
  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

Mei 2022 

Laat alles weer tot bloei komen!  
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Redactie: 
Ied van Baren 
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Han Langeveld 
Wil Langeveld 

 
 

Onlangs was ik bij een concert van het Oudewaterse 
ƉƌŽũĞĐƚŬŽŽƌ��ĞƐƐŝďŽŶ͘�,Ğƚ�ĐŽŶĐĞƌƚ�ŚĞĞƚƚĞ�͚sƌŝũ͛͘��ů�ƚǁĞĞ�
jaar geleden begon het project, maar door Corona lag 
het stil tot het nu echt kon. Wat heerlijk! En hoe 
actueel is het thema, nu er zo dichtbij een oorlog wordt 
uitgevochten.  
 
,Ğƚ� ŬŽŽƌ� ǌŽŶŐ� ĞĞŶ� ůŝĞĚ� Ƶŝƚ� ĚĞ� ŵƵƐŝĐĂů� ͞dŚĞ� ŐƌĞĂƚĞƐƚ�
ƐŚŽǁŵĂŶ͛͘��Ğ�ĞĞƌůŝũŬŚĞŝĚ� ŐĞďŝĞĚƚ�ŵĞ� ƚĞ� zeggen dat ik 
de musical zelf niet ken, maar er bleven een paar regels 
Ƶŝƚ� ŚĞƚ� ŶƵŵŵĞƌ� ͚ĨƌŽŵ� ŶŽǁ� ŽŶ͛� ŚĂŶŐĞŶ� ŝŶ�ŵŝũŶ� ŚŽŽĨĚ͘�
Mijn interpretatie van het lied is dat wat echt belangrijk 
is in het leven niet moet wachten tot morgen. Een 
mooie en belangrijke belofte die het personage in de 
musical zichzelf doet. Ik vond deze regels zo bijzonder: 
 
Let this promise in me start 
Like an anthem in my heart 
From now on 
 
Een anthem is een soort plechtige lofzang. Ik vind het 
beeld heel mooi: ͞>aat deze belofte in mij starten als 
een lofzang in mijn hart.͟��ŽŽƌ�ƚĞ�ǌŝŶŐĞŶ͕�ŬƵŶ�ũĞ�ũĞ�
emoties uiten. Zingen verbindt, zagen we in de 
Paasviering op school waar ik werk,  toen Nederlandse 
en Oekraïense kinderen samen Paasliedjes zongen. 
Zingen kan zo hoopgevend zijn en helend. 
 
GoĚ�ďĞůŽŽĨƚ�ŽŶƐ�ŝŶ�KƉĞŶďĂƌŝŶŐĞŶ�Ϯϭ͗ϰ͗�͚,ŝũ�ǌĂů�ĂůůĞ�
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, 
geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 
ĞĞƌƐƚ�ǁĂƐ�ŝƐ�ǀŽŽƌďŝũ͛͘��Ŷ�ŝŬ�ŚŽŽƉ�ǌŽ�ĚĂƚ�ƚŽƚ�ĚŝĞ�ƚŝũĚ͕�
waarin iedereen definitief vrij zal zijn, deze belofte in 
mij zal starten als een lofzang in mijn hart. En dat ik er 
met mijn hart alles aan mag doen om het nu af en toe 
al een beetje mogelijk te maken in deze wereld. 
 
Mede namens Ied, 
Marcella  
 
 
 

Kopij inleveren voor het  juni-nummer uiterlijk 
woensdag 18 mei 2022 
 

bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl 
 
 

mailto:ontmoeting@protgemoudewater.nl
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Pasen 
 
Pasen is het grootste christelijke feest, hét feest, maar wat vraagt het veel. Het gaat tegen alles in, tegen de doden in 
Oekraïne en tegen het verdriet in je eigen leven.  
Juist daarom vind ik het gedicht van de grote dichteres Ida Gerhardt zo mooi. 
 

Pasen  
 
Een diep verdriet dat ons is aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht 
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 
op Paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag. 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 
met boerse primula verfraaid, 
zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 
Het wees en wees en keek mij stralend aan. 
De maartse regen had het ͛Ɛ nachts gedaan: 
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

 
�Ğ�͚/Ŭ͛�Ƶŝƚ�Ěŝƚ�ŐĞĚŝĐŚƚ�ŝƐ�/ĚĂ�ǌĞůĨ͘��Ğ�ŝƐ�ŝŶƚĞŶƐ�ǀĞƌĚƌŝĞƚŝŐ͘��Ğ�ĨŝĞƚƐƚ�ŽƉ�
ƉĂĂƐŽĐŚƚĞŶĚ�͚ŶŽŐ�ǌĠĠƌ�ǀƌŽĞŐ�ŽƉ�ĚĞŶ�ĚĂŐ͛�ŽǀĞƌ�ĞĞŶ�/ũƐƐĞůĚŝũk.  Bittere tranen! 
Ergens, onderaan de dijk ligt een tuin, een moestuin. Ida kijkt.  
Er staat een kind in die tuin. Het straalt. Waarom? De sterkers (ook wel 
tuinkers) is die nacht uit de grond geschoten. Dat kan, want dit kruid heeft de 
eigenschap in heel korte tijd te ontkiemen. Zijn ouders hadden zijn naam in 
liefde gezaaid en verrukt wijst het kind nu op wat hij als een wonder ervaart. 
Daar staat zijn doopnaam! 
Ida ervaart dat als een onverwacht teken van iets dat uit een hogere 
werkelijkheid. Haar verdriet is onverwacht gelenigd.  
Gewone dingen kunnen een onverwacht teken worden.  
 
�ŝƚ�ŐĞĚŝĐŚƚ�ŽŶƚƌŽĞƌƚ�ŵŝũ͕�ŽŵĚĂƚ�ŚĞƚ�ĞŶĞƌǌŝũĚƐ�ĞĞŶ�͚ŐĞǁŽŶĞ͛�ŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐ�ďĞƐĐŚƌŝũĨƚ͕�ŵĂĂƌ�ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ�ďĞǀĂƚ�ŚĞƚ�ƚĂů�ǀĂŶ�
ǀĞƌǁŝũǌŝŶŐĞŶ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ƉĂĂƐǀĞƌŚĂĂů͘�͚�ĞĞƌ�ǀƌŽĞŐ�ŽƉ�ĚĞŶ�ĚĂŐ͕͛�ǀĞƌǁŝũƐƚ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ŝŶƚĞŶƐ�ǀĞƌĚƌŝĞƚŝŐĞ�ǀƌŽƵǁĞŶ�
die in alle vroegte naar het graf gingen. De tuin, onderaan de dijk, verwijst naar de tuin van het opstandingsverhaal. 
En het stralende kindje, zondags getooid, verwijst naar de in het wit geklede jongeman die de vrouwen het 
paasverhaal aanzegt.  
Zo plaatst Ida Gerhardt het paasverhaal in het gewone leven. Of andersom: het gewone leven kan zomaar een het 
paasverhaal worden.  
 
Ds. Kees Burger 
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Vieringen mei 2022  

 
Zondag 1 mei: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  mw. S. Klercq-Hofstra, 

Oudewater   
Ouderling van dienst:  Esther Brouwer 
Organist:   Piet Rikxoort 
Koster:    Hans Aleman 
Peuteroppas:   Nelleke Lekkerkerker 
Kinderkerk:   alle basisschoolgroepen 
Tienerdienst:   in de soosruimte  
1e collecte:   Algemeen kerkwerk  
2e collecte:   Diaconie  
Bijzonderheid:  Koffie drinken door  

Kerk en Israël 
 
Zondag 8 mei: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. M.F. Meeder-van Hof, 

Leerdam 
Ouderling van dienst:  Agnelle van der Linde 
Organist:   Han Langeveld  
Koster:    Cor van der Neut 
Peuteroppas:   Corine de Wit 
Kinderkerk:   alle basisschoolgroepen 
1e collecte:   Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  PGO / Plaatselijk 

Jeugdwerk  
 
Zondag 15 mei: morgendienst 9.30 uur  
Voorganger:   ds. M. van Diepen, Gouda 
Ouderling van dienst:  Elly Vliegenthart 
Organist:   Bas Vliegenthart 
Koster:    Hans Stafleu 
Peuteroppas:  Jessica van Vliet,  

Sophie Geurts 
Kinderkerk:   alle basisschoolgroepen 
1e collecte:   Algemeen kerkwerk 
2e collecte:   PGO / Bloemencommissie 
Bijzonderheid:   Koffie drinken 
 
Zondag 22 mei: morgendienst 09.30 uur 
Voorganger:  ds N. Rijneveld-Schep, 

Lopik    
Ouderling van dienst:  Ineke van der Neut 
Organist:   Han Langeveld  
Koster:    Jaap Swijnenburg 

Peuteroppas:   Judith Verwey 
Kinderkerk:   alle basisschoolgroepen  
1e collecte:   Algemeen kerkwerk  
2e collecte:   Diaconie 
 
Donderdag 26 mei: morgendienst 09.30 uur 
Voorganger:   mw. D. Rietveld, Bleiswijk 
Ouderling van dienst:  Coroline de Ruiter 
Organist:   Bas Vliegenthart  
Koster:    Michel de Goeij 
Peuteroppas:   geen 
Kinderkerk:   geen  
1e collecte:   Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Plaatselijk 

Jeugdwerk 
Bijzonderheid:   Hemelvaartsdag 
 
Zondag 29 mei: morgendienst 09.30 uur 
Voorganger:   ds. D.J. Versloot, Woerden 
Ouderling van dienst:  Esther Brouwer 
Organist:   Bas Vliegenthart  
Koster:    Jaap Swijnenburg 
Peuteroppas:  Hanneke de Graaf, 

Angelique de Graaf 
Kinderkerk:   alle basisschoolgroepen  
1e collecte:   Algemeen kerkwerk  
2e collecte:   Diaconie 
Bijzonderheid:   Kerkdienst beetje anders 
    m.m.v. catechese groep 
 
Overige vieringen: 
IKO avondgebed in Oud Katholieke Kerk: 
4 mei  19.15 uur vervalt i.v.m.  

dodenherdenking 
11 mei  19.15 uur Martin Weerstand 
18 mei  19.15 uur Jan Evertsen 
25 mei  19.15 uur Louis Oosterom 
 
Weeksluiting Wulverhorst: 
6 mei  19.00 uur pastor Huub Spaan 
13 mei  19.00 uur dhr. Dirk Boogert 
20 mei  19.00 uur pastor Huub Spaan 
27 mei  19.00 uur mw. Sippy Klercq 
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Mei 2022 
zo 1 mei Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk 
ma 2 mei Johannes 21:1-14 Goede raad 
di 3 mei Johannes 21:15-25 Onbeschreven daden 
wo 4 mei Psalm 55:1-16 Dodenherdenking - Opgejaagd 
do 5 mei Psalm 55:17-24 Bevrijdingsdag - Vertrouwen 
vr 6 mei Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda en Israël 
za 7 mei Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte 
zo 8 mei Psalm 77 Onrust en ontzag 
ma 9 mei Jeremia 34:1-7 Een vredig einde 
di 10 mei Jeremia 34:8-22 Niet meer vrij 
wo 11 mei Jeremia 35:1-11 Gehoorzame nomaden 
do 12 mei Jeremia 35:12-19 Ongehoorzaam volk 
vr 13 mei Jeremia 36:1-13 Het geschreven woord 
za 14 mei Jeremia 36:14-26 Geen berouw 
zo 15 mei Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd 
ma 16 mei Psalm 93 Koning 
di 17 mei Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan 
wo 18 mei Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd 
do 19 mei Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning 
vr 20 mei Jeremia 38:14-28 Geef je over... 
za 21 mei Psalm 129 Blijf het herhalen 
zo 22 mei Jeremia 39:1-10 De koning vlucht 
ma 23 mei Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis 
di 24 mei Jeremia 40:1-6 Bescherming uit onverwachte hoek 
wo 25 mei Jeremia 40:7-16 Waarschuwing  
do 26 mei Psalm 57 Hemelvaartsdag - Verscholen 
vr 27 mei Jeremia 41:1-10 Bloedbad  
za 28 mei Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen 
zo 29 mei Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef 
ma 30 mei Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte! 
di 31 mei Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen 

(Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 

 
 



7 
                              

 
 
 
 

Verslag vergadering Kleine Kerkenraad 
d.d. 6 april 2022 
Voorzitter Esther Brouwer opent de vergadering met 
ŚĞƚ�ĞƐƐĂǇ�͚Alleen nog maar het ďĞŐŝŶ͛�Ƶŝƚ�͚'ŽĚƐ�liefde 
ĞůŬĞ�ĚĂŐ͛�ĞŶ�ŚĞĞƚ�ŽŶƐ�ĂůůĞŶ�ǁĞůŬŽŵ͘� 
 
In de agendacommissie ontstaat een vacature. Sinds 
vorig jaar januari heeft Martine den Butter als 
toegevoegd lid plaats genomen in de 
agendacommissie. Wegens andere drukke 
werkzaamheden geeft ze het stokje graag door aan 
een ander kerkenraadslid. Binnen de kerkenraad 
wordt een opvolger (m/v) gezocht.  
 
Er is een beleidsplancommissie gevormd. Vanuit de 
gemeente nemen Hans van Zijl en Nico de Groot deel 
aan de commissie. Vanuit de kerkenraad sluiten Cisca 
Zwiep, Leo Smit, Esther Brouwer en Mieke Schippers 
aan. De commissie denkt als eerste na over een plan 
van aanpak en wat we verwachten van een 
gemeenteadviseur, zodat we gericht een 
gemeenteadviseur kunnen aantrekken.  
 
,Ğƚ�ŐƌŽŽƚƐƚĞ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ŬĞƌŬĞŶƌĂĂĚǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�
ďĞƐƚŽŶĚ�Ƶŝƚ�ŚĞƚ�ďĞƐƉƌĞŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ͗�W'KͺWůƵƐ͕�ũĞƵŐĚǁĞƌŬ͕�ůŝƚƵƌŐŝĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͕�
�tKͬ<ŝ�͕�<ĞƌŬ�ĞŶ�/ƐƌĂģů͕�DƵůƚŝŵĞĚŝĂ͕��ŽůůĞŐĞ�ǀĂŶ�
�ŝĂŬĞŶĞŶ͕��ŽůůĞŐĞ�ǀĂŶ�<ĞƌŬƌĞŶƚŵĞĞƐƚĞƌƐ�ĞŶ�
ŬĞƌŬĞŶƌĂĂĚ͘�KŶĚĂŶŬƐ�ĚĞ�ůĂƐƚŝŐĞ�ƉĞƌŝŽĚĞƐ�ŵĞƚ�ĐŽƌŽŶĂ�
ĞŶ�ŐĞĞŶ�ƉƌĞĚŝŬĂŶƚ�ŝƐ�Ğƌ�ŚĞĞů�ǀĞĞů�ǁĞƌŬ�ǀĞƌǌĞƚ͕�
ǁĂĂƌǀŽŽƌ�ĚĞ�ŬĞƌŬĞŶƌĂĂĚ�ŚĞĞů�ĚĂŶŬďĂĂƌ�ŝƐ͊ 
 
�ŽŵŝŶĞĞ�<ĞĞƐ��ƵƌŐĞƌ�ŚĞĞĨƚ�ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ�ĚŽŽƌ�ƚĞ�ǁŝůůĞŶ�
ŐĂĂŶ�ŵĞƚ�ǌŝũŶ�ŚƵůƉ�ŝŶ�ŚĞƚ�ƉĂƐƚŽƌĂĂƚ�ƚŽƚ�ŚĞƚ�ĞŝŶĚĞ�ǀĂŶ�
ŚĞƚ�ũĂĂƌ͘ �,Ğƚ�ǀŽŽƌƐƚĞů�ŝƐ�ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ�ĞĞŶ�ƚŝũĚĞůŝũŬĞ�
ƉƌĞĚŝŬĂŶƚ�;ĂŵďƵůĂŶƚ�ŽĨ�ŝŶƚĞƌŝŵͿ�ĂĂŶ�ƚĞ�ƚƌĞŬŬĞŶ�ǀŽŽƌ�
ϭϭ�ƵƵƌ�ƉĞƌ�ǁĞĞŬ͘�tĞ�ǌŽĞŬĞŶ�ŝĞŵĂŶĚ�ĚŝĞ�ŽŶŐĞǀĞĞƌ�Ϯ�
ƉƌĞĞŬďĞƵƌƚĞŶ�ƉĞƌ�ŵĂĂŶĚ�ĚŽĞƚ�ĞŶ�ĂĨĨŝŶŝƚĞŝƚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�
ũĞƵŐĚǁĞƌŬ�ŚĞĞĨƚ͘� 
Mieke sluit de vergadering ŵĞƚ�͚ůŝĞĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚĂůĞŶƚĞŶ͛͘ 
 
Volgende bijeenkomsten: 
Agendacommissie: 26 april 
Kerkenraad: 11 mei 
Namens de kerkenraad, Mieke Schippers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied van de talenten 
 

De eerste kreeg er vijf, 
ĚĞ�ĂŶĚ͛ƌĞŶ�ƚǁĞĞ�ĞŶ�ĠĠŶ͕ 

talenten om te zijn, 
niet voor zichzelf alleen. 

 
Want wie hier leeft op aard 

voor eigen lust en eer, 
begraaft het zonnelicht, 

verbreidt geen leven meer. 
 

Maar hij, die geeft en deelt 
met blijde, gulle hand, 

zijn leven wordt vervuld 
met tekens uit Gods land. 

 
En wie met liefde werkt, 

het kleine uitvergroot 
en méér ziet dan zichzelf 
brengt leven in de dood. 

 
Gezegend is de mens, 

die weet van het talent 
van liefde, hoop, geloof 

zij/hij is God toegewend. 
 

Alfred C. Bronswijk 
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Kerkelijk bureau van 16 maart tot 13 april 2022 
 
Wie worden er in mei 2022 jarig, 80 jaar en ouder: 
8 mei Mw. J.G. Slager-Blonk, Rodezand 9, 3421BA Oudewater 
10 mei Dhr. J.A.G. de Wit, Lange Burchwal 57, 3421SJ Oudewater 
17 mei Mw. J.E. Cluistra-Nab, C. Valeriusstraat 7 (app.H), 3421HN Oudewater 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd. 
 
Ingekomen: 
Dhr. J. Dijkman, Mw. E.C.G.S. Dijkman, Romee Dijkman, Indy Dijkman en Lynn Dijkman 
Heemraadsingel 21, 3421VH Oudewater 
 
Verhuisd: 
Dhr. H. Tukker naar Haastrecht 
 
Overleden: 
9 april Mw. R.G. Klaveringa, Titus Brandmastraat 6, 3421CC Oudewater 
13 april Dhr. W. van Son, Provincialeweg Oost 13a, 2851AA Haastrecht 
 
NB 
Adres, telefoonnummer of emailadres wijzigingen graag melden bij het kerkelijk bureau:  
06-27040475 kerkbureau@protgemoudewater.nl  
 
Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wil laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste 
namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden.  
 
 
 
 
 
  
  

Pastoraat 
 
Het thema van de 40 dagentijd was 
͞�ůůĞƐ�ŬŽŵƚ�ŐŽĞĚ͍͊͘͟�dĞƌƵŐŬŝũŬĞŶĚ�

naar mooie diensten in de stille week, de verhalen van 
ŚŽŽƉ�ƚĞ�ǌŝĞŶ�ŝŶ�͞dŚĞ�WĂƐƐŝŽŶ͟�ĞŶ�ŽƉ�ϭϳ�ĂƉƌŝů�ĚĞ�
paasviering ben ik dankbaar dat we in alle vrijheid in 
de gelegenheid waren om hier aan deel te nemen of 
naar te kijken. 
Laten we in geloof, hoop en liefde blijven vertrouwen 
dát alles goed komt. 
 

Ik kwam een gedicht tegen van Charles Péguy. Men 
noemt hem wel de dichter van de Hoop. Hoop is een 
klein sterk meisje dat tussen de grote zussen Liefde en 
Geloof mee voort trekt. 
Een fragment hieruit: 
 
Geloof en liefde zijn als twee vrouwen 
Hoop is een heel klein meisje van niks. 
Zij stapt op tussen de twee vrouwen 
en iedereen denkt: die vrouwen houden haar bij de 
hand, 
die wijzen de weg. 
Maar daarvan heb ik meer verstand, 

mailto:kerkbureau@protgemoudewater.nl
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zegt God, ik zeg: 
het is dat kleine meisje hoop 
dat al wat tussen mensen leeft 
en al hun heen-en-weer geloop 
licht en richting geeft. 
Want het is dat kleine meisje hoop  
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, 
je denkt soms dat het zo onooglijk is - 
het is dat kleine meisje hoop 
dat de mensen zien laat, soms even,  
wat in het leven mogelijk is. 
 
Het geloof zegt God, waar ik het meest van hou, 
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. 
Geloof, dat verwondert me niet. 
Liefde dat is geen wonder. 
Maar de hoop, dat is bijna  niet te geloven. 
Ikzelf, zegt God, ik ben er van ondersteboven. 
 
Dit kleine meisje van hoop: zij is degene die de grote 
zussen vooruit helpt. Ze ziet wat er in de wereld 
omgaat en  toch gelooft dat het morgen beter gaat. 
Daarvan is God ondersteboven.  
Het is een mooi beeld. We zien dat klein meisje lopen 
in onze gemeente: Het afgeven van een bloemetje uit 
eigen tuin, het informeren naar een kind bij wie het 
op school niet vanzelf gaat, een helpende hand bieden 
als een  vaste hulp een poosje uitvalt, een kaartje in 
ĞĞŶ�ďƌŝĞǀĞŶďƵƐ͕�ĞĞŶ�ůƵŝƐƚĞƌĞŶĚ�ŽŽƌ͙͘ 
Allemaal tekenen van hoop, ook in onze gemeente!!  
 
Omzien naar elkaar 
De gezondheid van mevr. Adrie Hoogendijk (Spinnen 
14) baart grote zorgen, we wensen haar veel sterkte 
ĞŶ�'ŽĚ͛Ɛ�ǌĞŐĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ŬŽŵĞŶĚĞ�ƚŝũĚ͘ 
Ook de gezondheid van mevr. Annie Muys-
Hoogendoorn (Schoutdreef 6) laat te wensen over, de 
ouderdom speelt haar parten, ook voor haar sterkte 
en de aanwezigheid van God gewenst. 
Dhr. Mike Vis (Kardeel 19) is aan het revalideren na 
een hartoperatie. Veel kracht gewenst in de komende 
periode van opbouwen. 
Naast de mensen hier bij name genoemd, kennen we 
ieder voor zich anderen die op de een of andere wijze 
te maken hebben met verdriet en zorgen. Ook naar 
hen gaan onze gedachten uit. 
 

 

Koffiedrinken op de tweede 
vrijdag(morgen) van de maand!  
Op vrijdag 13 mei a.s. bent u weer welkom in ons 
kerkgebouw voor een kop koffie of thee en 
uiteraard ook om even gezellig bij te praten. 
Vanaf 10.00 uur (tot zo rond half twaalf) zullen uw 
gastvrouwen Hester Griffioen en Wil Langeveld  
aanwezig zijn om u te voorzien van koffie of thee! Dus 
bent u van harte uitgenodigd en zien we u graag op 
vrijdagmorgen 13 mei a.s. in zaal 1 van ons 
Zalencentrum! 
 

 
 

 
Kaarten 
De felicitatiekaarten i.v.m. de verjaardag zijn deze 
maand verstuurd naar:             
Mw. G. Beenen-Hoogenboom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Mw. J.M. Elderman-Bomhof 
Mw. E.H. Hakenkruger-Wildeboer 
Mw. Brak-Blonk 
Matthijs van Drie 
 
Ook een felicitatiekaart  naar Elise Weerstand en 
Jeomar Arrindell i.v.m. hun voorgenomen huwelijk op 
2 mei a.s. 
 
Kaarten ter bemoediging,  beterschap of medeleven 
zijn verstuurd naar: 
Mw. Muys-Hoogendoorn 
Ruth Deelen 
Mw. C. Sieling-van der Steen 
Mariëlle Elst 
Frans Oosterlaken en Trude Muys 
Ds. J. v.d End 
 
Verder zijn er kaarten gebracht op 5 adressen 
waarvan wij weten dat er Oekraïense vluchtelingen 
opgevangen worden. Dit betreft een kaart als 
medeleven, welkom en warme groet namens de PGO. 
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   Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

¾ Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 
¾ Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 
¾ Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken?  

Wij vernemen het graag van u! 
   Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert!! 
   Agnelle van der Linde tel: 0348-563027      en       Joke Weerstand tel: 0348-564366         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VVB 
Met andermaal veel waardering voor het trouw 
bijdragen kunnen we melden dat t/m de maand maart 
ŝƐ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ�Φ�ϰϬ͘ϮϮϮ,00. Het totaal aan toezeggingen 
voor het hele jaar kon weer iets worden bijgesteld, we 
mogen nu rekenen op mooi een totaal van  
Φ�ϭϭϰ͘ϵϵϭ,00. 
 
KƉďƌĞŶŐƐƚ�ĐŽůůĞĐƚĞƐ�ŵĂĂƌƚ�ϮϬϮϮ�Ğ͘Ě͘ 
dag Doel  Bedrag 

Φ 
6 1e Algemeen kerkwerk 200,90 
 2e PGO/Bloemencommissie 144,00 

13 1e Algemeen kerkwerk 139,50 
 2e PGO/Plaatselijk Kerk & 

Israël 
126,70 

20 1e Algemeen kerkwerk 105,55 
 2e KiA Werelddiaconaat 

Indonesië 
127,20 

27 1e Algemeen kerkwerk   88,25 
 2e PKN/Missionair werk - 

Kliederkerk 
  75,20 

 koffiedrinken maart 2022  
6 Bloemencommissie   24,90 

11 Zalencentrum   24,00 
13 Zalencentrum   31,20 
20 Zalencentrum   16,50 

 

Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse 
Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 
ten name van PGO te Oudewater. 
 
Via deze PGO-Raborekening: NL 14 RABO 0352 3517 
21 graag voor het einde van elke maand bij collectes 
vermelden voor welke datum(s) of maand én voor 
welke collecte(s) (1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) 
het bedrag bestemd is. 
 
Dit rekeningnummer NL 14 RABO 0352 3517 21 kunt u 
ook gebruiken voor het overmaken van de VVB met 
ĚĞ�ŵĞĚĞĚĞůŝŶŐ�͚ss��ϮϬϮϮ�ĞŶ�Ƶǁ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝĞŶƵŵŵĞƌ�
(indien bekend) of uw naam en postcode huisnummer 
en voor ŚĞƚ�ďĞƐƚĞůůĞŶ�ǀĂŶ�ĐŽůůĞĐƚĞďŽŶŶĞŶ�;Φ�ϭϳ͕ϱϬ�ŽĨ� 
Φ�ϮϮ͕ϱϬ�ƉĞƌ�ǀĞůͿ͕�ĚĂŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŵĞĚĞĚĞůŝŶŐ�
͚ĐŽůůĞĐƚĞďŽŶŶĞŶ͛͘� 
 
U kunt nu ook collectebonnen bestellen via de 
website www.protgemoudewater.nl en dan in menu 
kiezen vooƌ�͚ĚŝŐŝƚĂĂů�ůŽŬĞƚ͛͘�h�ŬƵŶƚ�ŚŝĞƌ�Ƶǁ�ďĞƐƚĞůůŝŶŐ�
plaatsen en vervolgens direct via iDeal betalen, wel 
net zo makkelijk.  
Ook kunt u giften doen voor diverse doelen: zie 
ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ŽŽŬ�ŚĞƚ�͚ĚŝŐŝƚĂĂů�ůŽŬĞƚ͛�ŽĨ�ĚĞ�͚ĐŽůůĞĐƚĞǌĂŬ͛�ŝŶ�
de rechterkolom of de Appostel-app, alles op de PGO-
website. 
 

 

http://www.protgemoudewater.nl/
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Bram Verweij en Mieke van Soelen (VVB), Ied van 
Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken) 
 
Aanvulling op de opbrengst extra collecte voor 
noodhulp in Oekraïne 

Op de nieuwsbrief van 20 maart jl. stond de opbrengst 
extra collecte voor noodhulp in Oekraïne vermeld:  
Φ�ϭϯϳϵ͕ϴϬ͘ 
EƵ�ŝƐ�Ğƌ�ŶŽŐ�ĞĞŶƐ�Φ�ϭϬϬ͕ϬϬ�ďŝŶŶĞŶ�ŐĞŬŽŵĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�
�ŝĂĐŽŶŝĞ͕�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ƚŽƚĂĂů�ďĞĚƌĂŐ�Φ�ϭϰϳϵ͕ϴϬ�ŝƐ�
geworden. Hartelijk dank, gulle gevers! 
 

 
 
 
  
 
KerkTV 
Wat fijn dat we weer op een normale manier de kerkdiensten kunnen bezoeken en er niet meer op aangewezen zijn 
om via het scherm de dienst mee te beleven. 
Toch kan het in bepaalde situaties nog fijn zijn om thuis de dienst te bekijken. Caiway (voorheen Rekam) bood ons de 
mogelijkheid om de dienst via de televisie te bekijken. Hier maakten vooral de senioren in ons gemeente gebruik 
van. Caiway heeft nu aangegeven per 1 mei met deze service te stoppen.  
Het alternatief wat we bieden is een zogenaamde settop box die naast de TV geplaatst wordt. Dit kastje is ingesteld 
op het portal van kerkdienst gemist van onze gemeente. Op deze manier kan eenvoudig de dienst via de TV bekeken 
worden. De beeld en geluidskwaliteit is vele malen beter als dat van KerkTV van Caiway. Een internet verbinding in 
huis is hiervoor noodzakelijk.  
 
Alle kijkers binnen onze gemeente die KerkTV via Caiway keken zijn al persoonlijk op de hoogte gebracht en indien 
gewenst is dit alternatieve systeem daar door ons geïnstalleerd. Net als voorheen bij Caiway wordt het systeem 
kosteloos geïnstalleerd en wordt er een kleine vergoeding per jaar gevraagd. 
 
Is dit ook iets voor u of kent u iemand voor wie dit een oplossing zou zijn? Neem dan contact op met Arjan Verwey. 
Tel. 0348-448362 / 06-22743965 of e-mail: arjan_verwey@hotmail.com 
 

 
 

 
ZWO/KiA-commissie 
Nieuwsbrief Vlugschrift vluchtelingen 
Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen op de 
vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven 
van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen 
land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op 
zoek naar een veilige plek en een betere toekomst.  
 

Maandelijks brengt Kerk in Actie de nieuwsbrief 
Vlugschrift Vluchtelingen uit, met informatie en tips 
voor jouw werk voor migranten en vluchtelingen. Wil 
je je abonneren?  Stuur dan een e-mail aan 
 j.jungheim@protestantsekerk.nl.  
Als u nu al een nummer wilt lezen ga dan naar 
https://mailchi.mp/2198cf437a80/vlugschrift-
vluchtelingen-april2022 en lees het Vlugschrift april 
2022.  
 
�ĠŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂƌƚŝŬĞůĞŶ�ŚĞĞƚ�͚Heb oog voor alle 
vluchtelingen͛. Het is hartverwarmend om te zien 
hoeveel bereidheid er is bij de Nederlandse bevolking 
om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Als we 
deze bereidheid voelen voor Oekraïners, voelen we 

mailto:j.jungheim@kerkinactie.nl
https://mailchi.mp/2198cf437a80/vlugschrift-vluchtelingen-april2022
https://mailchi.mp/2198cf437a80/vlugschrift-vluchtelingen-april2022
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deze ook voor de Syrische of Afghaanse vluchteling? 
Mag iedere vluchteling op ons rekenen.....?!? 
Een ander artikel ŚĞĞƚ�͚Doe in de week van 20 juni 
mee met Wereldvluchtelingendag͛͘�Overal bieden 
kerken hulp aan deze mensen in nood. Sta in de week 
van 20 juni - Wereldvluchtelingendag - samen stil bij 
het lot van mensen wereldwijd op de vlucht. 
 
Gebed voor vluchtelingen en ontwortelden 
God, wij vragen U: 
vind hen die verloren lopen, 
die, gescheiden van hen van wie ze houden, 
over grenzen moeten gaan, 
uit hun land en weg van hun geboortegrond 
die niet meer weten waarheen. 
Vind hen, God, 
Gij die altijd hen die verloren raakten zoekt 
en beschermt zoals een kloek haar kuikens. 
 
God, wij vragen U: 
laat hen die onder ons wonen, 
die zich vreemden voelen, ontworteld, 
een veilige woonplaats vinden, 
waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd 
hun vaardigheden worden erkend 
zodat ze zonder vrees kunnen leven. 
 
Laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn 
open ons hart voor hen. 
 
Uit Medemens 4, was ook te lezen in de Petrus 
40dagentijdkalender 2022 op donderdag 7 april 
 

Kerk en Israël 
Deze tijd zijn er weer veel feest- c.q. 
gedenkdagen in het Jodendom. 
Eind april werd de Sjoa herdacht in 

Israël en o.a. in Nederland. In Israël wordt Jom 
Hazikaron ŐĞǀŝĞƌĚ͕�ĚĞ�͚ĚĂŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐ͕͛�ǀĂŶĂĨ�
͛Ɛ�ĂǀŽŶĚƐ�ϯ�ŵĞŝ�ƚŽƚ�͛Ɛ�ĂǀŽŶĚƐ�ϰ�ŵĞŝ͘��KƉ�ĚĞǌĞ�
gedenkdag herdenkt men de Israëlische doden uit álle 
Israëlische oorlogen alsmede ook degenen die 
omgekomen zijn door terroristische acties. De daarop 
volgende dag ͚:Žŵ�,Ă͛ĂƚƐŵĂŽĞƚ͛ , dit is de Israëlische 
onafhankelijkheidsdag. Je kunt het de viering van de 
geboorte van de staat Israël noemen, nu alweer 74 
jaar geleden. Op deze dag (5 Ijar 5708 ofwel 14/15 

mei 1948) werd de onafhankelijkheidsverklaring van 
Israël afgekondigd en werd de staat gesticht. Er 
worden psalmen gezongen en speciale gebeden 
gezegd in de synagoge, waarin de hoop wordt 
uitgesproken op vrede voor Israël en al haar 
bewoners. Op straat wordt feest gevierd. De 
Palestijnen gedenken ĚĂŶ�ĚĞ�͚EĂŬďĂ͛�͕�ǌŝũ�ǁĂƌĞŶ�;ǌŝũŶͿ�
tegen de staat Israël. 
 
En dan is er op 19 mei het feest van >ĂŐ��Ă͛ŽŵĞƌ. Lag 
Ba'omer valt ieder jaar op 18 Ijar (meestal in mei), dat 
samenvalt met dag 33 van de omertelling. De tijd 
tussen Pesach tot Sjavoeot (Pinksteren) is een 
rouwperiode in het jodendom: de Omertijd. 
Gedurende 33 dagen van de Omertijd wordt niet 
getrouwd, worden geen feesten gegeven enz. In deze 
periode zijn door de eeuwen heen veel Joden 
slachtoffer geworden van vervolgingen.  Gedurende 
de Omer-telling tussen Pesach en Sjavoet in de 2e 
eeuw na Chr. stierven 24.000 studenten van Rabbi 
Akiva aan de pest. De 33ste dag van de Omer, is ook 
de overlijdensdag van Rabbi Shimon bar Yochai, de 
auteur van de Zohar, het meest bekende boek van de 
Kabbala. Hij wilde dat zijn overlijdensdag als feestdag 
gevierd zou 
worden. Vele 
duizenden 
met name 
chassidische 
joden 
bezoeken op 
deze dag zijn 
tombe in 
Meron, nabij 
Safed in het 
noorden van 
Israël. Daarbij kwamen vorig jaar minstens 44 mensen 
zijn om het leven nadat er paniek uitbrak tijdens een 
grote bijeenkomst bij de Meronberg in Israël.  
 
Tot slot: langzaam starten we onze activiteiten weer 
op. Dit jaar houden we nog geen Pinkster-High Tea 
maar we zijn wel van plan om de excursie naar het 
Gooi door te laten gaan. De datum hiervoor is nog 
niet vastgesteld. U hoort daarover later meer.  

Sippy Klercq   
 

https://www.beleven.org/feest/pesach
https://www.beleven.org/feest/sjavoeot_wekenfeest
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Uit de classicale werkgroep - Gedenk de sabbat. 
De twee versies van de Tien Woorden, in Exodus 20 
en in Deuteronomium 5, suggereren dat ze de 
letterlijke weergave van Gods spreken op de berg 
Sinaï zijn. Maar ze zijn opgetekend door Mozes (en 
latere Joodse wijzen), die bewust verschillen in de 
twee versies heeft aangebracht. Naast een paar 
kleine, bijvoorbeeld  in het tiende gebod de 
ŽŵĚƌĂĂŝŝŶŐ�ǀĂŶ�͞ŚĞƚ�ŚƵŝƐ�ĞŶ�ĚĞ�ǀƌŽƵǁ�ǀĂŶ�Ƶǁ�
ŶĂĂƐƚĞ͕͟�ŝƐ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŐƌŽŽƚ�ǀĞƌƐĐŚŝů͗�ŚĞƚ�ŐĞďŽĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�
houden van de sabbat.  

 
In beide versies zijn, t.o.v. de andere geboden, de 
meeste woorden gebruikt om het vierde gebod te 
beschrijven en te motiveren. Dat moest omdat dit 
gebod kennelijk niet vanzelfsprekend is. 
Zowel in Exodus als in Deuteronomium wordt eerst 
het ĚŽĞů�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞďŽĚ�ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͗�͚geen werk ĚŽĞŶ͛ 
op de sabbat, heilig die dag. Dit geldt voor iedereen 
en voor ieder dier die op de een of andere manier 
verbonden is met het gezin en de samenleving. Zelfs 
slaven zijn op die dag vrij en vreemdelingen mogen 
geen enkele dwang ondervinden. Dit is een heel vroeg 
voorbeeld van de gelijkheid van alle mensen en 

daarmee van de beginnende afschaffing van de 
slavernij, geheel tegenstrijdig aan de toenmalige 
heersende gebruiken. Ja, zelfs de dieren wordt 
rechtens rust gegund. 
 
In de versie van Deuteronomium wordt het doel van 
de sabbat versterkt door de Israëlieten erop te wijzen, 
dat ze de slavernij zelf hebben meegemaakt en zich 
dus kunnen inleven wat een verdrukte slaaf of 
vreemdeling moet voelen. 
In de versie van Exodus wordt de instelling van de 
sabbat gemotiveerd vanuit Gods schepping. Hij heeft 
͚ĚĞ�ǌĞǀĞŶĚĞ�ĚĂŐ͛ ingesteld voor zijn volk als Zijn 
unieke bevel voor hen. Er is immers in de natuurlijke 
orde geen enkele aanwijzing te vinden voor de cyclus 
van zeven dagen. Nacht en dag, het ritme van de 
maanden, de jaarcyclus, allen worden ze bepaald door 
de vaste bewegingen van aarde, maan en zon. De 
weekcyclus is nergens te vinden; ze bestaat alleen bij 
de gratie van het woord van God aan Zijn volk 
gegeven op de Sinaï. Daarom extra woorden voor het 
vierde gebod, dat zowel tegennatuurlijk is, als tegen 
de maatschappelijke orde ingaat. 
Het sabbatsgebod is overigens in letterlijke betekenis 
alleen voor Israël bedoeld. Vandaar dat je nooit een 
Jood zal horen zeggen dat Christenen de sabbat 
behoren te houden. Als een soort kopie van de 
weekcyclus mogen die daarin hun eigen rustdag, de 
zondag, houden. Het is zelfs zo dat het vierde gebod 
niet voorkomt in de zogenaamde zeven Noachitische 
geboden, bedoeld voor de heidenen.     
   
Piet Booij 
© Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht  
 

  
 
 

 
 
Kom naar de kerktuin en Tiny Church op de Floriade  

Van 14 april t/m 9 oktober 2022, tussen 10.00 en 19.00 uur, vindt de Floriade in Almere 
plaats. FruitfulCity is een initiatief van 20 lokale kerken, waaronder de Protestantse 
Gemeente, de Rooms-Katholieke Parochie, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Grace 

Communion International te Almere en de Evangelisch Contact Almere (ECA)-kerken. Allemaal verschillende 
kerkstromingen met hetzelfde doel: de pracht van de natuur laten zien en het verhaal van Gods schepping met de 
bezoekers van de Floriade delen.  
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Al die verschillende kerken, gaat dat wel samen? Jazeker! Zij werken in Almere in oecumenisch verband en bij het 
ECA goed samen. Het ECA is voor hen én een groot aantal andere evangelische en migrantenkerken in Almere een 

ontmoetingsplek.  
 
De 'Kerk op de Floriade 2022' is dus een breed gedragen kerkelijk initiatief. De 
kerken van Almere bouwen voor hun tuin een duurzame Tiny Church. Deze tuin, 
waarin Bijbelse kruiden en planten groeien,  laat zien wat er nodig is om mensen 
in de steden en op het platteland in Nederland duurzaam te laten samenleven.  
 
Er lopen verschillende routes door de tuin langs 12 kunstwerken over de vruchten 

van de Geest. De vruchten van de Geest zoals Paulus die omschreven heeft in Galaten 5:22 en in 1 Corinthiërs 13:13, 
met vragen over duurzaamheid en vragen over spiritualiteit. Daarnaast kun je een labyrint lopen. De tuin nodigt uit 
om na te denken over de zorg voor de aarde.  
Wat is er te beleven? Bezoekers kunnen de pracht van Gods schepping en de natuur ervaren en hun eigen 
spiritualiteit ontdekken. Het kleine kerkje is zo duurzaam mogelijk ontworpen. Op deze 
wereldtuinbouwtentoonstelling moet de kerk inspireren tot 'geestelijke duurzaamheid'. Meer informatie: 
https://fruitfulcity.nl  en https://www.groenekerken.nl/nieuws/kom-naar-de-kerktuin-en-tiny-church-op-de-
floriade/?cn-reloaded=1
 
 
 
 
 
E-mail adressen 
Website:  www.protgemoudewater.nl  
x     beamerteam@protgemoudewater.nl 
x cvk@protgemoudewater.nl 
x diaconie@protgemoudewater.nl 
x drukwerk@protgemoudewater.nl 
x kerkbureau@protgemoudewater.nl 
x kerkenisrael@protgemoudewater.nl 
x multimedia@protgemoudewater.nl 
x liturgiecommissie@protgemoudewater.nl 
x nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
x ontmoeting@protgemoudewater.nl 
x PCP@protgemoudewater.nl 
x penningmeester@protgemoudewater.nl 
x scriba@protgemoudewater.nl 

 

x vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 
x Vorming en Toerusting: vt@protgemoudewater.nl 
x webmaster@protgemoudewater.nl 
x zalencentrum@protgemoudewater.nl 
x zwo-kia@protgemoudewater.nl 
x Exposities: ria-griffioen@planet.nl 
x LPD: www.pkn.nl 
x PDC: www.utrecht.pkn.nl 
 
Predikant: 
Wegens afwezigheid kunt u voor contact mailen naar 
scriba@protgemoudewater.nl.  
In zeer dringende gevallen kunt u bellen naar  
Esther Brouwer: 06-54717332. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdrage in de kosten van de Ontmoeting 
Wij vragen een bedrag van minimaal Φ�ϭϮ,00 (zonder postverzorging) per jaar voor de bijdrage in de kosten 
van de Ontmoeting. Over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING. 
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en adres - op een  
zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 
 

https://fruitfulcity.nl/
https://www.groenekerken.nl/nieuws/kom-naar-de-kerktuin-en-tiny-church-op-de-floriade/?cn-reloaded=1
https://www.groenekerken.nl/nieuws/kom-naar-de-kerktuin-en-tiny-church-op-de-floriade/?cn-reloaded=1
http://www.protgemoudewater.nl/
mailto:drukwerk@protgemoudewater.nl
mailto:kerkenisrael@protgemoudewater.nl
mailto:PCP@protgemoudewater.nl
mailto:vt@protgemoudewater.nl
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Club neemt afscheid van Elles Rietveld 

 
Toen het bekend was dat ik met de club ging stoppen, begonnen de kinderen vragen te stellen ǌŽĂůƐ͗�͚,ŽĞůĂŶŐ�ĚŽĞ�ũĞ�
al club, �ůůĞƐ͍͛��Ŷ�ĚĂŶ�ǌĞŝ�ŝŬ͗�͚�l 100 jaar͛, want zo voelt het. Ik was ergens rond de 20 jaar toen ik ermee ben 
begonnen en in juni hoop ik 50 te worden. In de tussentijd ben ik wel even gestopt toen ik trouwde en kinderen 
kreeg,. Toen zij de clubleeftijd kregen, begon het bij mij weer te kriebelen en heb ik het weer opgepakt. Mijn 
kinderen zijn inmiddels 21 en 18 jaar oud, en ook al zitten zij allang niet meer op club. Ik wel. Tot woensdag 6 april jl., 
toen heb ik afscheid genomen van de club. Om 18.00 uur hebben we met elkaar gesmuld van patat op tafel en 
daarna kwamen de bingokaarten op tafel. Om het afscheid compleet te maken deden we als allerlaatst nog een 
nachtwacht en toen was het voorbij. Ik ben niet met lege handen naar huis gegaan, ik ben enorm verwend. Al die 
jaren heb ik genoten van de gezellige gesprekken met de kinderen en ook de activiteiten die wel of niet in de smaak 
vielen, ik kijk er in ieder geval met een grote glimlach op terug. 
Groet, Elles 

   

Het coronavirus beïnvloedt ons dagelijks leven. Door voortschrijdende ontwikkelingen kan het zijn dat de 
inhoud van deze Ontmoeting wordt ingehaald door de actualiteit. Raadpleeg daarom ook onze PGO-website 
(www.protgemoudewater.nl) en onze wekelijkse PGO-nieuwsbrief. 
 

http://www.protgemoudewater.nl/
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Elles, ontzettend bedankt voor al die jaren dat je, samen met vele anderen, de club hebt gedraaid en zo veel kinderen 
een leuke tijd hebt bezorgd! 
 
En dit is wat de kinderen ervan vonden: 

 
Tienerdienst 
In verband met de meivakantie wordt de tienerdienst van mei gehouden 
op 8 mei. Tot dan! 
 

Succes met de examens 
Op 12 mei beginnen de centrale eindexamens. We wensen iedereen die dit 
jaar eindexamen doet heel veel succes!  �Ğƚ�͚ŵ�ŽƉ͊  
 

Kerkdienst beetje anders 
Op 29 mei ǀŝŶĚƚ�ǁĞĞƌ�ĞĞŶ�͞ŬĞƌŬĚŝĞŶƐƚ�ďĞĞƚũĞ�ĂŶĚĞƌƐ͟�ƉůĂĂƚƐ͘�De kinderen van een van de catechisatiegroepen zullen 
helpen met de voorbereiding hiervan. 
 

Overstapdienst 
We gaan langzamerhand al weer in de richting van het eind van het schooljaar. Op 26 juni vindt de overstapdienst 
plaats, waarin de kinderen van groep 8 van de basisschool de overstap zullen maken naar de tienerdienst. Op vrijdag 
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Ϯϰ�ũƵŶŝ�ŝƐ�ĚĞ�ĂĨƐůƵŝƚĞŶĚĞ�ďĂƌďĞĐƵĞ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƚŝĞŶĞƌƐ͘��Ğ�͞ŶŝĞƵǁĞ͟�ƚŝĞŶĞƌƐ�ĚŝĞ�ŶƵ�ŶŽŐ�ŝŶ�ŐƌŽĞƉ�ϴ�ǌŝƚƚĞŶ�ĞŶ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�
middelbare school gaan, zijn daar ook van harte welkom! 
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Op weg naar hemelvaart 
 

Zie je dat 
die wolk, die lichte, 

daar ging Hij in 
kijk dan, Hij gaat omhoog 

wat zei Hij ook alweer 
moeten we wachten 

zal een belofte 
in vervulling gaan? 

Hoe zal dat zijn 
wanneer je met de Geest 

in plaats van water 
wordt gedoopt 

en dan die kracht die wij 
erdoor ontvangen 
zal die ons helpen 

te vertellen over Hem? 
 

Kijk nou, 
Hij gaat steeds hoger, 

wordt al vager 
weet jij nog wat Hij over 
uiteinden der aarde zei?

Hoe kunnen we nu zonder Hem... 
oei wat een licht, stil, luister 

Ze zeggen dat Hij ook 
zal komen op een wolk. 

 
Zullen we doen 

zoals Hij ons gezegd heeft 
totdat we met de Geest 

worden gedoopt 
kom laten we dan opgaan 

biddend wachten 
op wat de Vader 

in de Zoon 
ons heeft beloofd. 

 
Door: Coby Poelman- Duisterwinkel 

 






