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Meditatief 

“Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen 
vader en zoon, moeder en dochter. Ik ben niet 

gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.“ Die 
lastige  tekst uit Mattheus 10 stond afgelopen zondag 

op het rooster. Op verzoek een korte samenvatting. 

Familie is 
belangrijk. Familie zet je bestaan in een bepaald kader. 

Ieder mens zoekt in het leven vastigheid: mensen 

waar je op rekenen kunt, die er gewoon zijn. Familie 
heeft dat meestal. Als je dat bedenkt, zijn 

bovenstaande woorden van Jezus heel vreemd. Ik 
schrik er van: Jezus is toch de Vredevorst? Wat 

moeten we met deze uitspraak over verdeeldheid en 
het zwaard? 

Toen Mattheüs zijn evangelie schreef (rond het jaar 

90) was er al een gemeente ontstaan van volgelingen 
van Jezus. Jezus volgen had soms grote gevolgen. Dat 

je christen werd, was een vorm van verraad tegenover 
je eigen wortels!  Mattheus ziet de ervaring van 

vijandschap als consequentie van het volgen van 

Jezus. Ook nu zien we breuken binnen families ten 
gevolge van geloofskeuzes.  We zien bijv. hoe zwaar 

Christenen in Egypte of China het hebben. De keuze 
voor het geloof vraagt heel veel van hen.  

M.i. wil bovenstaande bijbeltekst ons er gevoelig voor 
maken dat levenskeuzes - en het volgen van Jezus ìs 

zo’n persoonlijke keuze - dat levenskeuzes gevolgen 

kunnen hebben voor hoe je met familie omgaat. 
Familie is belangrijk, tegelijkertijd kunnen 

familiebanden je zo klem zetten dat je je vrijheid 
verliest. Ouders kunnen verwachtingen hebben van 

hun kinderen, waar die kinderen helemaal niet aan 

kunnen of willen voldoen. Niet alleen qua geloof, maar 
ook op andere terreinen: studiekeuze, partnerkeuze. 

Je kunt je leven lang last hebben van het gevoel dat je 
broer of zus belangrijker was dan jij, omdat hij of zij 

keuzes maakte in de lijn van je ouders, terwijl jij een 

andere weg wilde gaan.  
Jezus roept op Hem te volgen in het vertrouwen op 

zijn God. Zou de kern van dat vertrouwen niet kunnen 
zijn dat God iets anders met ons voorheeft dan dat wij 

de platgetreden paden volgen? Zou de kern van dat 
vertrouwen niet zijn dat kinderen hun eigen weg 

mogen gaan?  

Echte vrede, daar moet je aan werken. Om onderlinge 

relaties goed te houden is het belangrijk in elkaar te 
investeren, maar ook om elkaar de ruimte te geven je 

eigen persoonlijke weg te gaan. Elkaar de ruimte 
gunnen om te worden wie je bent, ouders aan 

kinderen, kinderen aan ouders, familieleden of 

gemeenteleden onderling: elkaar de ruimte gunnen om 
de keuze van je hart te volgen. 

 
Orde van dienst 5 juli 2020 

Bij deze dienst zijn weer kerkgangers welkom. Dat is 

erg fijn! Voorganger is dhr. Arend Noordam. Hoe u 
zich kunt aanmelden en hoe we de regels in acht 

nemen, daarover hebt u afgelopen week al bericht 
ontvangen. Weet u welkom. En als u het nog niet 

aandurft: alle begrip daarvoor! 
 

Welkom –  

Mededelingen –  
NLB 975: 1,2,4 –  

Stilte, Bemoediging en groet: 
vrg: Onze hulp is in de naam van de Heer 

gem: die hemel en aarde gemaakt heeft 

vrg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
gem: en niet loslaat wat zijn hand begon 

vrg: De Heer zij met u 
gem: ook met u zij de Heer. Amen 

Gebed om ontferming –  

NLB 657:1,3,4 Zolang wij adem halen –  
Wegwijzers van de Heer – 

NLB 1005: 1,2,4,5 Zoekend naar licht -   
Gebed om inspiratie –  

Lezen: Ps 107:23-30 –  
NLB 352: 1,2,4,5,6 Jezus, meester aller dingen - 

Lezen: Marcus 4:35-41 en 6:45-52 –  

NLB 935 Je hoeft niet bang te zijn  -  
Overdenking –  

NLB 917: Ga in het schip, zegt Gij –  
Dankgebed, voorbede, stil gebed -   

NLB 416:1,2, 4 Ga met God –  

Zegen 
 

Ruil voor zondag 12 juli 
Volgende week zondag zou ik zelf voorgaan. Maar dan 

wordt onze kleinzoon Levi Thijs gedoopt in Woerden. 
Uiteraard willen Jan en ik daar graag bij zijn. Gelukkig 

kon ik mijn dienst ruilen met ds. Herman Offringa uit 

Rijsoord. Hij gaat voor op 12 juli en zelf hoop ik dan 
op 19 juli dienst te doen. Met dank aan mijn collega! 

Ds. Luci Schermers 
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Wel en wee 
Er zijn deze week geen jarige te melden. 

Afgelopen week heeft  Etty Tieleman na een aantal 
controle onderzoeken in het EMC een positieve uitslag 

gekregen, 

Ze mag een 6 maanden wegblijven! 
We zijn met haar, en ook als gemeente heel blij en 

dankbaar voor deze uitslag. 
De fam. Broekhuizen uit Berkenwoude wil iedereen 

heel hartelijk bedanken, voor de vele kaarten die ze 

hebben gekregen voor hun 50 jarige huwelijks 
jubileum, voor Hans zijn operatie aan zijn galblaas en 

zijn verjaardag 2 Juni. 
 

Lock down 
 

Het werd van hogerhand geregeld 

Ontmoet elkaar niet meer aan huis, 
Houd afstand wees alert. 

Blijf het liefst gewoon maar thuis. 
 

Kerken mogen weer beperkt open. 

En is ook te volgen digitaal. 
Iedereen heeft er mee te maken 

En het treft ons allemaal. 
 

Maar één Deur staat altijd wijd open 
Je mag komen als je wilt, 

Er is een rijk gedekte tafel 

Die ieders honger stilt. 
 

Bij God is er geen Lock down 
Kom binnen zet je neer. 

Bij Hem is er geen afstand 

Hij is jouw Heiland en Heer! 
 

Want de Hemel kent geen zieken 
Er is geen virus of IC, 

Louter vreugde , louter blijdschap 

Volkomen rust en vree ! 
 

Alles is volmaakt en veilig 
Want Jezus is de weg. 

Bevrijdt ons van elk onheil. 
Dat heeft Hij ons gezegd ! 

 

Els Hengstman-van Olst 
 

SamenWijzer 
De redactie verzoekt u de kopij voor SamenWijzer 35.8 

over de periode 19 juli t/m 6 september 2020 uiterlijk 

zondag 12 juli a.s. bij de redactie in te leveren. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erediensten vanaf 5 juli 2020 

In aanvulling op de vorige gemeentebrief van 29 juni 

jl. enkele mededelingen. 
Wanneer u zich heeft aangemeld om een eredienst bij 

te wonen, ontvangt u daarvan geen bevestiging. U 
kunt aannemen, dat u welkom bent. Alleen bij meer 

dan 70 bezoekers, dan is de kerkzaal “vol” en kunnen 

we de veiligheid (1.5 m afstand) niet garanderen. Dan 
krijgt u bericht. Dat is volgens onze inschatting niet 

nodig. 
De aanmeldingsprocedure is voorlopig voor de 

komende drie erediensten. 

Er is vanaf 5 juli t/m het einde van de zomervakantie 
geen oppas en geen Kindernevendienst. 

We volgen de richtlijnen van het RIVM, de PKN en de 
overheid. Dan kunnen - indien uitvoerbaar - de regels 

worden aangepast. Welkom en goede diensten 
toegewenst. 

Namens de voorbereidingsgroep, 

Ruud van Mastrigt 
 

Hulpverlening tijdens erediensten 
Begin juni heeft de “voorbereidingscommissie 

erediensten” via e-mail enkele gemeenteleden 

benaderd, waarvan bekend was, dat zij hulpverlening 
konden bieden. Gelukkig komt de situatie waarbij dat 

nodig is weinig voor. Het is toch wenselijk om een 
aantal gemeenteleden in te roosteren, mocht iemand 

ziek of onwel worden tijdens een eredienst.  
Mag ik een dringend beroep doen op gemeenteleden, 

die EHBO, BHV of AED – hulp kunnen verlenen, zich te 

melden. Op de vorige persoonlijke mail heeft een 
viertal mensen gereageerd. Ik hoop dat meerdere 

mensen zich beschikbaar stellen. 
Ik wacht met belangstelling uw aanmelding af. Dat kan 

telefonisch 514358 of per e-mail 

jhrvanmastrigt@kpnplanet.nl en bij voorbaat wordt u 
hartelijk bedankt! 

Ruud van Mastrigt 
 

Beste gemeenteleden, 
Bedankt voor jullie gulle gaven in de afgelopen 

periode. Dankzij jullie is de eerste actie vakantietas 

een geweldig succes! 
We zullen voor de zomervakantie 37 kinderen uit de 

Krimpenerwaard die bij de voedselbank lopen gaan 
verrassen met een zomers cadeau. 

Hartelijk dank! De diaconie 
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Verzoek om een bijdrage 

Al eerder is er geschreven over ons gemeentelid 
Mufaro Zvinowanda.  Eerst was hij werknemer van de 

maand, een week later werd verteld dat hij een 
ongeluk heeft gehad. Inmiddels is hij weer thuis uit 

het ziekenhuis en hebben we via slachtofferhulp een 

gesprek gehad met een advocaat. Door de advocaat 
zijn we in het bezit gekomen van het proces verbaal 

van het ongeluk. Helaas staan hier andere dingen in 
dan Mufaro vertelt. En het is heel bijzonder, de politie 

vindt het niet nodig om zijn verhaal schriftelijk vast te 

leggen, het proces verbaal bestaat dus alleen uit de 
verklaring van de tegenpartij. Hij mag van de 

Rijksdienst voor het Wegverkeer ook niet meer op zijn  
bromfiets rijden. En de reparateur heeft inmiddels 

bevestigd dat de bromfiets totall loss is. 
5 jaar geleden is hij ook een keer aangereden en dat 

heeft er toen voor gezorgd dat hij via de ziektewet en 

de werkloosheidswet in de bijstand is terecht 
gekomen. Eindelijk in december 2019 vond hij een 

nieuwe baan die hij nu nog steeds heeft. Hij moet 
daarvoor wel naar Reeuwijk toe iedere dag. 

Nu zijn bromfiets totall loss is kan hij, als hij genezen 

is, daar niet meer mee rijden. Dit betekent dat hij een 
andere bromfiets moet kopen. En nu komt het, hij 

heeft € 200,--. Ik ben bij de bromfietsreparateur 
geweest en een goede tweede hands kost toch wel € 

900,- en dat dan nog zonder helm. De 

bromfietsreparateur is bereid hem dan een helm te 
leveren waar hij niet voor hoeft te betalen. Daarna heb 

ik overlegd met de diaconie en mede namens de 
diaconie verzoek ik een ieder die bereid is en dat 

financieel ook kan, om een bijdrage te storten op 
rek.nr. NL10 RABO 0333800737 ten name van de 

diaconie van onze kerk. Op deze wijze moeten we er 

toch in kunnen slagen dat hij weer naar zijn werk kan 
gaan.  Ik heb met hem afgesproken dat als hij in het 

gelijk gesteld wordt door de verzekering en hij 
eventueel nog een bepaald bedrag terug krijgt voor 

zijn bromfiets, hij dat bedrag dan terug zal storten op 

de rekening van de diaconie. Hartelijk dank voor uw 
eventuele bijdrage. Jan de Korte scriba 

 

Bloemen  

De bloemen van zondag 5 juli zijn voor Mw. Kruit-
Rinsema ter bemoediging.  

Een tweede bos is voor Mw.A.Pols-Jonker ook ter 

bemoediging. 

Gebed om ontferming 

Goed God,  
Wij komen tot U met alles wat ons bezighoudt:  

de zorgen van ons eigen bestaan en  
die van de wereld waarin wij leven.  

Corona blijft ons dagelijks leven bepalen, 

zelfs al wordt de speelruimte groter.  
Hoe kunnen we zo elkaar tot naaste zijn?  

We ervaren moeite en ongemak:  
elkaar kunnen ontmoeten, maar nog steeds zonder 

liefdevol aanraken, wel naar de kerk mogen, maar zo 

anders en zonder zang.  
En we dragen de last van de voorbije maanden met 

ons:s ommigen werkten zo intensief en zo veel; 
anderen moesten thuis zitten, werkloos, niets te 

verdienen.  
Wat wacht ons nog? 

Omwille van die dubbelheid, die zorg en angst bidden 

wij: Heer ontferm U.  
 

Trouwe God, 
Onze samenleving onder druk, 

medemensen in nood: 

zo machteloos kunnen we ons daarbij voelen. 
En toch, ondanks alles: 

we mogen geloven in Uw aanwezigheid, 
dat u met uw Geest dichtbij ons wilt komen. 

Daarom bidden: 

Heer ontferm U, 
Christus ontferm U, 

Heer ontferm U. 
 

Amen 
 

Voor de kinderen  

Jezus kijkt om zich heen. Hij ziet mensen die doodop 
zijn, mensen die problemen hebben. Daarom zegt hij: 

Kom naar mij als je vermoeid bent, als je het moeilijk 
hebt, want ik zal je rust geven. Hoe zijn woorden 

precies waren, kunnen jullie met het werkblad 

uitpuzzelen. Je ziet daar groot en klein met een doos 
sjouwen. Op die dozen staat in spiegelschrift een 

stukje van wat Jezus gezegd heeft. Als je een spiegel 
gebruikt, zie je wat er staat. Probeer nu de goede 

volgorde uit te zoeken. Zet de bijbehorende cijfers in 
de vakjes onderaan. Je kunt in het Bijbelgedeelte dat 

op het blad staat, nakijken of je het goed hebt gedaan. 

Vind je dit allemaal te moeilijk, dan kun je de plaat 
inkleuren. Succes! 
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ik geef de pen door aan……      

Hallo gemeenteleden, mijn naam is 
Marie-José de Gier. Ik kreeg de 

doorgeefpen van Nienke, met de 

vraag of ik iets zou willen schrijven 
voor de gemeentebrief. 

 
Hoe beleef je deze Coronatijd? Wat is moeilijk 

of valt mee? 

Enerzijds leefde ik een groot deel van de week mijn ‘ 
gewone’ leven omdat ik fulltime-time in het ziekenhuis 

werk en dus mijn ritme bleef houden van dagelijks ( 
op de fiets) naar mijn werk. 

Moeilijk vond ik het contact op afstand met de mensen 
om mij heen zoals mijn ouders; zij zijn kwetsbaar en ik 

ben extra kwetsbaar door mijn werk. Gelukkig zagen 

we elkaar bijna dagelijks; met ons kopje koffie op 
afstand op het terras: ongeacht het weer. 

Ook heel moeilijk vond ik het feit dat (mijn)patiënten 
geen bezoek mochten ontvangen, hoe ziek ze ook 

waren en dat zij en hun Familie/ nabestaanden op een 

andere manier afscheid moesten nemen dan dat 
gewenst was. Die onmacht vond ik ook erg moeilijk, 

maar gelukkig kon ik later, binnen mijn werk, 
meedenken hoe hier een zo goed mogelijke compromis 

voor te vinden. 
 

Hoe helpt het geloof in deze tijd? 

Dat vind ik lastig, ik heb in deze tijd gemerkt dat ik het 
nodig heb om met elkaar kerk te zijn en een dienst te 

vieren. Alleen thuis, luisteren naar een dienst ervaarde 
ik als lastig, teveel afleidingen waardoor ik helemaal 

niet meer luisterde. Mijn geloof heeft het wel zwaar in 

deze Coronatijd. 
Veel houvast vond ik in luisteren naar en meezingen 

met praise-/gospelmuziek, zingen is voor mij een 
uitlaatklep. 

 

Wat geeft moed om door te gaan? 
Mij geeft het  moed als ik zie hoe mensen herstellen 

van deze ziekte, maar vooral de versoepelde 
maatregelen waardoor er weer meer mogelijk is, zoals 

met elkaar een kerkdienst beleven. 
Wel hoop ik dat iedereen de opgelegde maatregelen in 

acht blijft nemen om een nieuwe grote pandemie te 

voorkomen. 
Ik geef de pen door aan: mw. Rigterink 

Hartelijke groet, Marie-José 

 

Gemeentebrief tijdens de zomervakantie 
Anton en Greta Wagenmakers hebben aangeboden om 

de Gemeentebrief over te nemen tijdens een aantal 
weken zomervakantie. Daar zijn we uiteraard erg blij 

mee. Voor het aanleveren van de kopij veranderd er 
niets. Er kan gewoon gebruik worden gemaakt van het 

huidige mailadres van de zondagsbrief: 

zondagsbriefontmoetingsker@live.nl 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
De 9 mooiste quotes van Franciscus van Assisi 

 
 

Op MijnKerk delen we regelmatig inspirerende citaten. 

Vandaag is Franciscus van Assisi aan de beurt, hij is 
een heilige en stichtte lang geleden de kloosterorde 

van de franciscanen. Hieronder lees je zijn meest 
inspirerende quotes.  

 
1. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 

Waar haat is, laat me liefde zaaien, 

Als er pijn is, vergeef me; 
Waar twijfel is, geloof; 

Waar wanhoop is, hoop; 
Waar duisternis is, licht; 

En waar verdriet is, vreugde. 

 
2. O Goddelijke Meester, sta toe dat ik niet zozeer 

zoek getroost te worden als troost, 
begrepen worden om te begrijpen, 

bemind te worden, zoals lief te hebben. 
 

3. Want het is door te geven dat we ontvangen, 

Het is in gratie dat we gratie krijgen, 
en door te sterven worden we geboren tot het 

eeuwige leven. ‘ 
 

4. “Begin door te doen wat nodig is, daarna wat 

mogelijk is, en plotseling doe je het onmogelijke.” 
 

5. “ Hij die met zijn handen werkt, is een arbeider. 
Hij die met zijn handen en zijn hoofd werkt, is een 

vakman. 

Hij die met zijn handen en hoofd en hart werkt, is een 
kunstenaar.” 

 
6. “Want het is door te geven dat we ontvangen.” 

 
7. “De daden die je doet zijn misschien de enige preek 

die sommige mensen vandaag zullen horen” 

 
8. “Onthoud dat wanneer je deze aarde verlaat, je 

niets kunt ontvangen wat je hebt ontvangen – alleen 
wat je hebt gegeven.” 

 

9. “Alle duisternis in de wereld kan het licht van een 
enkele kaars niet doven.” 
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