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Kerkdiensten Grave 
 
23-10-2022  : Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden 
Collecte  : Solidaridad 
Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 
 
30-10-2022  : Ds. Mw. I. Lodewijk, Arnhem 
Collecte  : Warchild 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 
06-11-2022  : Ds. Mw. M. Heijnis, Wijchen 
Bijzonderheid : Oogstdienst 
Collecte  : Kerk in actie Zambia 
Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 
 
13-11-2022  : Ds. D. de Jong, Oss 
Collecte  : Vrolijkheid 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 
20-11-2022  : Mw. Ds. R. Baars, Ewijk 
Bijzonderheid : Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 
Collecte  : Eigen Gemeente 
Organist  : Dhr. H. Vromans  
 
27-11-2022  : Ds. D. Blom, Cuijk 
Bijzonderheid : Eerste advent 
Collecte  : Cordaid 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 
04-12-2022  : Ds. Mw. R. Baars. Ewijk 
Bijzonderheid : Tweede advent 
Collecte  : Tear 
Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 
 
11-12-2022  : Ds. P. Simons, Kleef 
Bijzonderheid : Derde advent 
Collecte  : De Herberg Oosterbeek 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 
18-12-2022  : Ds. G. Boer, Rhenen 
Bijzonderheid : Vierde advent 
Collecte  : nnb 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 



 
 

 
Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 
Indien U gebruik wilt maken van vervoer, kunt U op de avond voor 
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact 
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Voorwoord 
 

Onderstaand voorwoord is overgenomen uit het blad Petrus 
 
Je wordt een ander mens als je gezien wordt door anderen. 
 
In de zomermaanden houden we kerkdiensten in het bos. Het bos is 
een mooie plek, zo tussen de hoge bomen, om samen te komen. Om 
te vieren, om te bidden en te zingen.  

k 
denken aan het verhaal van Zacheüs, de tollenaar. Zacheüs is iemand 
die namens de Romeinse overheid belastingen moet innen bij zijn 
eigen volksgenoten. Een verkeerd beroep. Dat zal hem niet in dank 
zijn afgenomen.  
Zacheüs heeft gehoord dat Jezus voorbij zou komen, en hij verlangt 
ernaar om Jezus, waar hij zoveel over gehoord heeft, nu eindelijk ook 
zelf met eigen ogen te zien. Maar hij is klein van stuk. En tussen de 
mensen aan de kant van de weg maakt hij geen kans, wordt hij 
weggeduwd.  
Wat doet dat met een mens? Als je eigenlijk jezelf niet gezien voelt? 
Als je weggeduwd wordt, gemeden wordt.  
Zacheüs ziet een hoge boom, en hij klimt in die boom. Zo kan hij 
Jezus zien, zonder zelf gezien te worden. Ik vind het bijzonder wat er 
dan gebeurt. Want Jezus stopt, Jezus kijkt omhoog, hij ziet Zacheüs, 
en hij spreekt hem aan. En Zacheüs is gezien. Jezus roept deze mens 
tevoorschijn. Uit zijn verborgenheid, uit zijn schaamte, uit zijn schuld. 
Het doet Zacheüs goed: hij wordt er een compleet ander mens van.  
 
Ik moet denken aan de woorden van een lied: De Heer heeft mij 
gezien, en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Het zijn 
woorden die Zacheüs gezongen zou kunnen hebben. De Japanse 
kunstenaar Sochi Watanabe heeft de verandering bij Zacheüs op een 
prachtige manier verbeeld. Hij laat Zacheüs in de boom opengaan als 
een bloem. Mooi vind ik dat, als mensen opengaan uit wat 
terneerdrukt, of onvrij maakt, of belast. Mooi vind ik dat, als mensen 
openbloeien omdat ze zichzelf gezien weten, gekend weten, 
aangesproken weten.  
 
Het verhaal van Zacheüs is actueel - voelen wij ons gezien? Zien wij 
de ander? En hoe zien we de ander, en misschien ook wel onszelf? 
Een mens is meer dan wij vaak zien. Meer dan bijvoorbeeld zijn kleur, 



 
 

meer dan zijn al dan niet werkeloos zijn, meer dan het feit dat je 
vluchteling bent. Bovenal meer dan je fouten en gebreken. In de 
gemeente van Christus worden we uitgenodigd om elkaar te zien als 

komen. Opdat mensen openbloeien. Geloven is voor mij daarbij een 
opdracht, maar ook het vertrouwen dat ik mijzelf gezien mag weten, 
gekend mag weten.  
 
Mezelf werkelijk gezien weten, en gekend weten: je wordt daar een 
ander mens van. Moge dat zo zijn. 
 
Ds. André Vlieger, Oosterhout 
 

Vanuit de kerkenraad 
 

Elders in dit Gemeenteleven vindt u het verslag van de 
gemeenteavond van 19 september jl. Ter aanvulling kunnen we nog 
melden dat we op dit moment met Scarlett Lerrick in gesprek zijn over 
haar aanstelling bij ons. We hopen dat ze op korte termijn bij ons kan 
starten als kerkelijk werker.  
In het verslag hebt u ook kunnen lezen dat we ons zorgen maken over 
de hoogte van onze energierekening. De verwarming in de kerk zal 
op zondag nog wel aan gezet worden, maar de kerk zal niet meer zo 
warm gestookt worden als we gewend waren. Houdt u er rekening 
mee dat het wat kouder kan zijn in de kerk? 
Nu het jaar al langzaam ten einde begint te lopen, maakt het college 
van kerkrentmeesters alvast een balans op. Zo kijken ze of alle 
toegezegde bedragen voor de Aktie Kerkbalans al binnen zijn. Wilt u 
dit ook eens nakijken? En mocht u uw bijdrage nog niet overgemaakt 
hebben, wilt u dit dan alsnog doen? 
 
De kerkenraad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Toelichting bij de Collectes 
 
23 OKTOBER SOLIDARIDAD 
Solidaridad helpt handel eerlijk te maken. Boeren en arbeiders in 
ontwikkelingslanden worden zo in staat gesteld hun eigen inkomsten 
te verdienen. Een inkomen waarmee ze eten kunnen kopen en 
waardoor hun kinderen naar school kunnen o.a. Max Havelaar koffie 
en Oké-fruit zijn bekende initiatieven van Solidaridad. 
 
30 OKTOBER WARCHILD 
Warchild zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden 
kinderen in oorlog. Ze steunen kinderen in de moeilijkste tijd van 
hun leven en moedigen ze aan hun plezier, geluk en vrijheid terug te 
vinden. De pijn van oorlog kan nooit helemaal weggenomen worden, 
maar er kunnen wel veilige plekken geboden worden, waar kinderen 
op adem kunnen komen. Zo wordt een veilige omgeving gecreëerd, 
waar kinderen weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele, 
vreedzame toekomst kunnen opbouwen.  
 
 
6 NOVEMBER KERK IN ACTIE THIJS EN MARIEKE BLOK IN 
ZAMBIA 
Thijs en Marike Block zijn theologiedocenten. Ze zijn door Kerk in 
Actie uitgezonden naar Zambia, waar ze les geven aan de 
theologische faculteit van Lusaka. In Zambia groeit de kerk en 
daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen 
leiden in soms  moeilijke omstandigheden. Aan de theologische 

 vaak samen met hun gezin  op de campus. Via deze collecte kunt 
u bijdragen aan de beurzen van 25 theologie-studenten.  
 
13 NOVEMBER STICHTING DE VROLIJKHEID (voor kinderen 
in het AZC Grave) 
Stichting De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en 
jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge 
vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en 
onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben hun 
vertrouwde leven achter zich moeten laten.  Hun bestaan in 
Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. Voor deze 
jongeren organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in het  
AZC creatieve activiteiten. Zodat ze weer even kind kunnen zijn. 
 
20 NOVEMBER LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 
De opbrengst van de collecte is voor onze eigen gemeente. 



 
 

 
27 NOVEMBER CORDAID 
Cordaid Mensen in Nood zet zich al jaren in voor de meest 
kwetsbare mensen, overal ter wereld. Ze werken in landen als Haïti, 
Kenia, Ethiopië, India en Bangladesh. Daar bereiden ze de bewoners 
voor op rampen zoals droogte, overstromingen en conflicten. De 
jarenlange ervaring in het verlenen van noodhulp heeft hen geleerd 
dat goed voorbereid zijn op een ramp, de impact van een volgende 
ramp verkleint. 
 
4 DECEMBER TEAR 
Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. 
Tearfund werkt aan noodhulp en aan ontwikkeling van 
gemeenschappen.  Dat doen ze bij voorkeur via lokale kerken. Ze 
trainen kerken om de problemen in de gemeenschap te inventariseren 
en aan te pakken. Zo wordt gewerkt aan de blijvende weerbaarheid 
van de gemeenschap. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven 
van hulp van buitenaf.  
Soms is het niet mogelijk kerken te betrekken bij de activiteiten, 
terwijl er wel sprake is van nood. Tearfund en haar lokale 
partnerorganisaties werken dan aan hulp en ontwikkeling via andere 
sociale structuren. 
 
11 DECEMBER DE HERBERG OOSTERBEEK 
De Herberg in Oosterbeek biedt tijdelijk onderdak en deskundige 
pastorale begeleiding aan mensen die psychisch of lichamelijk moe 
zijn. Voor mensen, die behoefte hebben aan rust en deskundige 
begeleiding vanwege een diepingrijpende gebeurtenis, kan een 
verblijf in de Herberg van grote betekenis zijn. 
 

 
Collectebonnen   

 
In Grave zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde van 

(resp. 
van  het  bedrag  op  het  bankrekeningnummer van  het College van  
Beheer  van  de  PKN  Grave, onder vermelding van het aantal vellen 
en het soort bonnen. Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail 
sturen naar Janny Ramp, zodat zij weet dat er een 
overschrijving tbv collectebonnen aan komt? 
 
Inlichtingen over de collectebonnen: 
J. Ramp, Telefoon: 0486-852791.  
E-mail: ramp.janny@gmail.com 



 
 

 
 

Opbrengst collectes 
 
 Opbrengsten collectes Diaconale 

doorzend-
collecte 

Uitgangs-
collecte    

eigen kerk 

Extra collecte 
restauratie 

kerk  
t/m 2 oktober 2022 

Datum  Collecterooster 2022   Opbrengsten   

5/7-
aug 

 Stg. WensAmbulance 
Brabant    -     -    

07-aug 
 Steunfonds Prot. in het 
Zuiden       

14-aug  Vrienden v/h Tweede Huis       

21-aug 
 VluchtelingenWerk 
Nederland       

28-aug 
 WVH Mariam van 
Nijmegen       

04-sep  Stg. Edukans       

11-sep 
 Stg. Vrienden van De 
Hoop       

18-sep  Diaconie (eigen gemeente)       

25-sep  Kerk in Actie/Vredesweek       

02-okt 
 Protestantse 
Kerk/Israëlzondag       

  
      

 
 
 
 
 
 

Bloemengroet 
 
 
21 augustus Els Hoiting 
28 augustus Simon en Wil Brussaard 
04 september Karel de Wee 
11 september Irma Hoogervorst 
18 september Herman Vromans 
25 september Willy v.d. Bult 
02 oktober Familie van Rij 
09 oktober Dhr. Braam 
16 oktober Ankie Smids 
 
 



 
 

Ledenadministratie 
 
Hierbij geef ik de mutaties door, zo ver deze bij mij bekend zijn. 
 
Ingekomen 
Mevr. C. Manck, Grave 
Mevr. Kroon-van Hooidonk, Grave 
 
Verhuisd 
Mevr. Hazendonk naar Alphen aan de Rijn 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Petra Jetten 
 
U kunt mij als volgt bereiken:  
Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave 
Of  per e-mail: pkngrave.la@gmail.com   
 
 

Verslag gemeenteavond 19 september 2022 
 
Voorzitter van de kerkenraad, Joop Nohl, opent de avond met een 
hartelijk welkom aan de aanwezigen. Fijn dat er ruim veertig leden en 
vrienden van de kerk aanwezig zijn. 

prachtig lied van Huub Oosterhuis. Jenneke van Dongen, scriba, 
vertelt dat dit lied gekozen is, omdat Ton van Brussel een groot 
bewonderaar van Huub Oosterhuis was.  
Juist op deze avond, waarin we met elkaar gaan nadenken over de 
toekomst van de kerk, willen we op deze manier nog even stilstaan 
bij onze overleden predikant. Het lied en de uitleg over dit lied zijn 
terug te vinden op de website van Petrus: petrus.protestantsekerk.nl  
 
Joop Nohl neemt het woord over de volgende onderwerpen: 
jaarcijfers, restauratie, enquête, energieverbruik, vacature. 
 
Op de enquête is helaas weinig reactie gekomen. Opvallende zaken 
uit de enquête: 
9 van de invullers geven aan nooit in de kerkdienst te komen, maar 
hier wordt jammer genoeg geen reden bij aangegeven. 
5 mensen van 55-75 en 9 mensen van 75+ geven aan behoefte te 
hebben aan gezamenlijke maaltijden. 



 
 

Veel respons op de vraag of je je betrokken voelt bij de kerk in de 
groep 75plussers. 
Het kerkblad wordt door iedereen vrij goed gelezen; de website 
minimaal. De informatievoorziening wordt als voldoende gezien. 
 
 
De jaarrekening 2021 
 
    Kerkrentmeesters Diaconie 
 
Inkomsten verhuur   
AKB     
Collecten       
Pastoraat   -18.267  -5.000 
Onderhoud   -11.926  -1.800 
Collecten      -2.148 
 
Resultaat      -7.958 
 
Eigen vermogen     58.205 
  
Belangrijkste punten: AKB heeft verrassend zelfs iets meer 
opgeleverd dan vorig jaar! 
Een positief resultaat van een kleine duizend euro is heel fijn, maar 
daar staat wel tegenover dat de diaconie een verlies heeft van een 
kleine achtduizend euro. 
Verhuurinkomsten zijn door corona sterk verminderd vorig jaar. 
Restauratie 
De restauratie aan het eerste deel van het dak is eerder dit jaar 
afgerond. De restauratie van het orgel zal in januari beginnen. De 
kosten van de restauratie zijn gedekt, ervan uitgaande dat de 
toegezegde subsidies door de fondsen uitgekeerd worden. 
 
Energieverbruik  

 



 
 

 
Het gasverbruik is aanzienlijk. Zeker met de stijgende prijzen, zullen 
we hier op moeten bezuinigen. Voorstel is om de temperatuur bij de 
kerkdiensten tijdens de wintermaanden een stuk lager te houden. De 
vraag wordt gesteld of dat niet slecht is voor het orgel. Organist 
Herman Vromans antwoordt dat de temperatuur niet van invloed is 
op het orgel. Voor het orgel is alleen de vochtigheidsgraad belangrijk. 
Het idee wordt geopperd om in de winter de kerkdiensten in de 
Bagijnhof te houden. 
 
Klein onderhoud:  
Wat reeds is gedaan door vrijwilligers: 

 De noordwest gevel van de Bagijnhof is schoon (HD-spuit) 
 Schilderwerk in onder meer de voormalige kosterswoning  

 
Uitbesteed is: 

 Nieuwe vloerbedekking achter in de kerk 
 
Nog te doen: vrijwilligers gevraagd! 

 Platdak opruimen/schoonmaken 
 Zolder voormalige kosterswoning opruimen 

 
We hopen dat zich hiervoor nog vrijwilligers melden. 
 
Vacature 
Jenneke heeft aangegeven dat ze na een kleine tien jaar wil stoppen 
met de coördinatie van het beheer van de kerk. Inhoud van deze 
functie is: 
Aanvragen voor huur beantwoorden; aanwezig zijn bij de activiteiten 
van de huurders of anderen regelen om aanwezig te zijn, op verzoek 
koffie/thee, lunch e.d. verzorgen; vergaderopstellingen neerzetten, 
inclusief beamer en scherm; voorraad op peil houden; facturen 
versturen en maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven 
naar het CvK sturen. 
 
Vraag is of we hiervoor wellicht een vrijwilliger buiten de kerk kunnen 
vinden, bijvoorbeeld via het KBO. Een paar aanwezigen geven aan wel 
een helpende hand te willen bieden. 
 
Als kerk kunnen we de vrijwilliger, die de coördinatie gaat doen, wel 
een belastingvoordeel bieden in de vorm van een 



 
 

-- die als gift weer teruggestort 
wordt. 
 
Toekomst van de kerk op korte termijn 
 
Jenneke meldt dat de kerkenraad al de nodige stappen gezet heeft 
voor de toekomst van de kerk op korte termijn. Het is zaak om zsm 
een voorganger aan te kunnen stellen, zodat de continuïteit van de 
kerk behouden blijft. Daarom heeft de kerkenraad een gesprek gehad 
met ds. Scarlett Lerrick uit Erichem. Scarlett is geen onbekende voor 
ons. Ze gaat regelmatig voor als gastpredikant. Zo heeft ze ook de 
slotdienst in juli overgenomen van Ton van Brussel en dit op 
bijzondere wijze ingevuld. Scarlett heeft enige tijd geleden afscheid 
genomen als kerkelijk werker van de protestantse gemeente van 
Lith/Oijen. Onlangs is ze voor een beperkt aantal uren aan de slag 
gegaan als studentenpastor in Wageningen.  
Ze heeft ruimte om daarnaast voor 10 uur per week als kerkelijk 
werker op basis van een tijdelijk contract van een jaar bij ons in dienst 
te komen.  
Het verschil tussen een kerkelijk werker en een predikant is dat een 
predikant de universitaire studie theologie heeft gedaan en een 
kerkelijk werker de HBO-variant. Daarnaast heeft een kerkelijk 
werker niet automatisch preekbevoegdheid en de bevoegdheid om de 
sacramenten uit te mogen voeren, maar hiervoor kan wel 
toestemming verleend worden door de classis. 
Alle aanwezigen stemmen volmondig in met het voorstel van de 
kerkenraad om met Scarlett Lerrick het contract aan te gaan. 
 
Er wordt gevraagd of er een mogelijkheid om het contract na afloop 
van dat jaar te verlengen. Dat zou in principe mogelijk zijn, maar de 
invulling van de vacature op lange termijn is niet aan de kerkenraad. 
Daarvoor moet een beroepingscommissie ingesteld worden. En 
daarvoor moet ook duidelijk zijn welke mogelijkheden wij als 
kerkgemeenschap nog hebben. Een predikant mag bijvoorbeeld voor 
niet minder dan 13 uren aangesteld worden. Kunnen wij dat in de 
toekomst financieel bolwerken, ervan uitgaande dat er een predikant 
voor een beperkt aantal uren te vinden is? 
Kortom, dat vergt de nodige voorbereiding, discussie en overleg met 
buurgemeentes in SAGE verband. 
 



 
 

Na de pauze wordt aan de hand van de stellingen nagedacht over de 
toekomst van onze kerk: 
Beschrijf de toekomst van onze kerk in kleuren 
In hoeverre speelt de toekomst van onze kerk een rol in jouw leven? 
Wat hebben de kerk en de toekomst met elkaar te maken? 
Moet onze kerk wel voortbestaan? Als gebouw of als 
geloofsgemeenschap? 
Moeten we wel op zoek gaan naar een nieuwe predikant? 
 
Na ruim een half uur intensieve en geanimeerde discussies wordt in 
de grote groep het een en ander terug gerapporteerd: 
 
Beschrijf de toekomst van onze kerk in kleuren 
Alle kleuren van de regenboog; iedereen is welkom; kleurrijker; rode 
cijfers; zonnig inzien (geel);regenboog; Zwart  oranje  rood  paars 
(sterfkleur); groen voor hoop, rood alarm  veelkleurigheid; 
diversiteit; de kleur eruit halen die jou het beste past. 
Moet onze kerk wel voortbestaan? Als gebouw of als 
geloofsgemeenschap? 
Het liefst beiden; geloofsgemeenschap is het belangrijkst; Ja, blijven 
bestaan als geloofsgemeenschap, kerkgebouw is minder belangrijk; 
kerk als gebouw niet, wel het geloven. Je kunt ook kerk zijn zonder 
gebouw. 
 
Moeten we wel op zoek gaan naar een nieuwe predikant? 
Ja, als dat kan; ja, dat is de verbindende factor in onze 
geloofsgemeenschap en dat hebben we nodig; volmondig ja. 
 
Wat hebben de kerk en de toekomst met elkaar te maken? 
In hoeverre speelt de toekomst van onze kerk een rol in jouw leven? 
 
We zouden de kerkgemeenschap missen als hij er niet meer was; we 
zullen meer moeten samenwerken met andere gemeentes; 
Zoveel toekomst heeft een groot deel van ons niet meer; dé kerk : 
het geloven en het kerkgemeenschap zijn, zijn belangrijk. Een andere 
vorm van kerkzijn voor jongeren? Moeten wij dat organiseren? Of 
doen wij het zo en doet de generatie na ons het weer anders? We 
hopen er dan nog te zijn als kerkgemeenschap, maar zijn bezorgd 
over de kleine groep die we inmiddels zijn; hoe kunnen we dit 
veranderen? Jeugd erbij? Verjongen zou belangrijk zijn. Meer 
samenwerken met de katholieke kerk en met de basisschool. 



 
 

De mensen die er nu wel zijn moeten dit prettig blijven vinden. Niet, 
vanwege het vergroten van de groep, de bestaande groep 
verwaarlozen.  
De kerk verkopen en terughuren voor gebruik. Inkomsten zullen in de 
toekomst omlaag gaan  veel verder dan 10 jaar kun je niet kijken; 
dan zal een deel van de huidige groep mensen er niet meer zijn. Een 
kerkgemeenschap zoals wij die hier hebben, vind je niet overal in de 
regio. 
 
Bi
verder na te denken over de toekomst van de kerk. Alle uitkomsten 
van deze avond zullen hierin meegenomen worden. 
 
Willy van de Bult wil tot slot nog een ervaring delen: een ontmoeting 
met een oude buurman, die haar vertelde dat hij een groot gat heeft, 
een leeg hart, liet haar inzien hoe veel wij als kerkelijke gemeenschap 
wel hebben met elkaar.  
De troost en de warmte van onze hechte gemeenschap is heel veel 
waard. Het geeft standvastigheid en biedt ons een anker. Laten we 
koesteren dat we dat hebben. 
 

 
 

De startzondag 
 
Zondag 22 september was de startzondag. 
Deze dienst was voorbereid door de Commissie Eredienst samen met 
Ds. De Jong. 
 
Tijdens deze kerkdienst vierden we het begin van het kerkelijke 
seizoen. Het jaarthema van de PKN voor het kerkelijk seizoen 

 
Dat thema kwam natuurlijk ook terug in de kerkdienst.  
We gebruikten hiervoor drie lezingen uit Lucas over de maaltijd. Als 
eerst konden we samen nadenken en praten over Lucas 14:1-2, 7-
14:  Hoe gedraag je je als gast? Wat als er geen gasten op je feest 
willen komen? Waar neem je plaats aan tafel? 
Voor de overdenking was gekozen voor Lucas 14: 15-24. Centraal 
stond hierin dat genodigd zijn ook vraagt dat je graag wilt komen. Dat 
je dus gehoor geeft aan de uitnodiging. 
Ook hebben we het lied (388 in het liedboek) dat door de PKN is 



 
 

die, mede door het fijne orgelspel van Herman Vromans, goed te 
zingen was.  
Zeker een lied om vaker te gaan gebruiken dit jaar.   
Tijdens de dienst kreeg iedereen de gelegenheid om eigen voorbeden 

 

 
Wellicht is dat wel de kern van het thema: iedereen is welkom aan de 
tafel! 
Voor de voorbereidingsgroep was het allemaal heel erg duidelijk, 
maar ik vraag me af of iedereen in de kerkdienst in de gaten had dat 
het de startzondag was.  

 
Dat we gaan  
 

komen. 
U leest hier meer over in dit GemeenteLeven. 
 
Namens de Commissie Eredienst en Liturgie, 
Petra Jetten 
 

Lied 388 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
 
Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 



 
 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 
 
 
 

 
 

 
 

 

worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. 
Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je 
met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en 

 
 
De commissie Eredienst en Liturgie heeft gekeken hoe wij als PKN 

 
Ook willen we de suggesties die de PKN aanreikt voor een aantal 
gesprekbijeenkomsten gaan gebruiken. Deze bijeenkomsten zullen 
onafhankelijk van elkaar te volgen zijn. Dus geen probleem als u ze 
niet alle vier kunt bijwonen. 
 
De eerste bijeenkomst, op maandag 7 november, heeft als thema:  

 
 



 
 

De avond zal om 19.30 uur beginnen in de Bagijnhof. 
 
Op 6 november, na de oogstdienst, is er iets lekkers bij de koffie én 
een soepmaaltijd. 
 
Doet u mee? 
 
U kunt zich voor zowel de soepmaaltijd op 6 november als de 
gespreksbijeenkomst op 7 november opgeven bij: 
 
Gerrie Dijkink, gerriedijkink@gmail.com 
Petra Jetten: petrajettenduinkerken@gmail.com 
 
Of gewoon uw naam vermelden op de lijst op het prikbord in de hal.  
 

 
 
 

Ingezonden bedankje 
 

Graag wil ik de Gemeente bedanken voor de bloemen en alle 
wensen die ik kreeg na mijn knie operatie. Het herstel gaat mij te 
langzaam en het geduld wordt erg op de proef gesteld. 
 
Lieve groet, 
Els Hoiting 

 
Ingezonden bedankje 

 
Lieve mensen, 
 
Het is alweer een jaar geleden dat wij jullie mochten bedanken voor 
alle liefde en aandacht, die Loes mocht ontvangen van de gemeente, 
toen zij in Frankrijk in het ziekenhuis kwam te liggen.  
En nu, nog geen jaar later.. ja hoor ook wij beiden flink ziek van 
corona. Inmiddels zijn we weer volop in de kerk aanwezig.  
Vele blijken van aandacht, medeleven- en steunbetuigingen 
mochten we ook nu weer ontvangen.  
Heel hartelijk dank iedereen. 
Graag besluit ik met een gedicht van Leo Heuvelman. 
 
Liefs, 
Loes en Fred Jasper 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 

In de dienst van 20 november herdenken we de gemeenteleden, die 
ons ontvallen zijn, en onze predikant Ton van Brussel. We noemen 
hier alvast de namen: 
 
26 nov 2021 
Martin Kievit, 70 jaar 
 
9 december 2021 
Rinus Boef, 83 jaar 
 
10 januari 2022 
Jan de la Bije, 85 jaar 
 
3 juli 2022 
Gerrie Lam, 88 jaar 
 
7 juli 2022 
Riet Vellekoop- van Ommen. 90 jaar 
 
1 augustus 2022 
Ton van Brussel, 69 jaar 
 
 
Ze verdwijnen niet, onze dierbare overledenen.  
Wij verdwijnen niet.  
Ze zijn thuis, wij zullen thuiskomen.  
De afstand doet verdriet.  
We voelen een gemis.  
Maar kwijt zijn ze nooit.  
God heeft ze gevonden.  
Ze zijn thuis. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Voorbeden 
 

Onlangs kreeg de kerkenraad een paar 
vragen over de voorbeden. Kun je zomaar 
voor iedereen voorbeden aanvragen of kan 
dat alleen met instemming van de 
betrokkenen? We hechten er aan om 
hierover wat informatie te geven, omdat 
het vragen van voorbeden een belangrijk 
onderdeel is van onze liturgie. 

We maken bij de voorbeden onderscheid in voorbeden vragen voor 
een algemeen landelijk of werelds doel en voor personen. Bij een 
landelijk of werelds doel, zoals een natuurramp speelt het vragen van 
instemming natuurlijk geen rol.  
Anders is het als je voorbede wil aanvragen voor een persoon. Je kunt 
niet zomaar ongevraagd voorbede aanvragen voor een gemeentelid, 
zonder dat je dit met diegene hebt overlegd. Als degene, waarvoor je 
voorbede wil aanvragen, akkoord is, schrijf dan de naam van de 
persoon in het voorbedeboek. Vermeld daarbij wel waarom je 
voorbede aanvraagt. 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Verbonden 
Door Erica Kramer 

Ooit woonde ik een jaar in Engeland. De eerste zondag daar voelde ik 
me nogal ontheemd. Gelukkig verbleef ik vlakbij een kerk 
middags een dienst was. Ik werd hartelijk welkom geheten, ik bad 
met een medechristen en ik wist: dit is mijn familie; dit is mijn thuis. 
Wat de verschillen tussen ons ook zijn. 

Broeders en zusters? 
Misschien heb je dat ook weleens ervaren: je bent net verhuisd, of op 
reis, en je treft een medegelovige aan. Dan merk je: deze persoon is 
mijn broeder, mijn zuster. Je vindt elkaar als je samen bidt, praat 
over God, de Bijbel leest, geloofservaringen deelt  of gewoon een 
praatje maakt. 
 
Maar zulke verbondenheid is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Veel 
mensen zijn teleurgesteld in hun medegelovigen. We zijn het oneens 



 
 

over iets  of dat nu corona is of eindtijd of de rol van geestesgaven 
of hoe mannen en vrouwen met elkaar om moeten gaan  en het lijkt 
wel alsof we elkaar helemaal niet meer als broers en zussen in het 
geloof kunnen zien. De reacties van christenen op sociale media-posts 
zijn soms ronduit hatelijk. Is dat écht waartoe de Bijbel ons oproept? 
Ik moet denken aan de woorden van Paulus: 
 
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de 
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één 
geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één 
Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die 
boven allen, door allen en in allen is. 
Efeziërs 4:3-6 
 
Hard werken 

hard werken was. Dat is nu niet anders. Je bent het nu eenmaal niet 
altijd met elkaar eens. En hoe dichter je bij elkaar komt, hoe meer je 
ook elkaars zwakke plekken ziet. Dan heb je de woorden uit Efeziërs 

misverstanden opruimt, maar soms moet je ook gewoon bereid zijn 
om geduld met een ander te hebben, te luisteren en vragen te stellen. 
 
Een nieuw kerkelijk seizoen staat op het punt te beginnen. Mag ik 
voorstellen dat we dit jaar een motto meegeven? Dit is dat motto: 
 
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals 
God u in Christus vergeven heeft. 
Efeziërs 4:32 
 
Erica Kramer is redacteur en schrijfcoach 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INLIA 
'Mogen we ze houden?' 
 
In de Laarkerk in Zuidlaren slapen mannen in de voormalige soos, in 
Scheemda spelen kinderen in de hal van De Ontmoeting en de 
kerkenraad in Roden heeft net een douche aangeschaft voor de 
vrouwen in het kerkgebouw: de crisisopvang van asielzoekers zorgt 
voor dynamiek en ongebruikelijke taferelen in de kerken. Bij INLIA in 
Groningen is het ondertussen alle hens aan dek: hier coördineren ze 
de crisisopvang.  
Mobiele telefoons rinkelen vrijwel onophoudelijk in de vergaderzaal 
van het INLIA Gasthuis Groningen. Twee whiteboards tonen de 
bezetting in de kerken: hoeveel mensen verblijven waar, tot wanneer, 
en waar is of komt ruimte beschikbaar? De vergaderzaal is het 
knooppunt van de crisisopvang in de kerken.  
Honderden asielzoekers kregen en krijgen inmiddels crisisonderdak 
bij tientallen kerken. Aanvankelijk in het Noorden, nu in het hele land. 
Soms staan de bedden in de kerk zelf, soms op een andere plek in het 
kerkgebouw, in de pastorie of in een ander kerkelijk gebouw. 
Ontmoeting 

 
 
De Ontmoeting vangt twee gezinnen op in het kerkgebouw. Een 
Syrische moeder met vier kleine kinderen en een Turkse met twee 

driewieler.  

er altijd iemand is, voor een praatje of als er wat mocht zijn. Ze komen 
uit kerken uit de hele streek. En dat is vaker het geval bij de 
crisisopvang. 

de scheiding weg, de kerkmuren zijn geslecht. Aller 
kerkgenootschappen uit de buurt doen. En zelfs de burgerlijke 

samenleving.  
 
Stoeltjes poetsen 
In de Laarkerk in Zuidlaren vangen ze 40 mannen op in 
vergaderkamers en de vroegere soos in het souterrain. Er waren 170 
vrijwilligers, maar ze kunnen nu afschalen. Want dweilen, stofzuigen, 
toiletten schoonmaken, koken: de mannen doen het allemaal zelf. In 



 
 

mensen vonden het waarschijnlijk niet te eten, maar ze dachten: die 
N  
Hij neemt de mannen vandaag mee naar het TT-circuit. Ze gaan 
25.000 stoeltjes poetsen. De kerk doet dat altijd met vrijwilligers. Dit 
keer nemen de asielzoekers de poetsbeurt voor rekening.  
Een leuk uitje en zo kunne

 
De opvang in de kerken verloopt over het algemeen zonder problemen 
met de buurt. Op een heel enkele plek na, waar de communicatie niet 
helemaal goed was gegaan en omwonenden zich roerden. Daar is het 
met een luisterend oor en een goed gesprek weer goed gekomen. 
Onbekend maakt onbemind, maar eenmaal kennisgemaakt, ontstaat 
er verbinding. 
 

 
 
Ze komen uit Syrië, Jemen en Somalië  en Roden dus. Nu vormen 

coördinator Mathilde dan ook a
gunnen.  

nog steeds chaotisch verloopt en mensen vaak van crisisopvang naar 
crisisopvang moeten.  
In Roden willen ze de vrouwen daarvoor behoeden en de groep laten 
blijven totdat ze goed terecht kunnen in een asielzoekerscentrum. De 

toestemming te verlengen. Nu moet het nog geregeld worden met het 
COA, maar daar is INLIA voor.  
 
Ondertussen is er vast een douchecabine besteld, want die 
voorziening ontbrak. Ook dat is geaccordeerd door de kerkenraad. 
Mathilde glimlacht breed. Laat haar en alle andere vrouwen daar  
vrijwilligers en asielzoekers - They are family. 
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Leesrooster 
 
Zondag 23 oktober: Matteüs 9: 1-8 

Jeremia 14: 7  10.19-22 (2 Tim. 4: 6-18)  
Lucas 18: 9-14 
 

Zondag 30 oktober: Matteüs 22: 1-14 
Genesis 12:1-8 LB. 32 (2 Tessalonicenzen 1: 1-

12),  
Lucas 19: 1-10 
 

Zondag 6 nov: Jesaja 1,18-26  
Psalm 17 (2 Tessalonicenzen 2,13- 3,5)  
Lucas 19,41-48 
 

Zondag 13 nov: Exodus 3,1-15  
Psalm 98 (2 Tessalonicenzen 3,7-13)  
Lucas 20,27-38 
 

Zondag 20 nov: Maleachi 3,19-24 
Psalm 46 (Openbaring 3,7b-12) 
Lucas 21,5-19 



 
 

 
Zondag 27 nov: Jesaja 2,1-5  

Psalm 122 (Romeinen 13,8-14) 
Matteüs 24,32-44 
 

Zondag 4 dec: Jesaja 11,1-10  
Psalm 72 (Romeinen 15,4-13) 
Matteüs 3,1-12 
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Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel 

Openingstijden Boerderijwinkel:  
woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur  en 
zaterdag van 9 tot 18 uur. 
Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek   
Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl 
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* Verbandschoenen
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