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Vanwege GOEDE VRIJDAG kun je achterom kijken zonder bang te zijn.
Vanwege PASEN kun je vooruit kijken zonder bang te zijn.
Vanwege HEMELVAART kun je omhoog kijken zonder bang te zijn.
Vanwege PINKSTEREN kun je naar binnen kijken zonder bang te zijn.
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Kerkdiensten
Zondag 7 mei
09.30 uur
17.00 uur

:
:

ds. D.J. Versloot, Woerden
ds. T.R. Schep, Capelle a/d IJssel

Ouderling van dienst
Collecten

:
:

Kosters
Kindernevendienst

:
:

Thema
Kinderoppas

:
:
:

Jaromir van Gelder
1e Kerk
2e Heilig Avondmaalscollecte
Gerrit en Jany Muijlwijk
Groep 1 en 2 o.l.v. Wilma Aanen, Linda den Breejen,
Audry Versloot
Wil je alles weten?
Sandra de Boon, Marinda Rijnhout, Laura Dame
Bianca den Breejen, Annelies v.d. Pijl, Marjet van Aken

09.30 uur

:

ds. L. Donkersloot, Zwijndrecht

Ouderling van dienst
Collecten

:
:

Kosters
Kindernevendienst

:
:

Thema
Kinderoppas

:
:

René den Breejen
1e Kerk
2e Zending/ZWO
Cor en Cora de Jong
Groep 1 en 3 o.l.v. Angelique Brouwer, Arriette de Jong,
Edwin de Jong
Waar ga je heen?
Mariska Terlouw, Willy Verschoor, Lisanne Hobbel

09.30 uur

:

ds. M. de Geus, Ridderkerk

Ouderling van dienst
Collecten

:
:

Kosters
Kindernevendienst

:
:

Thema
Kinderoppas

:
:

Marjan den Breejen
1e Kerk
2e Commissie Vieren
Cor en Cora de Jong
Groep 1 en 2 o.l.v. Mirjam Kamsteeg, Jasmijn Damen,
Angeliek van Wingerden
Vraag het maar!
Marije den Breejen, Neelke Bouter, Annick van der Meijden

(ochtend)
(middag)

Viering Heilig Avondmaal
Themadienst m.m.v.
Band: Schrijvers voor
Gerechtigheid

Zondag 14 mei

Zondag 21 mei

Donderdag 25 mei

Hemelvaartsdag

09.30 uur

:

ds. C. Romkes, Barendrecht

Ouderling van dienst
Collecten

:
:

Kosters

:

Leonard van Hoven
1e Kerk
2e Diaconie
Cor en Cora de Jong
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Zondag 28 mei
09.30 uur
17:00 uur

:
:

ds. Mw. M. Develing, Nieuw-Leusen
Leiding kamp / clubs
Terugkomdienst kamp

Ouderling van dienst
Collecten

:
:

Kosters
Kindernevendienst
Thema
Kinderoppas

:
:
:
:

Leo van Wingerden
1e Kerk
2e Diaconie
Henk en Arina van Aken
Groep 1 o.l.v. Lida van Middelkoop, Mariska van Lomwel
Hou je mond niet!
Mirjam Kamsteeg, Esther Bot, Jasmijn Damen

Mutaties maart/april 2017
Verhuisd

Roland Dekker van Rivierdijk 250 naar Akkerstraat 6,
3372 EA Hardinxveld-Giessendam.

Ingekomen

Dhr. P.H.A.M. (Pierre) Dückers (partner van An Jager),
Frederik van Eedenstraat 27, 5921 BE Venlo-Blerick.
p/a/ Prinses Irenestraat 8, 3372 CM Hardinxveld-Giessendam.
Mevr. A. (Annemarie) Schop (partner van Miranda Rijnhout),
Leeuwerik 15, 3371 JM Hardinxveld-Giessendam.

Vertrokken

Mariska Prins van Drijverschuit 15 naar 2e Middellandstraat 6/A,
3021 BM Rotterdam.

Felicitaties
MEI VERJAARDAGEN 70+
Mevr. A. van der Plas

Kon.Wilhelminalaan 144

3372 AH H'VELD-G'DAM

1 mei 1941

76

Mevr. M. den Breejen - de Ruiter

Gerard Doustraat 1

3372 XE

H'VELD-G'DAM

2 mei 1938

79

Mevr. J. Both - van Stigt

Prinses Marijkestraat 50

3372 CP H'VELD-G'DAM

4 mei 1942

75

Dhr. P.H.A.M. Dückers

p/a Prinses Irenestraat 8

3372 CM H'VELD-G'DAM

7 mei 1943

74

Mevr. E. Advokaat - Ritmeester

Juliana van Stolbergstr 71

3372 CH H'VELD-G'DAM

12 mei 1935

82

Mevr. P. de Ruiter - van den Berg Rivierdijk 243

3372 BN H'VELD-G'DAM

13 mei 1947

70

Mevr. W.A. de Groot - van Pelt

Prinses Margrietstraat 44

3372 ER H'VELD-G'DAM

14 mei 1932

85

Dhr. C. van der Plas

Graaf Adolfstraat 53

3372 CA H'VELD-G'DAM

14 mei 1946

71

Mevr. M. Kamsteeg - Heikoop

De Buurt 89

3372 DB H'VELD-G'DAM

17 mei 1944

73

Dhr. P. Pruijssers

Prinses Marijkestraat 35

3372 CN H'VELD-G'DAM

18 mei 1943

74

Dhr. M.G. de Ruiter

Rivierdijk 243

3372 BN H'VELD-G'DAM

21 mei 1946

71

Mevr. B.T. v/d Giessen - Brienen

Rembrandthof 83

3372 XS H'VELD-G'DAM

22 mei 1930

87

Mevr. C. de Jong - van der Hoff

Juliana van Stolbergstr 145 3372 CJ

H'VELD-G'DAM

23 mei 1938

79

5 mei 2017

50

HUWELIJKSJUBILEA MEI
Fam. W. van Westen

Albert Cuypstraat 21

3372 XA H'VELD-G'DAM

Fam. H. Bouter

Rivierdijk 4

3372 BE H'VELD-G'DAM

Allen van harte gefeliciteerd!
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Pastoralia
Lana de Boon is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Er is vastgesteld dat ze epilepsie heeft,
verdere onderzoeken moeten nog uitwijzen wat de vooruitzichten zijn. We wensen Stephan en
Sandra heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd, moge Gods nabijheid jullie omringen.
Dorien Damen is opgenomen geweest in het ziekenhuis voor een maagverkleining, we hopen op
een spoedig herstel.
Mieke van Run is na een terugval opgenomen in Bavo Europoort. We bidden Mieke en haar gezin
Gods rust en Zijn kracht toe.
We bidden voor alle gemeenteleden die ziek, zwak en of vermoeid zijn, moge God hen verlichten
met zijn liefde voor ons.
Op 12 mei hopen Miranda Rijnhout en Annemarie Schop in het huwelijk te treden. We wensen jullie
veel geluk op jullie levenspad samen, waarop God jullie gids wil zijn.
Commissie omzien

Schrijvers voor gerechtigheid
Op zondag 7 mei om 17.00 uur is er in
onze kerk een themadienst over
'Gerechtigheid'. We vinden het bijzonder
dat de bekende akoestische band van
Schrijvers voor Gerechtigheid aan deze
dienst haar medewerking verleent. Ons
oud-gemeentelid, ds. Ruben Schep is in
deze dienst de voorganger.
Als kerk willen we zingen over de dingen
waar Gods hart vol van is. Gods hart klopt
voor gerechtigheid, maar toch zingen we
daar weinig over. Daarom maakt Schrijvers
voor Gerechtigheid nieuwe,
Nederlandstalige liederen over
gerechtigheid en armoede om te zingen in
de kerk.
Tijdens deze themadienst zullen nieuwe
liederen klinken om naar te luisteren, maar
natuurlijk gaan we ook belkende liederen
samen zingen met deze band. Het belooft
een bijzondere dienst te worden waar een
ieder heel hartelijk welkom is!

5

Wegwijzer

mei 2017

Van de kerkenraad
We kunnen terugkijken op een mooie liturgische invulling van de Stille Week, waaraan door diverse
muzikanten en koren medewerking is verleend. Ook de door gemeenteleden samen gestelde
40dagenkalender is positief ontvangen. Op zondag 23 april werd in de themadienst 'Beelden
rondom 40-dagentijd en Pasen' nog even teruggeblikt op de periode naar Pasen aan de hand van
diverse afbeeldingen die door Ds. A.J.O. van der Wal werden toegelicht.
Op 14 mei neemt Ds. J.E. Schelling afscheid in een dienst die om 14.30 uur begint. Een afvaardiging
namens de kerkenraad zal deze dienst bijwonen.
De kerkenraadsvergadering van 17 mei staat in het teken van het onderwerp ‘Beleid en speerpunten
voor het volgende seizoen’.
Op 13 juni 2017 zal een afvaardiging van de kerkenraad de regionale voorlichtingsavond voor de
classes Alblasserdam en Gorinchem over ‘Kerk 2025 – deel 2’’ bijwonen. Locatie: De Parel,
Talmastraat, H’veld, aanvang 20.00 uur.
Vacatures ingevuld
De kerkenraad is verheugd dat nu alle vacatures zijn ingevuld:
- Ouderling/Sriba – Martijn Kamsteeg
- Ouderling/Voorzitter Commissie Vieren – Ilona Meerkerk
- Diaken/College van Diakenen – Alice Stam
- Jeugdouderlingen – Erwin en Esther Bot
De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers vindt plaats op zondag 4 juni (Pinksteren).
College van kerkrentmeesters
Op zondag 11 juni wordt na afloop van de morgendienst met de gemeente een ontruimingsoefening gehouden.
Gesignaleerd wordt dat bij het beluisteren van onze kerkdiensten via ‘Kerkdienstgemist.nl’ de
verbinding zo nu en dan wegvalt. Er wordt bekeken hoe het probleem kan worden opgelost.
Commissie Omzien
Op 27 maart vond de nieuwe ledenavond plaats. De aanwezigen waren positief over de opzet van
de avond omdat het bijdraagt aan het vertrouwd c.q. bekend raken binnen de gemeente.
Commissie Vorming en Toerusting
De commissie is gestart met de voorbereidingen voor de V&T Activiteiten van het nieuwe seizoen.
College van diakenen
We kunnen terugzien op een geslaagde ouderenmiddag (Paasviering) die op 5 april is gehouden.
Jeugdraad
De Pannenkoekenkerk heeft ruim € 1.400 opgebracht.
Het FreeStyle kamp vindt plaats op 9 en 10 juni 2017.
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Van de Voorzitter
De drie grote kerkelijke feesten zoals wij die kennen zijn Kerst, Pasen en Pinksteren. In de beleving
zijn deze ook zo belangrijk dat er een tweede feestdag aan is toegevoegd. Op dit moment bevinden
we ons dus midden tussen twee van deze grote feesten: Pasen en Pinksteren. Kijkend naar de
kalender van het kerkelijk jaar bevinden we ons in de ‘vijftigdagentijd’ of de Paastijd: de tijd tussen
Pasen en Pinksteren.
Vijftigdagentijd
We kunnen met elkaar terugblikken op een mooie Veertigdagentijd en een bijzondere Stille Week.
Veel gemeenteleden waren aanwezig tijdens een van de vespers op de doordeweekse dagen. De
diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en met Pasen waren elk op hun eigen
manier ook weer speciale diensten. Ze waren dit jaar extra bijzonder door de medewerking van vele
muzikanten, zangers en koren. Complimenten voor de commissie Vieren voor de organisatie en de
invulling van en rondom al deze diensten. Aan een ieder die op welke manier dan ook een bijdrage
heeft geleverd, hartelijk dank voor uw of jouw bijdrage tijdens deze periode.
Ons kerkelijk seizoen nadert langzamerhand het einde. Zo hebben de laatste V&T activiteiten
intussen plaatsgevonden. Het seizoen is afgesloten met onder andere een bezoek aan Wijk bij
Duurstede en ‘bidden met je benen’. De commissie kijkt terug op een zeer geslaagd seizoen met
een gevarieerd programma en over het algemeen erg goed bezochte activiteiten.
Het reguliere clubseizoen nadert ook het einde, maar zowel de leiding als de jeugd en jongeren
werken nog toe naar het kamp: het jaarlijkse hoogtepunt waar iedereen weer naar uitkijkt. De clubs
gaan met Hemelvaart naar de Sparrenhof in Tilburg en zijn nu druk bezig met alle voorbereidingen.
De groep van Freestyle zal iets later in het voorjaar hun kamp hebben. Voor beide groepen hopen
we op mooie ervaringen voor zowel jongeren als leiding, met een mooie combinatie van
ontspanning en serieuze momenten.
Pinksteren
In het pinksterweekend is onze kerk geopend voor de fietstocht ‘als een lopend vuurtje’. Als u niet
op vakantie bent, is dit zeker een leuke gelegenheid om hier aan mee te doen. Dit kan natuurlijk
door zelf mee te fietsen op deze tocht langs diverse kerken in de omgeving die open zijn gesteld op
deze zaterdag. Maar u kunt natuurlijk ook een kijkje komen nemen in onze kerk; hier zal een
schilderijen expositie zijn, dus de moeite waard om even langs te gaan. De dag erna is de
Pinksterdienst, tevens de bevestigingsdienst voor nieuwe ambtsdragers. We zijn dankbaar dat alle
vacatures voor de kerkenraad intussen weer zijn ingevuld; iets wat zeker niet vanzelfsprekend is,
maar waar we natuurlijk wel erg blij mee zijn. Fijn dat Alice Stam (Diaken), Martijn Kamsteeg
(Ouderling/Scriba), Ilona Houweling (Ouderling – voorzitter commissie Vieren) en Erwin en Esther
Bot (Jeugdouderlingen) deel uit zullen gaan maken van de kerkenraad.
Voor wat betreft de kerkenraad zijn we dus weer compleet, maar nog niet als het gaat om een
nieuwe predikant. De beroepingscommissie is nog steeds hard aan het werk achter de schermen,
diverse stappen worden gezet en we mogen als gemeente met elkaar bidden voor het werk van
deze commissie. Vanaf deze plaats willen we jullie van harte succes en Gods zegen toewensen.
Hartelijke groet namens de Kerkenraad.
Arnold Tromp

De volgende kerkenraadsvergadering is op woensdag 17 mei,
aanvang 19.30 uur.
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Beroepingscommissie
De beroepingscommissie is nu zo’n 8 maanden onderweg, rond Nieuwjaar hebben wij een bericht
rond laten gaan over ons werk, het is nu dus hoog tijd voor een update wat er die afgelopen
maanden allemaal is gebeurd. Er is door de kerkenraad een beroepingscommissie aangesteld van 4
vrouwen en 4 mannen, verdeeld over alle leeftijdsgroepen, onze commissie vergadert eenmaal per
maand, in deze bijeenkomsten wordt de resultaten van de voorgaande maand besproken en maken
we afspraken voor activiteiten in de volgende maand.
Hierbij laten we ons helpen door de techniek:
 De eerste luisterronde doen we natuurlijk via Internet;
 Voor het vastleggen van de luister ervaringen hebben we centraal Excel bestand waarop
iedereen vanuit huis kan werken, dit werkt erg gemakkelijk;
 Bovendien hebben we een app groep, waardoor we een snelle uitwisseling van ideeën
hebben, maar ook: wie gaat er komende zondag mee naar…….?
Eind vorige zomer zijn we begonnen met zo’n 30 predikanten die we via Internet beluisterd hebben,
dit betrof een lijst met namen van de PKN ontvangen en door gemeenteleden aangedragen.
De lijst van de PKN zat echt van alles tussen, van vrijzinnig met een hoofdletter V tot
mannenbroeders van de Gereformeerde Bond, een aantal zijn we gewoon niet aan begonnen om
die te beluisteren, maar verreweg de meeste wel, dat was een hele klus.
De predikanten die er in deze eerste luisterronde positief uitsprongen, waaronder ook predikanten
die door gemeenteleden zijn aangedragen, zijn we live gaan beluisteren, sommige zelfs op drie of
vier keer in groepjes van verschillende samenstelling. Uiteindelijk bleven er een stuk of 3
predikanten over met “vooruitzichten”, iedereen optimistisch, maar om verschillende redenen
hadden we er een paar weken later ineens nog maar nul, dat was een tegenvaller, nu moesten we
weer helemaal opnieuw beginnen. We kregen een nieuwe lijst van de PKN, een lijst die wat meer
was toegespitst op onze gemeente. Vervolgens hebben we zelf een lijst gemaakt vanuit het
jaarboek van de PKN, alles bij elkaar weer 30 predikanten, mannen, vrouwen, oud en jong, alles
door elkaar, op dit moment hebben we hieruit een lijstje van 4 predikanten die we live gaan
luisteren, overigens zit daar nog steeds een predikant uit de eerste ronde bij.
Als dit niet lukt wat dan:
 Een advertentie plaatsen in een landelijk blad, tot nu toe hebben we dat nog niet nodig
geacht, maar op een gegeven moment zou dat kunnen komen, overigens staat de
advertentie al op onze site en hebben we daar al een stuk of 4 reacties op gehad.
Allemaal beginnende predikanten trouwens, terwijl we nu een keer een predikant met
dienstjaren willen;
 Weer een nieuwe lijst maken, want tussen een serie van 30 predikanten blijken er toch elke
keer weer aantrekkelijke kandidaten te zitten;
Wat hebben we de afgelopen periode geleerd:
 Toen we begonnen dachten we: hoe moeilijk kan het zijn, er is “een land vol”, maar
uiteindelijk zijn er misschien toch maar een hand vol;
 Dat we de afgelopen 20 jaren verwend zijn geweest met Gert Wijnstok, Jaap Bruin,
Marianne Develing en Sander Ris;
 Het streven naar een unanimiteit binnen de commissie is lastig, als er 6 enthousiast zijn, dan
zijn er 2 minder enthousiast, en dat is echt niet oud tegen jong, maar heel divers;
 Het streven naar unanimiteit prima, we hebben meegemaakt dat we uiteindelijk als groep
nee hebben gezegd tegen een kandidaat, waar vooraf 6 personen enthousiast over waren;
 Dat we als gemeente best aantrekkelijk zijn, we denken dat we klein kerkje zijn, maar wij
zijn binnen de Gereformeerde Kerken PKN, gewoon een grote gemeente, bovendien bieden
wij een voltijds baan bij 700 leden, de PKN gaat uit van 1000 leden voor een voltijds baan.
Elke keer als we al commissie bij elkaar komen kijken we elkaar in de ogen en vragen: “Hebben we
er vertrouwen in en vinden we het nog leuk”, het antwoord is steeds unaniem “”JA”.
Onze nieuwe dominee loopt ergens rond, we hoeven haar of hem alleen maar te vinden.
Annet Blokland, Annemiek van Run, Annelies Kamsteeg, Marian van ’t Verlaat, Kees van Tuijl,
Stephan de Boon, Tim Sterrenburg, Nico van der Steen.
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Ouderenbezoek onder het thema: In verbinding met...!?
Vanaf deze plaats wil ik u allen die 75 jaar en ouder zijn hartelijk danken voor uw gastvrijheid in de
afgelopen maanden. U, die 75 jaar en ouder zijn hebben mij zeer gastvrij ontvangen of vriendelijk
te woord gestaan. We hebben goede gesprekken gehad in een vertrouwelijke sfeer. Allemaal
hebben we zo onze zorgen en onze vreugden. Het maakte niet uit welke verbondenheid u heeft met
God of de kerk, we konden met elkaar ons leven delen (jaarthema). In de afgelopen maanden heb
ik u geselecteerd op leeftijd, beginnend met het oudste gemeentelid heb ik iedereen benaderd. In
de komende maanden wil ik opnieuw benaderen en dan ga ik uit van uw postcode, waarbij ik begin
met de buitengebieden.
Ik wil bij de nieuwe ouderenbezoeken uitgaan van het thema: In verbinding met..!? Ook al komt u
niet in de kerk en kent u misschien uw beperkingen in uw mobiliteit, u staat wel in verbinding met
mensen en met God!? Ik hoop u in de komende tijd weer in een vertrouwelijke sfeer te spreken en
hopen en bidden voor een gezegende tijd in uw midden.
Martin Padmos, pastoraal medewerker, Heemraadhof 37, 2922 CK, Krimpen aan den IJssel,
T: 0180-511278 M: 06-23748751 E:martinpadmos@gmail.com

Op Weg
Het Licht is sterker dan de duisternis!
De veertigdagentijd is alweer voorbij en zo leven we nu op naar de Hemelvaart.
Met een geweldig mooie Paasnachtdienst achter de rug, waarin we de opstanding van Jezus
mochten gedenken en bezingen. Met kaarsen, aangestoken aan de nieuwe Paaskaars, in de hand
werd het Licht toegezongen in het lied ‘Shine Your Light’. Het Licht is sterker dan het donker!
Het volgende optreden van Op Weg zal zijn tijdens de aangepaste, laagdrempelige, kerkdienst in de
Maranathakerk in Sliedrecht. Het is en blijft altijd mooi om hier te zingen voor de vaak in grote
getalen aanwezigen verstandelijk beperkten. Het is genieten om deze mensen te zien genieten van
de muziek, de instrumenten en de zang. Uiteraard bent u hier ook van harte uitgenodigd, 30 april
om 14:00 uur! Voor meer info over het Jeugdkoor bekijk de Facebook Jeugdkoor Op Weg of de
website www.jeugdkooropweg.nl
Martine Stam

Bedankt
Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons
40-jarig huwelijk.
Wij kijken terug op een dag, met familie en vrienden, die goud omrand was.
Riet & Frans Moen

Bedankt!
Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen, cadeautjes en bezoeken die ik kreeg tijdens mijn
revalidatie na mijn ongelukkige val in huis.
Marian van ’t Verlaat
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Overzicht collecteopbrengsten maart 2017
De collectes van de 4 zondagen in de maand maart 2017 plus biddag hebben in
totaal € 2.410,22 opgebracht.
De opbrengst van de zendingsbussen bedroeg € 184,30 en de bloemenpot € 34,60
De opbrengst van de biddag-ochtenddienst zijn bestemd voor onkosten t.b.v. Theater Simon en zo.
Datum

Bestemming

5 mrt

Kerk

€

188,74

Diaconie/ZWO

€

327,15

8 mrt

12 mrt

19 mrt

26 mrt

Bedrag

Biddag ochtenddienst

€

137,27

Biddagavond =Kerk

€

103,26

Biddagavond =Diaconie

€

103,40

Kerk

€

207,81

Diaconie

€

199,95

Kerk

€

311,14

Plaatselijk jeugdwerk

€

308,20

Kerk

€

115,65

Diaconie: Doen, Delen, Duinkerke

€

407,65

TOTAAL

€ 2.410,22

Heilig Avondmaalcollecte 7 mei 2017
Help slachtoffers hongersnood
De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze
mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000
mensen direct hongersnood en lopen 5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli
geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend.
Feiten
Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen
Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen
Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt
Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is
Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid-Soedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar
meer hulp is hard nodig!
Door middel van deze collecte willen we als gemeente de schrijnende toestand van deze mensen
enigszins verlichten.
Van harte aanbevolen, Diaconie
10
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Zondag 16 april: PASEN!!
Wekenlang hadden we gerepeteerd en toen was het zover. Toch wel weer spannend!
Wij mochten de dienst starten met het liedje: Wat betekent Pasen.
Heeft Pasen te maken met een paashaas of een ei? In de bijbel lezen we een heel ander verhaal.
Dat Jezus is gestorven voor ons allemaal.
Daarnaast hebben we nog 5 liedjes gezongen:
-

Als ik lees in de Bijbel
Light of the world
Wist je dat
Hosanna
Hij is er echt!

Als ik lees van het
wonder, zo
uitzonderlijk groot,
want op de derde
dag stond U op uit
de dood.

Open je hart, laat de Koning
binnengaan

Wist je dat Hij aan het
kruis zijn leven voor ons
gaf, maar toen op de
derde dag weer opstond
uit het graf.

We repeteren nog een paar weken door, want september mogen we meewerken aan een
zondagavondzang in Sliedrecht.
En voordat we vakantie gaan vieren hebben we 10 mei nog een gezellige afsluitmiddag.
Groetjes,
Kinderkoor Op Pad
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Boodschappenactie clubkamp 2017
Van woensdag 24 mei t/m zaterdag 27 mei gaan we met 80 kinderen van de clubs op
Hemelvaartkamp naar de Sparrenhof in Tilburg. Het thema dit jaar is: TERUG IN DE TIJD!
Vorig jaar is de boodschappenactie voor het kamp, mede dankzij de enthousiaste reacties van de
gemeenteleden, een succes geweest! Daarom willen wij deze actie ook dit jaar weer houden.
Na afloop van de kerkdienst van zondag 7 mei en 14 mei kunt u zelf kiezen welk artikel(en) u voor
ons koopt d.m.v. één of meerdere strookje(s) van de poster te halen waarop dit artikel staat
vermeld.
Uw boodschap(pen) kunt u op zondag 14 of 21 mei inleveren in de boodschappenkratten bij de
uitgang van de kerk. Door de weeks zullen deze kratten in het bijgebouw staan, dus ook dan kunt u
uw boodschappen inleveren.
Wilt of kunt u geen boodschappen voor ons doen, maar wilt u ons wel steunen met
een financiële bijdrage? Deze is ook van harte welkom! Bij de boodschappenkratten
staat een busje waarin u uw geld kunt doneren.
Alvast hartelijk dank namens de kinderen van de clubs!

Trouwkaart
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Werkgelegenheid creëren in Ethiopië

Project 5758

Dorcas helpt mensen hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren met
langlopende projecten op het gebied van werk en inkomen, landbouw,
kinderontwikkeling, water, hygiëne en gezondheid.

Waar
Het project vindt plaats in de wijken 8 en 11 in het deel van de stad Addis Abeba dat Kolf Keranio
heet, Ethiopië.
Waarom
In de armere wijken van Addis Abeba wonen veel vrouwen die vanuit het platteland naar de stad
zijn getrokken en leven van het illegaal bij elkaar sprokkelen van hout, met alle gezondheids- en
veiligheidsrisico’s van dien. Deze vrouwen hebben bijna niets en kunnen daarom ook geen geld
lenen. Het is moeilijk voor de vrouwen om uit die situatie te ontsnappen. Werkloze (geschoolde en
ongeschoolde) jongeren uit de armere wijken hebben het extra moeilijk om een baan te vinden.
Doel van het project
Het project biedt aan 225 houtdragers (vrouwen) de mogelijkheid om een alternatief inkomen te
gaan verdienen. Tevens heeft het project als doelstelling om hun inkomenspositie en die van 560
werkloze jongeren te verbeteren. Naar verwachting zal het project ertoe leiden dat na drie jaar
minimaal 633 families een inkomen boven de armoedegrens zullen verdienen.
Doelgroep
De doelgroep bestaat uit arme vrouwen, in de leeftijd van 18 tot 45 jaar, die voor hun
levensonderhoud afhankelijk zijn van verzamelen en verkopen van brandhout. Een tweede
doelgroep bestaat uit werkloze jongeren (18 tot 30 jaar) uit arme gezinnen en jongeren die door
gebrek aan geld nooit een beroepsopleiding hebben gevolgd en/of hulp nodig hebben bij het vinden
van een plaats op de arbeidsmarkt.
Projectduur
2015 - 2018.
Werkwijze
Het project biedt 225 vrouwen en nog eens 60 (45 meisjes en 15 jongens) werkloze jongeren de
kans om een praktische training op maat te volgen, waarbij ze de nodige beroepsvaardigheden
leren. De verschillende trainingen die worden aangeboden sluiten aan bij de vraag op de
arbeidsmarkt. De vrouwen organiseren zich in vijftien zelfhulpgroepen, gaan sparen en krijgen via
het project een lening om een eigen bedrijfje op te zetten. Na terugbetaling van de lening besluiten
de vrouwen/jongeren zelf of ze zelfstandig willen doorgaan of zich willen aansluiten bij een
coöperatie. Een coöperatie biedt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een lening bij een
microkredietinstelling. Verder helpt het project 500 werkloze jongeren bij het vinden van een baan.
Zij leren een cv te maken en krijgen een sollicitatietraining of kunnen een cursus ondernemerschap
volgen.
Daarnaast worden zij in contact gebracht met potentiële werkgevers. Wanneer dat nodig is, helpt de
partnerorganisatie de 'jonge' ondernemers bij het vinden van een markt voor hun producten.

Deze maand sparen we met de zendingsbusjes bij de uitgang voor de takkendragers in
Ethiopië!
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Spaardoosjes
Beste jongens en meisjes van de kindernevendienst en
ook de kleineren (en ouderen!) onder ons. Met Pasen
hebben jullie de spaardoosjes weer mogen legen in de beroemde
bellenbuis.
Er is een heel mooi bedrag van € 262,17 door jullie bij
elkaar gespaard. Super goed gedaan allemaal! Bedankt!
Met deze opbrengst steunen we de projecten van Kerk in Actie!

Inmiddels heeft u allemaal de jaarbrief van ons binnen en
bent u op de hoogte van de projecten die we dit jaar gaan
steunen.
Op zondag 14 mei is er in de dienst een collecte voor
de ZWO!
We willen deze collecte van harte aanbevelen!
Voor het project van Kerk in Actie “Versterk de Kerk”
hebben wij aan de Classis Alblasserdam € 2500,toegezegd.
Met de opbrengst van de zendingsbusjes gaat dit niet
lukken.
Extra collecten en uw vrijwillige bijdrage zijn nodig om onze
afspraken na te komen en in te spelen op directe
hulpvragen van één van onze projecten!

Gerrit en Marian Muis houden een verloting waarbij de
opbrengst ten goede komt aan
hun projecten in Sri Lanka. Als u loten wilt kopen kunt
u dat doen bij Ingrid Bron.
Prijs per lot; €1,Trekking; 24 juni 2017 om 10.00 u. tijdens de markt
aan de Dorpsstraat in Giessenburg.
(ingrid.bron@hotmail.com)
De ZWO commissie Ingrid Bron, Nel de Jong,
Geja Sterrenburg en Willeke Kooistra
14
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Pinksterfietstocht ‘Als een Lopend Vuurtje’ komt in zicht!
De tijd gaat snel! Heeft u 3 juni 2017 al in uw agenda
gereserveerd? Op deze zaterdag zal weer de jaarlijkse
fietstocht van ‘Als een Lopend Vuurtje’ plaatsvinden.
Hopelijk fietst u deze dag met ons mee van kerk naar
kerk, zodat we samen kunnen fietsen voor het goede
doel van dit jaar ‘huizen voor de inwoners van
Bangladesh’.
Ook onze kerk zal deze dag geopend zijn en u kunt daar de fietstocht starten!
Tijdens de fietsdag kunt u kiezen voor een route van 25, 40, 60, 100 of 200 kilometer en komt u
langs verschillende kerken, die zijn opengesteld voor het publiek. U kunt deze kerken bekijken en bij
de meeste kerken kunt u ook een hapje en drankje nuttigen. De kosten voor een route bedragen
€ 3 voor een volwassene en € 2 per kind. Voor een gezin zijn de kosten maximaal € 8.
Natuurlijk is er naast het sportieve- ook een sociaal element. U kunt gezellig met een groep gaan
fietsen en bij de opengestelde kerken bijpraten. Wij willen u daarom vragen om al uw vrienden,
bekenden, buren, collega’s etc. uit te nodigen om deze dag met u mee te fietsen op. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd en hoe meer mensen in Bangladesh geholpen kunnen worden!
Kortom, veel mooie kerken om te bezichtigen en veel gelegenheid voor contact en gesprek!

Het goede doel: Onderdak voor gezinnen in Bangladesh.
Wonen in een comfortabel huis is voor de meeste Nederlanders heel vanzelfsprekend. We vinden
het gewoon dat we een plaats hebben waar we beschermd worden tegen storm, regen of hitte en
dat we ‘s nachts rustig kunnen slapen en niet opgejaagd worden. Dat we een toilet hebben en er
drinkwater uit de kraan komt. Voor mensen in Bangladesh ziet het leven er anders uit en lijkt het
onmogelijk om een huis te bezitten. Stichting Woord en Daad wil het leven van deze mensen
veranderen en zorgen dat ze een goed onderkomen krijgen.
Woord en Daad wil met het bouwen van de huizen een bijdrage leveren aan het bestrijden van de
armoede. Een huis betekent voor mensen meer dan alleen een dak boven het hoofd en meer
comfortabele leefomstandigheden. Een huis draagt ook bij aan de verbetering van de gezondheid,
de veiligheid en de economische ontwikkeling Een eigen huis vergroot het zelfrespect en het gevoel
van eigenwaarde van mensen.
De stichting ‘Als een Lopend Vuurtje’ draagt dit doel een warm hart toe en wij willen u daarom
nogmaals vragen zaterdag 3 juni 2017 te reserveren in uw agenda maar ook team Altena (zie
website) te steunen. We hopen op goed weer en een mooie opkomst en heten u nu reeds van harte
welkom op deze dag!
Voor extra informatie kunt u terecht op de website www.lopendvuurtje.info of op onze
Facebookpagina U kunt ook mailen naar: 2007lopendvuurtje@gmail.com.
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Middag ouderen en alleengaanden
Het jaarlijkse uitstapje voor ouderen en alleengaanden is op dinsdag 9 mei a.s.
We gaan deze dag o.a. varen op de Maas bij Appeltern.
Het programma voor de dag is als volgt:
Vanaf 10.15 koffie/ thee in het bijgebouw van de kerk.
11.00 uur :

We vertrekken vanuit Boven-Hardinxveld.

12.00 uur :

Aankomst bij restaurant Moeke Mooren, we worden hier hartelijk ontvangen met
een heerlijke koffietafel.

13.30 uur :

Vervolgens maken we een rondvaart van ca. 2 uur waarbij we pittoreske plaatsjes
als Maasbommel, Megen en Appeltern passeren. Onderweg geeft de kapitein uitleg
over de bezienswaardigheden. Tijdens de rondvaart krijgt u een kopje koffie of thee
met ….

15.30 uur:

We meren aan in Appeltern.
Via een mooie route rijden we terug.

17.15 uur :

Terugkomst in Boven-Hardinxveld.

Uw bijdrage aan deze dag is zoals altijd vrijblijvend, maar om een idee te geven wat de dag p.p.
kost: € 44,00.
Ook al bent u niet gewend de ouderenmiddagen te bezoeken of u behoort niet tot de leeftijdsgroep
u bent van harte welkom. Het zou fijn zijn als de bus helemaal vol zit.
U kunt t/m 5 mei opgeven bij:
Laura Houweling
Connie Fijnekam
Marjan den Breejen

618036
615518
616137
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