, om ’s maandagsmorgens vroeg terug te keren naar
Urk om daar weer in zijn bedrijf te werken.
Ondanks de moeite die het hem kostte om ook in de winter dit
elke week te volbrengen, groeide en bloeide de evangelisatiepost
en werd er besloten een kleine woning en een evangelisatielokaal
te bouwen. Toen was de tijd rijp om zijn bedrijf op Urk op te geven om zich geheel als werker aan de zendingsarbeid te wijden.
En dat bleef niet zonder vrucht. Onder
zijn leiding werd er in Nieuwlande een
gereformeerde kerk gebouwd en zette
hij zich in voor de komst van een School
met de Bijbel. Ook werden er jongelingsverenigingen voor jongens en
meisjes opgericht en een zondagschool.
Ondanks zijn vele werkzaamheden en
verdiensten bleef Snoek een ouderling
en oefenaar, maar de kerkgemeenschap
was toe aan een eigen herder.
Als dank voor zijn arbeid en singuliere
gaven werd Jakop door de classis in de gelegenheid gesteld vol-
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gens artikel 8 examen te doen. In 1924 werd dit met goed gevolg
afgelegd en was Snoek kandidaat. De gemeente van Nieuwlande
bracht meteen een beroep op hem uit, maar er kwam ook een
beroep uit onze gemeente en wel met instemming van alle belijdende leden. Kandidaat Snoek zag daar de hand van God in en
moest de gemeente van Nieuwlande teleurstellen. Op 5 april 1925
op 55-jarige leeftijd werd kandidaat Snoek bevestigd door prof.
Hoekstra en als predikant aan onze gemeente verbonden.
Zijn intredetekst was uit psalm 71 vers 16; ‘Ik zal henengaan in
de mogendheden des Heeren Heeren. Ik zal uwe gerechtigheid
vermelden ja die alleen’.
Als man van het volk had hij zo de harten van de mensen hier
gewonnen en werd door de gemeente op handen gedragen. Hij
was vriendelijk en vaderlijk in de omgang en vooral op de kansel
was hij in zijn element.
In de vijf jaar dat hij hier stond werd er 5 keer een beroep op
hem uitgebracht waarvoor hij moest bedanken; dit tot grote opluchting van de gemeente. In 1930 volgde een zesde en na veel
strijd moest hij dit beroep toch aanvaarden. Het ging hem aan
zijn hart, want Vrijhoeve-Capelle was hem zeer lief en hij nam
afscheid met de woorden; “Jezus Christus is gisteren en heden
dezelfde tot in eeuwigheid” . Nog geniet de gemeente van Vrijhoeve-Capelle van de vruchten van den arbeid van ds. Snoek lezen we in zijn memoriam.
Op 13 april 1930 wordt hij weer door prof. Hoekstra bevestigd en
als predikant verbonden aan de gereformeerde kerk van Puttershoek.
Vol goede moed en geloofsvertrouwen begon hij hier zijn arbeid
en zijn werk werd ook gezegend. Groot was de schok toen zijn
echtgenote Jannetje tijdens een bezoek aan een van hun kinderen
plotseling stierf en hij alleen verder moest.
Toch, zo lezen wij, bleef zijn geloof in den getrouwen God ongeschokt en had hij altoos stof om dien Getrouwe te danken.
Op eerste Kerstdag 1936 terwijl hij in een dienst voorging ‘overviel hem een ernstige ongesteldheid’. (In het memoriam komt
niet duidelijk naar voren wat ds. Snoek nu precies mankeerde.)
Na maandenlang in het ziekenhuis te Rotterdam te hebben gelegen kwam hij terug op de pastorie in Puttershoek. Eerst leek hij
wat te herstellen maar na een lang ziekbed werd duidelijk dat dit
ook zijn sterfbed zou worden. Lang en zwaar heeft hij geleden
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zowel lichamelijk als geestelijk, maar hij bleef blijmoedig en vol
Godsvertrouwen.
Op 20 april 1937 riep de Heere zijn trouwe dienstknecht tot zich
in heerlijkheid.
Het was zijn wens om op Urk naast zijn vrouw en zijn ouders begraven te worden.
Onder grote belangstelling werd ds. Snoek op vrijdag 24 april op
Urk begraven. Behalve de vele genodigden was heel de bevolking
van het eiland Urk gekomen om den geliefde vriend, broeder en
herder de laatste eer te bewijzen.
‘Zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de
Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen
hen na.’
- wordt vervolgd –
Dieter Verbeek

AFSCHEIDSCONCERT
Het is vrijdagavond 15 mei 2020….
Midden in de coronatijd… toch een concert… op afstand….
Elly en Rikkert nemen echt afscheid. Na een carrière van ruim 50
jaar was dit het laatste optreden
van Elly en Rikkert Zuiderveld. Met
een livestream vanuit een leeg theater Veluvine in Nunspeet nam het
duo uit Vledderveen afscheid van
het podium.
Ik ben opgegroeid met de muziek van hen… eerst alleen kinderliedjes…later ook met liederen voor volwassenen.
Ik ben geïnspireerd door hen en hun muziek… met die rijke inhoud. Wie kent niet Een parel in Gods hand, Jezus is de Goede
Herder en Ik zag een kuikentje……
Ik mocht de liederen later zelf doorgeven op de zondagsschool en
andere vormen van jeugdwerk.
Teksten van liederen opnemen op de geboortekaartjes van onze
kinderen. Live concerten bijwonen (o.a. tegenover ons toenmalige
huis in een tent op een Vakantie Bijbel Week in 2000 en bij het

21
concert van Brabant voor Jezus in het Willem op 7 november
2015).
We hebben al hun cd’s grijs gedraaid voor onze kinderen.
We hebben de boeken voorgelezen.
Zelf liederen van hen gezongen in de kerk(en), musicals en andere optredens (o.a. “Hij Leeft” en “De steen is weg”).
We wensen elkaar Vrede toe met de woorden van een lied dat
Rikkert schreef:
GEEF ONS VREDE
DONA NOBIS PACEM
Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?
't Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.
Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.
'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.
Henk Spuijbroek
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Wie in de beschutting van
de Allerhoogste woont
Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk ‘De Brug’. Deze keer
was ik weer niet in de kerk. Net als u natuurlijk. Verboden
gebied geworden. Oude tijden herleven. De tijd waarin we
aan de radio gekluisterd zaten. Niets te zien en alleen maar
luisteren. Zo vergaat het Tolleke op zondagmorgen. Eind
april werd er over Psalm 91 gepreekt door dominee Van
Eck. Wat een bekende psalm! Zo zijn er nog wel wat meer.
Iedereen kent Psalm 119 als de langste en Psalm 117 als
de kortste. Maar dat zijn puzzelwijsheden. Heb je iets te vieren waar
je vrolijk van wordt, denk je aan Psalm 150: de jubelpsalm. Tolleke
heeft heel wat Bijbelkennis. Maar nu
die Psalm 91: Wie in de beschutting
van de Allerhoogste woont ….. Tolleke
vat het maar even samen: daar gaat
het goed mee. Maar van de preekstoel
klinkt een ander geluid. Je zult maar
als gelovige getroffen worden door corona. En denken dat je in de beschutting van de Allerhoogste woonde. En
zoals de psalmist zegt, je redt van de
pest. Je hoeft niet te vrezen voor de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
Ja, daar heeft Tolleke nog niet over nagedacht. Dominee Van Eck
kennelijk wel. De psalm gaat over Jezus en niet over ons. Daarom
werd er ook gelezen over de verzoekingen in de woestijn. Daar haalt
de duivel Psalm 91 aan. Jezus werd in zijn leven door van alles en
nog wat bedreigd. Maar Hij wist dat Hij woonde in de beschutting van
de Allerhoogste.
Gelukkig komt die psalm ook weer dichter bij ons. Tolleke hoort het
goed, via Jezus komt die psalm weer terug naar ons. Jezus zal met
ons zijn tot aan het einde van de wereld. We mogen leven in de beschutting van de Allerhoogste en onder zijn vleugels vinden we een
toevlucht. Tolleke zit alles nog eens te overdenken. Die psalm
schuurt met wat er dagelijks gebeurt. Hoe ga je daar mee om? Daar
komt meer bij kijken dan nadenken!
Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast
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STANDBEELD
Er staat een standbeeld op het plein.
‘t Is een beroemde held
die streed voor volk en vaderland,
zo werd mij ooit verteld.
De man trotseerde groot gevaar;
er vloeide heel wat bloed.
Hij overwon en iedereen
bejubelde zijn moed.
Die man die men bewonderde
werd vastgelegd in steen.
Maar ik als mens van deze tijd
kijk altijd langs hem heen.
Hij is voltooid verleden tijd,
zijn roem is al vergaan.
Voor mij mag iemand anders
weleens op die sokkel staan.
Ik denk dan aan personen
in de strijd van deze tijd:
dat virus waar de wereld
nu al maanden onder lijdt.
Ze vechten anoniem, maar ook
met grote heldenmoed.
Ze lopen grote risico’s
maar dóén het, want het móét!
Een arts of verpleegkundige,
zo’n beeld spreekt mij wel aan.
Zet die eens op dat voetstuk
waarop helden mogen staan.
Een onbekende man of vrouw
komt hier dan op het plein.
Symbool van wie er nú toe doen
en écht belangrijk zijn.
Greet Brokerhof-van der Waa
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Collectedoel voor zondag 21 juni (vaderdag):
de MAF (St. Mission Aviation Fellowship)
Isolatie
In de afgelopen 75 jaar diende MAF de geïsoleerde gemeenschappen
in Zuid-Soedan, DRC, Kenia, Tsjaad, Oeganda, Liberia, Tanzania,
Zuid-Afrika, Guinee en Madagaskar. Tijdens de huidige pandemie
krijgt het woord ‘isolatie’ echter een heel nieuwe betekenis. Veel
partners van MAF zijn weg uit de landen waar we werken en grenzen
zijn gesloten. Het is nog nooit zo moeilijk geweest om de meest afgelegen mensen ter wereld te dienen. Nu Afrika deze onbekende ziekte
onder ogen ziet, heeft MAF haar steun snel geboden. Zoals te verwachten beperken lockdowns in Afrika en over de hele wereld momenteel het aantal MAF-vluchten tot ongeveer 20%. Ongeacht de
uitdagingen die voor ons liggen, blijven MAF-medewerkers en vrijwilligers zich inzetten.
Elke dag is het anders
Dagelijks veranderen de omstandigheden. We krijgen bijvoorbeeld
steeds meer aanvragen van regeringen en overheden om te helpen.
Onder andere om testkits te brengen of om medische vluchten te
doen. Ondanks de daling van de vluchten zijn we dankbaar dat we
ingezet worden in de strijd tegen corona.
In veel gebieden zijn onze vluchten beperkt tot vracht alleen, behalve
voor kritieke medevacs. Dit is het geval in Papoea, Indonesië, waar
onze piloten voedsel en andere benodigdheden kunnen leveren aan
geïsoleerde dorpen, waaronder medicijnen, COVID-19-testkits, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en zeep. MAF-families vinden
veel manieren om te helpen in deze tijden van crisis.
Veel mensen in de afgelegen dorpen hebben symptomen van het
virus - hoesten, koorts en vermoeidheid - . MAF vliegt regelmatig
voorraden, waaronder koortsverlagers en kits met medicijnen voor de
behandeling van symptomen van COVID-19. Deze medicijnkits zullen
COVID-19 niet genezen, maar ze zullen de ademhalingssymptomen
die ermee gepaard gaan helpen verlichten.
Met uw gift kunnen we deze tijd overbruggen zonder teveel te verliezen. We verwachten dat de vraag naar hulp straks enorm is! Er liggen op dit moment veel aanvragen voor hulp zoals voedselvoorziening voor de landen die getroffen zijn door de sprinkhanenplaag.
Uw giften voor deze collecte zijn over te maken op het IBANnummer
van de ZWO met vermelding van MAF.
Namens de diaconie Jenny Verhagen

