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Jakobus 3
Gisteravond, tijdens de ontmoeting van de kerkenraad
met het college van visitatoren werd door een van de
visitatoren de vergadering geopend met het lezen van
Jakobus 3.
Wel werd ons kerkenraadsleden van tevoren op het
hart gedrukt om de tekst niet persoonlijk te nemen en
de tekst niet te zien als een oordeel richting de
kerkenraad c.q. richting onze gemeente.
Maar uiteraard liet de tekst toch zijn sporen achter bij
ons kerkenraadsleden en paste deze goed bij de reden
waarom wij als kerkenraad en visitatoren samen waren
gekomen. Het oordeel van Jakobus zit hem in kleine
zaken die echter een groot gevolg kunnen hebben.
Hij noemt o.a. de tong een klein orgaan maar wat een
grootspraak kan deze tong voortbrengen. De tong
waarmee we onze Heer en Vader zegenen maar
tegelijkertijd vervloeken we er mensen mee. En dat uit
één mond, dat kan toch niet goed zijn meent Jakobus?
Ook ziet hij de tong als een vlam die een enorme brand
kan veroorzaken. Mensen kunnen behoorlijk worden
beschadigd door wat er over en tegen hen wordt
gezegd. Daarom vraagt Jakobus om wijsheid en een
verstandige besluitvorming. De wijsheid dient van
boven te komen en is zuiver, vredelievend, mild en
meegaand. Die wijsheid dienen we te betrachten en
ons niet laten meevoeren door jaloezie en egoïsme.
Tot slot zegt Jakobus ‘waar in vrede wordt gezaaid,
brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die
vrede stichten’. Probeer dan als kerkenraadslid en
mogelijk ook als gemeentelid deze woorden van
Jakobus maar eens niet te persoonlijk op te vatten!!!
Mede namens Wil, Han
Kopij inleveren voor het juli/aug. 2022 nummer
uiterlijk woensdag 22 juni a.s.

Foto voorpagina: Jaap de Wit

bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl
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SIGNAAL
Pinksterfeest – Feest van Hoop
Zondag 5 juni en maandag 6 juni ’22 vieren we het Pinksterfeest. Dit jaar valt het samen met het Joodse
Pinksterfeest ‘Sjavoeot’ of ‘Wekenfeest’ dat begint op zaterdagavond 4 juni en eindigt maandag 6 juni. Precies zeven
weken na Pesach, de uittocht uit Egypte, verzamelden de Joden zich aan de voet van de berg Sinaï, waar God hen
de Tora overhandigde. De Tora kon pas ná de uittocht uit Egypte aan het volk Israël geopenbaard worden want ze
moesten eerst tot een hechte gemeenschap worden gesmeed en dat ging door ballingschap en lijden heen. Het volk
was getuige geweest van Gods bevrijdend handelen uit Egypte maar ook van zijn ontzagwekkende verschijning op
Sinaï. De Eeuwige heeft daar zijn bruid Israël met Tora geboden getooid en o.a. in Jesaja 2 lezen we dat eens álle
volken naar Tsion zullen optrekken om samen Tora te leren.
Iets daarvan zien we gebeuren tijdens het Pinksterfeest in Handelingen 2, waar de Heilige Geest wordt uitgestort op
de apostelen en op velen met hen, met als doel álle volkeren op aarde te bereiken en hen blij te maken van de
woorden van God uit het Oude en Nieuwe Testament. Om de God van Israël te leren kennen en hen het evangelie
van de opgestane Heer te verkondigen.
Pinksterfeest is een blij en door de Geest geïnspireerd feest. Ná het eerste Pinksterfeest zien we dat er zich
christenen gaan organiseren, het is het begin van gemeenschappen, het begin van de Kerk. Nog steeds vieren we dat
Gods goede nieuws de wereld over gaat en toegankelijk is geworden in alle talen. Pinksteren is dan ook het feest van
het Evangelie dat verspreid wordt over de wereld.
De onderstaande feestelijke zegenwens komt uit Zuid-Afrika.
De Heer onze God, Hij zegene jullie:
Hij laat jullie voeten dansen en geeft kracht aan jullie armen.
Hij vervult jullie hart met tederheid en jullie ogen met lach;
De Heer onze God, Hij vult jullie oren met muziek en jullie neus met lekkere geuren;
Hij vult jullie mond met gejuich en jullie ziel met blijdschap.
Hij schenkt jullie steeds opnieuw de genade van de stilte:
en het vertrouwen op een mooie toekomst.
De Heer, onze God, Hij geeft ons allen de kracht om in onze wereld
geloof, hoop en liefde een gezicht te geven.
De Heer zegene ons: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Sippy Klercq
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Vieringen juni 2022
Zondag 26 juni: morgendienst 09.30 uur
Voorganger:
ds C. Burger, Kamerik
Ouderling van dienst: Martine den Butter
Organist:
Bas Vliegenthart
Koster:
Hans Stafleu
Peuteroppas:
Nelleke Lekkerkerker
Kinderkerk:
alle basisschoolgroepen
Tienerdienst:
in de soosruimte
e
1 collecte:
Algemeen kerkwerk
e
2 collecte:
Diaconie KiA / Binnenlands
Diaconaat
Bijzonderheid:
Overstapdienst

Zondag 5 juni: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:
dhr. D. Boogert, Driebruggen
Ouderling van dienst: Mieke Schippers
Organist:
Han Langeveld
Koster:
Cor van der Neut
Peuteroppas:
Marith de Goeij, Noa Boer
Kinderkerk:
alle basisschoolgroepen
Tienerdienst:
in de soosruimte
e
1 collecte:
Algemeen kerkwerk
2e collecte:
KiA / Zending Zuid Afrika
Bijzonderheid:
Pinksteren, koffie drinken
door liturgiecommissie
Zondag 12 juni: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:
ds. P.M.W. van der Schans,
IJsselstein
Ouderling van dienst: Joke Weerstand
Organist:
Han Langeveld
Koster:
Michel de Goeij
Peuteroppas:
Astrid van Vliet,
Melanie van Vliet
Kinderkerk:
alle basisschoolgroepen
e
1 collecte:
Algemeen kerkwerk
e
2 collecte:
Tjonkiefood
Uitgangscollecte:
Diaconie
Bijzonderheid:
Heilig Avondmaal

Overige vieringen:
Weeksluiting Wulverhorst:
3 juni 19.00 uur
pastor Huub Spaan
10 juni 19.00 uur
ds. Roelof de Koning Gans
17 juni 19.00 uur
pastor Huub Spaan
24 juni 19.00 uur
mw. Sippy Klercq

Zondag 19 juni: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:
ds. J. de Jong, Waarder
Ouderling van dienst: Leo Smit
Organist:
Han Langeveld
Koster:
Hans Aleman
Peuteroppas:
Sacha Groeneweg,
Anne Groeneweg
Kinderkerk:
alle basisschoolgroepen
e
1 collecte:
Algemeen kerkwerk
e
2 collecte:
Diaconie
Bijzonderheid:
Koffie drinken
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Juni
wo 1 juni
do 2 juni
vr 3 juni
za 4 juni
zo 5 juni
ma 6 juni
di 7 juni
wo 8 juni
do 9 juni
vr 10 juni
za 11 juni
zo 12 juni
ma 13 juni
di 14 juni
wo 15 juni
do 16 juni
vr 17 juni
za 18 juni
zo 19 juni
ma 20 juni
di 21 juni
wo 22 juni
do 23 juni
vr 24 juni
za 25 juni
zo 26 juni
ma 27 juni
di 28 juni
wo 29 juni
do 30 juni

Jeremia 44:1-10
Jeremia 44:11-19
Jeremia 44:20-30
Jeremia 45:1-5
Psalm 147
Lucas 7:18-35
Lucas 7:36-50
Psalm 105:1-22
Psalm 105:23-45
Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-21
Psalm 135
Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-36
Lucas 9:37-45
Lucas 9:46-50
2 Korintiërs 8:1-9
2 Korintiërs 8:10-15
2 Korintiërs 8:16-24
2 Korintiërs 9:1-15
2 Korintiërs 10:1-11
2 Korintiërs 10:12-18
2 Korintiërs 11:1-15
2 Korintiërs 11:16-29
2 Korintiërs 11:30-12:10
2 Korintiërs 12:11-21

Er woont niemand meer in Juda
In de wind geslagen
Wie houdt stand?
Baruch blijft behouden
Pinksteren - Zing een lied
Vol verwachting
Geven en vergeven
Geschiedenis
...van trouw
Zaaien en oogsten
Betekenisvol
Trinitatis - Groot is de HEER
Volgelingen dichtbij en op afstand
Aanraking
Uitzendprogramma
Het broodnodige
Imago-onderzoek
Hoog bezoek
Verborgen betekenis
Klein is groot
Blink uit
Evenwicht
Hoog bezoek
Zaaien en oogsten
In woord en daad
Binnen Gods grenzen
Schijnapostelen
Ironische Paulus
Kracht in zwakte
Ouders sparen voor de kinderen

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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Verslag vergadering Kerkenraad d.d. 11 mei 2022

De beleidsplancommissie is van start gegaan en buigt
zich thans over een beleidsplan voor de komende
jaren. De commissie zal daarbij worden ondersteund
door een externe beleidsadviseur. De benodigde
financiën om de externe beleidsadviseur te kunnen
bekostigen zijn via een subsidieregeling aangevraagd.
Gemeenteleden zullen zo veel mogelijk betrokken
worden bij het ontwikkelen van een beleidsplan.

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van
het gedicht ‘God is liefde’ waarna alle aanwezigen
welkom worden geheten en er een persoonlijk
moment is.
Na vaststelling van de agenda en goedkeuring van de
notulen worden de actiepunten doorgenomen
waaronder o.a.:
- het opleidingsniveau inzake BHV, EHBO en AED zal
worden geactualiseerd (cursus)
- gemeenteleden zullen op een later moment dit jaar
betrokken worden bij een mogelijk besluit om
vanaf 2023 de aanvangstijd van de diensten
gedurende het jaar gelijk te houden
- er zal contact worden opgenomen met ds. de Koning
Gans over het houden dit jaar van een
gezamenlijke kerkenraadsbijeenkomst
- de recente inzameling van vers fruit t.b.v. in
Oudewater ondergebrachte vluchtelingen is zeer goed
verlopen. Bij een nieuwe actie zal er gefocust worden
op houdbaar broodbeleg (bijvoorbeeld
hagelslag) en toiletartikelen.

De visitatiecommissie heeft haar definitieve rapport
afgegeven en inmiddels aan de kerkenraad dit rapport
toegelicht. Een gemeenteavond zal op 9 juni worden
gehouden gedurende welke de visitatiecommissie een
toelichting inzake haar eindconclusie zal geven aan de
PGO gemeenteleden (zie ook elders in deze
Ontmoeting).
Onder de aandachtspunten wordt erop gewezen dat
het pastoraat nog steeds op zoek is naar nieuwe
ouderlingen. Helaas hebben groslijsten en belacties
tot nu toe nog geen positief resultaat opgeleverd.
Han sluit de vergadering met een Gloriagebed van
René van Loenen dat geïnspireerd is op woorden van
Bonhoeffer.

Verschillende jaarrekeningen waaronder die van het
College van Diakenen en het College van
Kerkrentmeesters worden door de kerkenraad
goedgekeurd.

Volgende vergaderingen:
Agendacommissie 25 mei
Kerkenraad 1 juni
Gemeenteavond 9 juni

Indien tijdens de zomervakantie bepaalde besluiten
absoluut niet kunnen wachten tot na de periode van
zomerreces zal de Agendacommissie of de Kleine
Kerkenraad een besluit nemen namens de voltallige
kerkenraad.

Namens de kerkenraad, Han Langeveld (2e scriba)

In het kader van de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming) wordt besloten dat zowel
Nieuwsbrief als Ontmoeting na een periode waarin
deze openbaar zullen zijn deze op een gegeven
moment zullen worden afgeschermd door ze achter
een code te plaatsen. Verder dient adresvermelding in
wat voor media dan ook altijd aan de desbetreffende
persoon te worden gevraagd.

7

zijn met elkaar? Waarom bestaan wij en hoe willen we
dat vormgeven? Wij weten nu ook nog niet precies
hoe dit proces eruit gaat zien, maar we kijken uit naar
een nieuwe start en hopen op mooie gesprekken met
elkaar!
De beleidsplancommissie: Nico de Groot, Mieke
Schippers, Leo Smit, Esther van Vliet, Hans van Zijl,
Cisca Zwiep

Kyrie en Gloria (tekst: René van Loenen, melodie:
Psalm 101)
Ontferm U over ons in kwade dagen
als wij de zware last zo wankel dragen,
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,
ontferm U God.
Ontferm U over ons in stille uren
als wij de schaduw van de dood verduren,
onwetend van het ons beschoren lot,
ontferm U God.
Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult Gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht,
Gij geeft ons kracht.
Wij mogen in de avond, in de morgen,
ons veilig bij U weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht,
o stille wacht.

Bericht van de visitatoren
Uitnodiging
De visitatoren nodigen u uit voor een gemeenteavond
op donderdag 9 juni a.s. in de Ontmoetingskerk. Op
deze avond zullen de visitatoren hun bevindingen en
aanbevelingen, zoals in ons eindrapport opgenomen,
met u bespreken. Wij zullen u deze avond een aantal
ontwikkelingen schetsen die tot de problemen in uw
gemeente hebben geleid. Het is goed om met elkaar
te reflecteren op de ontstane situatie, maar het is
vooral belangrijk om met elkaar vooruit te kijken en
daarmee de achterliggende periode af te sluiten.
Wij ontmoeten u graag op 9 juni 2022 om 20.00 uur in
de Ontmoetingskerk.

Nieuws van de beleidsplan commissie
Wat voor kerk willen we zijn?
Een beleidsplan wordt vaak gezien als een
noodzakelijk kwaad, niet iets waar veel mensen warm
voor lopen. Dat geldt ook voor ons, wij worden ook
niet blij van een stuk papierwerk dat in een la
verdwijnt. Toch zijn we als groep enthousiast van start
gegaan, omdat we het beleidsplan zien als een middel
om weer met elkaar na te denken en te praten over
wat ons bezighoudt in de kerk.
Als gemeente laten we een moeilijke periode achter
ons. Mogelijk is er nog tijd nodig om dingen die
gebeurd zijn, te verwerken. Maar daarnaast willen we
ook weer naar de toekomst kijken en elkaar (weer)
vinden in gemeenschappelijke waarden.
Else Roza is gemeenteadviseur en zij zal ons
begeleiden bij dit proces. Zij werkt vanuit een model
dat heet Waarderende gemeenteopbouw, waarbij het
uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gemeenteleden
vanaf het begin betrokken zijn.
De stappen die we gaan doorlopen heten: Verkennen
– Vertellen – Verbeelden – Vernieuwen –
Verwezenlijken. U kunt hier meer over lezen op de
website www. met-andere-ogen.nl.
In de eerste fase staat de vraag centraal: wat is ons
verlangen voor onze PGO? Wat voor kerk willen we

De visitatoren,
Ds. Carla Schoonenberg – Lems, ds. Dirk Ophoff,
dhr. Gerrit Ordelman
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Kerkelijk bureau van 13 april tot 18 mei 2022
Wie worden er in juni 2022 80 jaar en ouder:
2 juni, Dhr. J.W. ter Steege, Waardsedijk, Snelrewaard
6 juni, Mevr. H. Roersma - Koedoot, C. Valeriusstraat, Oudewater
12 juni, Mevr. L.J. van der Laan – Oosterlee, Oude Singel, Oudewater
19 juni, Dhr. W. Hoogenboom, Diemerbroek, Papekop
Alle jarigen van harte gefeliciteerd
Ingekomen:
Dhr. T. van der Klis, Mevr. S. van der Klis – Kastelein en hun zoon Daan van der Klis, Strengen - Oudewater
Dhr B.T. Kemp en Dhr. W.A. Kemp, Molenwal - Oudewater
Mevr. P.G. Brandhorst, Garen - Oudewater
Verhuisd:
Dhr. T. Lissenburg naar Rotterdam
NB
Adres, telefoonnummer of emailadres wijzigingen graag melden bij scriba scriba@protgemoudewater.nl
of 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
We proberen controle over ons leven te houden en
voelen op die momenten dat we het leven niet in de
hand hebben. Dit kan ons een onmachtig gevoel
geven.
We willen zo graag iets doen voor het leed in de
wereld dichtbij en verder weg.
Hoe mooi is het om te zien dat vanuit de
kwetsbaarheid er een sterke, maar zachte kracht op
kan komen.

We hebben de 4 mei herdenking weer achter de rug.
Zeker in deze tijd een bewogen herdenking, waarbij
wij met angst en afschuw denken aan de oorlog in
Ukraine, met alle gevolgen van dien.
Iets dat we niet voor mogelijk hadden gehouden.
We kunnen ons dan nietig en kwetsbaar voelen.
9

Mensen komen in beweging en gaan zoeken naar
wegen om anderen nabij te zijn,
waardoor de ander zich gezien weet en jijzelf het
gevoel hebt dat je iets kan veranderen aan leed en
verdriet.
Naast al onze menselijke activiteiten is er een grote
zachte kracht die we aan kunnen spreken.
In ons gebed mogen we de nood, die we niet kunnen
ledigen en onze onmacht neerleggen bij God en
vragen om nabijheid in deze, voor vele mensen,
moeilijke wereld.
Van Hem is de toekomst, kome wat komt!
De zachte krachten zullen overwinnen!

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.

Dankwoord
Bedankt, bedankt, voor alle mooie en vriendelijke
kaarten die ik van U heb mogen ontvangen tijdens
mijn revalideren.
Met hartelijke groet, Hennie van Gijs

Kaarten
De felicitatiekaarten i.v.m. de verjaardag zijn in mei
verstuurd naar:
Mevr. J.G. Slager – Blonk
Mevr. J.E. Cluistra- Nap
Dhr. J.A.G. de Wit

Koffiedrinken op de tweede
vrijdag(morgen) van de maand!
Ons kerkgebouw is op de tweede vrijdag(morgen) van
de maand open voor een kop koffie of thee en
uiteraard ook om even gezellig bij te praten.
U bent van harte welkom op
vrijdagmorgen 10 juni a.s.
vanaf 10:00 uur (tot 11:30 uur)
in zaal 1 van ons Zalencentrum.
Uw gastvrouwen op vrijdag
10 juni zijn Carla de Groot en
Janny Verweij.

Als felicitatie met hun 50 jarig huwelijk in april naar
Dhr. en Mw. de Hoog – van Vliet.
Als felicitatie met hun 50 jarig huwelijk in mei
naar Dhr. en Mw. v.d. Heiden – Verduijn.
Als condoleance naar Mw. Zondag – Blitterswijk en
familie i.v.m. het overlijden van haar schoonzoon.
Als condoleance naar Dhr. en Mw. Aleman- Goudriaan
i.v.m. het overlijden van een broer van Hans.

Omzien naar elkaar
Op 2 april is mevr. R. Klaveringa overleden in de
leeftijd van 72 jaar.
Zij woonde op Titus Brandsmastraat 6.
Op 13 april is dhr. W. van Son overleden in de leeftijd
van 81 jaar. Hij woonde op de Provincialeweg 13a.
Wij denken aan de mensen die om hen heen stonden
en wensen hen veel sterkte.
Heel onverwacht overleed een schoonzoon van mevr.
A. Zondag-Blitterswijk, Wulverhorst. We wensen haar
en haar familie kracht toe in deze moeilijke tijd.
Mevr. W.W. Kwakernaak-van Oudenallen, Oude
Hekendorperweg 4, is opgenomen geweest in het
ziekenhuis. Gelukkig mocht zij weer snel naar huis.
We wensen haar een goed herstel toe.
Wil en Corrie van der Heiden-Verduijn, Rodezand 13
en Gerard en Tony de Hoog-van Vliet, Dijkgraaflaan
146 mochten onlangs vieren dat zij 50 jaar getrouwd
waren. We wensen hen nog vele gezonde jaren met
elkaar toe.

Als beterschap, medeleven en bemoediging naar
Annemarie Verweij- Boekamp, Mike Vis en Janny
Hoogenboom.

Bijeenkomst Pastoraatsgroep
Eindelijk was het weer mogelijk om als
pastoraatsgroep (pastoraatsouderlingen en
contactpersonen) bijeen te komen. Om aan deze
bijeenkomst (sinds lange tijd) een extra ‘tintje’ te
geven werd er gestart met een gezamenlijke maaltijd
welke door alle aanwezigen individueel was bereid
maar vervolgens gezamenlijk werd genuttigd!
Na de maaltijd werden er ervaringen uitgewisseld
hoofdzakelijk over het pastorale werk gedurende de
Corona periode en hield ds. Kees Burger een inleiding
over het voeren van gesprekken (al dan niet
pastoraal) met gemeenteleden tijdens het bezoeken
van c.q. het ontmoeten van gemeenteleden. Daarbij
wees ds. Burger ons vooral op de fouten die gemaakt
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kunnen worden tijdens het ‘luisteren’ naar je gesprekspartner en je reactie op wat iemand je te vertellen heeft.
Kortom een gezellige maar vooral ook leerzame bijeenkomst en gezien de lekkernijen die door de aanwezigen waren
aangevoerd zeker voor herhaling vatbaar!

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).
Ø Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door.
Ø Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door.
Ø 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

Keep up the good work!!
Mensen, wat voelt het goed om als diaconie weer
nagenoeg helemaal vrij te zijn in het bedenken en
uitvoeren van activiteiten! Geen lockdowns, afstand
houden, looproutes, alles wat ons maar bij elkaar
vandaan hield is voorlopig voorbij. Voelt goed, hè?

We mogen zeer trots zijn op onszelf als gemeente hoe
we hier creatief mee om gegaan zijn. Daarbij zijn de
digitale mogelijkheden fors benut zoals digitaal
collecteren. Het is verheugend te zien dat dit eigenlijk
geen achteruitgang in collecteopbrengsten heeft laten
zien, de wegen hoe een en ander binnenkwam waren
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wel anders. Via de app natuurlijk maar toen we
voorzichtig weer in de kerk mochten komen en we
met de mandjes gingen werken schrokken we soms
van de grote bankbiljetten die we in de mandjes
vonden. Mensen die blijkbaar een tijdje niet hadden
gegeven maakten dat in 1 keer weer goed. Ook aan
giften had de diaconie niets te klagen en zo hebben
wij onze helpende taken gewoon door kunnen zetten.
Super bedankt daarvoor!

Oudewaterse groep vrijwilligers die nauw samenwerkt
met vluchtelingenwerk, het stadsteam,
schuldhulpmaatje en de voedselbank kwam het geluid
dat er voor deze mensen al veel geregeld was maar
dat fruit daar op een of andere manier in ontbrak. Of
de kerken daar iets in konden betekenen? Naast de
andere kerken hebben wij dat opgepakt en een paar
zondagen begin mei stonden we met 2 kratten in de
hal klaar. We dachten dat die of die wel een paar
appeltjes of peertjes en die wel een paar bananen zou
komen brengen maar het werden 5 kratten bomvol
zakken fruit! Ook dan word je even stil en dankbaar.
Mogelijk komt er nog een vervolg (of is intussen al
weer gedaan) voor nog steeds missende zaken als
broodbeleg en persoonlijke verzorgingsmiddelen
maar de vraag lijkt dan om zeer specifieke producten.
U hoort of ziet dat vanzelf of heeft dat inmiddels
gezien. Het goede werk van Tjonkie Food heeft ons
als diaconie alvast er toe gebracht de
avondmaalscollecte van 12 juni aan deze groep
vrijwilligers te schenken. Warm aanbevolen dus,
onder het thema: Keep up the good work!!

Wel zullen we moeten nadenken over zaken die
intussen eigenlijk wel bevielen; het digitaal
collecteren gaat naar verwachting niet meer weg.
Mogelijk moet je je zelfs gaan afvragen of de oude
collectezak nog wel van deze tijd is, ook al gezien
vanuit hygiënisch standpunt. En de avondmaalsbeker
blijvend vervangen door die mini plastic bekertjes,
ook zo iets. Ik vind het maar zo zo, maar ik ben niet
alleen. En hoe verder met de Hulp van de zondag als
het uitdelen van de Nieuwsbrief grotendeels
vervangen is door een mailtje. Kale bedoening, maar
scheelt wel weer veel afdrukken en dus veel beter
voor het milieu.

En dat geldt voor ons allemaal in onze levende
Ontmoetingskerk!

Nou, een boel om over na te denken waarbij we ook
uw geluiden willen horen. Veel zaken hebben vanuit
een lange traditie grote emotionele waarde waar je
zorgvuldig mee om moet gaan. U begrijpt vast dat de
agenda van de diaconie er niet korter op is geworden.
Maar dat maakt juist dat wij ons een onlosmakelijk
onderdeel van de gemeente voelen en dat geeft veel
voldoening. Dat proef ik in het hele diaconieteam!

Diaconale groet van de voorzitter Martin Weerstand
maar namens het hele diaconieteam.

We hebben al eerder gezegd dat het na de corona
zeer belangrijk is het contact weer te herstellen en het
leven terug te brengen in de brouwerij. Ook door de
diaconie. We heten niet voor niets Ontmoetingskerk.
We kunnen al melden dat de opgezette
Ontmoetingsestafette goed aangeslagen is en de
eerste geluiden van samen iets leuks doen al
opgevangen zijn. De afgelaste wintermaaltijd van
maart wordt in september nu tijdens het
startweekend georganiseerd. Nee, nog niet met
boerenkool en worst, hoor. Die bewaren we nog even.
Wat in mei ook ontzettend goed liep was de fruitactie
voor de Oekraïense vluchtelingen in Oudewater.
Vanuit Tjonkie Food (www.tjonkiefood.nl) een
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Collecte 26 juni
Hulp voor mensen zonder papieren
In Nederland verblijven enkele tienduizenden
migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben
nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke
omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen
niet werken en hebben geen recht op sociale
voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke
initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa
Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die
ongedocumenteerden helpen met informatie, advies
en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een
warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde
post en als er een medisch probleem is. Met uw
bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in Actie in haar
werk voor deze kwetsbare mensen in onze
Nederlandse samenleving. Van harte aanbevolen.
Meer informatie op
kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

Ontmoetingsestafette
Laatst had ik de mooie taak om een envelop uit het
koffertje van de ontmoetingsestafette te mogen
halen. In de envelop zat het formulier van Riet van
Dam. Omdat wij nog niet zo lang in Oudewater
wonen, wist ik eigenlijk niet wie dat was. Maar toen
we telefonisch een afspraak maakten, bleek dat wij
elkaar toch al een aantal keren ontmoet hadden.
Dus nu tijd voor een verdere kennismaking. Afgelopen
dinsdag was het zo ver, ik wandelde naar het huis van
Riet en haalde haar op. Na een korte wandeling
kwamen we bij ons huis aan en dronken daar samen
met mijn man Nico een kopje thee. Natuurlijk was er
genoeg te vertellen en het was dan ook leuk om Riet
wat beter te leren kennen. Na de thee zijn we weer
terug gewandeld. Ik vond het erg gezellig en leuk om
aan de ontmoetingsestafette mee te doen.
Carla de Groot

Collectebonnen
In de Ontmoeting van maart 2022 heeft u onder deze rubriek kunnen lezen dat de collectebonnen van € 17,50 gaan
verdwijnen. Dat is nu het geval. De bonnen van € 17,50 kunt u uiteraard nu nog wel gebruiken.
Nu kunt nu alleen nog collectebonnen van € 22,50 bestellen. Wilt u dit bij voorkeur doen via onze PGO-website
www.protgemoudewater.nl en dan kiezen voor het digitaal loket? Indien dit niet mogelijk is dan graag overmaken
naar NL 14 RABO 0352 3517 21 o.v.v. collectebonnen.
Cor van Dijk
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VVB
Met veel dank voor de trouw waarmee alle toezeggingen steeds worden nagekomen kunnen we melden dat t/m de
maand april € 48.425,00 is ontvangen. Voor het hele jaar 2022 is, op € 9,00 na, het mooie bedrag ad € 115.000,00
toegezegd.
Opbrengst collectes april 2022 e.d.
dag Doel
3
10
14
17
24

3
8
17

1e Algemeen kerkwerk
2e Diaconie
1e Algemeen kerkwerk
2e PGO/Plaatselijk Jeugdwerk
1e Algemeen kerkwerk
2e avondmaal Inlia
1e Algemeen kerkwerk
2e Diaconie
1e Algemeen kerkwerk
2e PGO/PGO_Plus
koffiedrinken april 2022
PGO/PGO_Plus
Zalencentrum
Zalencentrum

Bedrag
€
186,20
194,70
145,65
115,90
63,50
108,00
202,25
227,25
100,90
86,50
30,95
16,30
27,90

Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van
PGO te Oudewater.
Dit rekeningnummer NL 14 RABO 0352 3517 21 kunt u ook gebruiken voor
- collectes; 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.
- het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 2022 en uw registratienummer (indien bekend) of uw naam
en postcode huisnummer
- voor het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel), dan met de mededeling ‘collectebonnen’.
PGO-website en het menu ’digitaal loket’:
- u kunt nu ook collectebonnen bestellen via dit menu. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en vervolgens direct via
iDeal betalen, wel net zo makkelijk.
- ook kunt u giften doen voor diverse doelen: zie hiervoor ook het ‘digitaal loket’ of de ‘collectezak’ in de
rechterkolom of de Appostel-app, alles op de PGO-website.
Bram Verweij en Mieke van Soelen (VVB), Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken)

Bijdrage in de kosten van de Ontmoeting
Wij vragen een bedrag van minimaal € 12,00 (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!
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ZWO/KiA-commissie
Bijwonen viering (ceremony) Christ the King Ministry
in Amsterdam

Opgeven kan bij de leden van de ZWO-KiA commissie
Anneke Jongerius, Ied van Baren, Karin de Goeij of Ria
van den Heuvel of via mail
zwo-kia@protgemoudewater.nl en dan graag vóór 1
augustus a.s. vanwege het regelen van het vervoer.

Het is alweer een tijdje geleden namelijk op zondag
2 februari 2020 dat de gemeenschap van de kerk ‘Christ
the King Ministry’ in onze kerk is geweest om daar hun
ceremony (viering) te houden en waar ook heel veel
belangstelling voor was vanuit onze gemeente.
Het was een viering die zeker anders was dan wij
gewend zijn met veel muziek en dans en een
spraakmakende voorganger. Gezien de vele
enthousiaste reacties zeker voor herhaling vatbaar.

Kijk ook eens op de website van ‘Christ the King
Ministry’: http:/christtheking-ministries.com/
2e collecte op 5 juni 2022, Pinksteren, van Kerk in Actie
voor Zending Zuid-Afrika
Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika
5 juni is het Pinksteren:
het feest van de Geest
die mensen over de hele
wereld inspireert. De
arme boeren in KwaZuluNatal zijn daar een
prachtig voorbeeld van.
Veel inwoners in de ZuidAfrikaanse provincie
KwaZulu-Natal leven al
generaties lang in
armoede. Ze geloven niet
dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus
bijbel- en landbouwprogramma lukt het een christelijke
ontwikkelingsorganisatie om dit te doorbreken: ze
brengen families samen in actie en geven hen hoop.
De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen die hen
inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in
actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt
voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en
water beter vasthoudt. En hoe je samen een

Daarom hebben wij het plan opgevat om op zondag 2
oktober a.s. af te reizen naar Amsterdam en in het
kerkgebouw van ‘Christ the King Ministry’ nog een keer
hun viering bij te wonen. Bij voldoende belangstelling
bestaat de mogelijkheid dat we met een bus naar
Amsterdam gaan. De aanvang van de viering is
waarschijnlijk om 13:00 u. De kosten van het vervoer
zullen ongeveer € 10 p.p. zijn en voor de lunch moet
zelf gezorgd worden. Verdere details volgen nog maar
het belooft zeker weer een feestelijke viering te
worden. Dus ga mee!
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spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma
is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen
de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld
voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg.
Wat betekent dit project voor Xolile en haar oma?
Xolile is 13 jaar en woont samen met haar broers en
zussen bij haar oma. Haar oma brengt veel tijd door in
haar tuin en verbouwt en kweekt daar groente en fruit.
Ook repareert ze kleding voor extra inkomsten. Xolile
helpt haar oma door de tuin te besproeien en door de
herstelde kleding naar de eigenaren terug te brengen.
Xoliles oma is enthousiast over de training die ze heeft
gekregen, haar bedrijfje bloeit als nooit tevoren. “Ik heb
geen geldzorgen meer en kan goed voor mijn
kleinkinderen zorgen. Ik geniet ervan om te zien hoe
gezond en blij ze zijn”, zegt ze.
Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
- € 20: 5 gezinnen volgen samen een workshop
- € 25: 1 persoon leert moestuin aanleggen
- € 35: 1 jongere leert klein bedrijf opzetten
- € 150: 1 persoon volgt 5-daagse training.
Steun dit werk van Kerk in Actie via de 2e collecte op 5
juni 2022 in onze kerk. Of geef op rekeningnummer
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,
o.v.v. bijbels boeren Zuid-Afrika of doneer online.
Hartelijk dank namens de bewoners van KwaZulu-Natal
voor uw gaven!

gevolg. Gelukkig zijn er de MAMAS. Zij willen de
komende tijd nog veel meer moestuinen aanleggen om
gezinnen te steunen.
Duurzame oplossing
Joep Verboeket, directeur Kinderfonds MAMAS:
“Tijdens de coronacrisis bleek hoe essentieel de lokale
moestuinen van de MAMAS zijn. De impact van de
moestuin gaat verder dan dagelijkse gezonde voeding.
De MAMAS merken dat de moestuinen ook bijdragen
aan onderlinge verbondenheid. Het herstelt daarmee
het gevoel van onafhankelijkheid en waardigheid. De
MAMAS willen de komende tijd nog vele duizenden m²
moestuinen aanleggen, zodat kwetsbare gezinnen
dagelijks te eten hebben.”
Door slechts 7 euro te doneren
kan een MAMA een moestuin
aanleggen, en ontvangt u het
prachtige MAMAS kookboek.
Dit kookboek bevat recepten
van de MAMAS, onze
ambassadeur Robèrt van
Beckhoven en vrienden als Erik
Scherder en Isa Hoes. Het kookboek is volledig
gesponsord door alle betrokken partijen. Doet u mee
met dit project? Ga dan naar
https://steun.kinderfondsmamas.nl/moestuin .
Ook kunt u zondags in de zendingsbusjes bij de uitgang
kerkzaal of via het digitaal loket op de PGO-website
www.protgemoudewater.nl/digitaal_loket uw steun
aan de MAMAS kwijt.

Project zendingsbusjes ‘kinderfonds MAMAS’
Geef een moestuin, krijg een kookboek
De wereld bevindt zich in een grote crisis. Vooral de
meest kwetsbare
kinderen krijgen de
hardste klappen. De
MAMAS hebben tijdens
de coronapandemie
duizenden moestuinen
aangelegd bij kwetsbare
gezinnen thuis. Dankzij de dagelijkse verse groente
hebben kinderen zoals Nandi nu weer energie om te
spelen en zich te concentreren in de klas. Helaas zijn
door de oorlog in Oekraïne ook de voedselprijzen in
Zuid-Afrika geëxplodeerd. Voor een gezin dat moet
rondkomen van één euro per dag, is zelfs een bordje
pap onbetaalbaar geworden, met ondervoeding tot

Afghanistan: noodhulp bij dreigende hongersnood
Terecht zijn alle ogen nu gericht op Oekraïne. Maar
ondertussen staat Afghanistan aan de rand van een
humanitaire ramp. In Afghanistan dreigt voor 8 miljoen
mensen acute hongersnood. De nood is hoog: moeders
kunnen hun kinderen nauwelijks meer te eten geven.
De dreigende situatie is in
het hele land voelbaar. In
de provincie Nangarhar in
Oost-Afghanistan, dreigt
hongersnood voor een
half miljoen mensen. Bibi
(40), moeder van een groot gezin, kan haar kinderen
nauwelijks meer te eten geven. "De laatste paar
maanden lijden we echt honger. Het meel en brood zijn
op. Ik heb alleen nog een klein beetje rijst."
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Bibi woont met haar gezin in een vervallen huisje, dat
ze huurt sinds ze in 2013 haar geboortedorp moest
ontvluchten. Tot voor kort werkten haar kinderen als
stenensjouwers in een nabijgelegen steenfabriek. Ze
verdienden daarmee € 0,60 per dag. Maar de fabriek
ligt nu stil en de voedselprijzen zijn enorm gestegen. De
huur betalen, voedsel of medicijnen kopen. Het lukt
Bibi allemaal niet meer.

Hoe helpt Kerk in Actie? Samen met lokale
partnerorganisaties verstrekt Kerk in Actie aan 2000
mensen voedselpakketten, bijvoeding aan de
allerkleinsten en extra
voeding voor vrouwen die
borstvoeding geven. Ook
worden hygiënepakketten
met onder meer zeep, luiers
en maandverband
uitgedeeld en krijgen 1.200
(jonge) vrouwen en meisjes psychosociale hulp.
Kerk in Actie biedt deze hulp samen met lokale
partners, die al jarenlang in deze provincie werkzaam
zijn, de situatie goed kennen en hun werk kunnen doen
dankzij goede contacten met bijvoorbeeld lokale
leiders. Deze organisaties brengen, onder meer samen
met deze leiders, in kaart wat de meest kwetsbare
gezinnen zijn. Zo komt de voedselhulp vooral terecht bij
alleenstaande vrouwen met kinderen, en bij gezinnen
zonder inkomen of zonder land om zelf voedsel te
kunnen verbouwen.
Help mee
Noodhulp blijft de komende tijd heel hard nodig. Ook
Bibi’s zorgen zijn zeker niet voorbij. “Ik ben bang voor
de toekomst. In het hele land is armoede en honger, en
dat wordt met de dag erger. Het is een ramp, die steeds
groter wordt.”
Geef zodat we kwetsbare gezinnen in Afghanistan
kunnen blijven helpen te overleven. B.v. voor € 40: een
maand meel en bonen voor een gezin van zeven
personen. Via Kerk in Actie op rekeningnummer NL 89
ABNA 0457 457 457 o.v.v. Afghanistan project N000718
of ga voor donatie naar:
https://donatie.protestantsekerk.nl/kerkinactie/?projec
t=7016N000000cLG7QAM .
Namens moeders als Bibi en haar kinderen: bedankt
voor deze broodnodige steun.

Afghanistan kampt al decennia lang met conflicten en
grote problemen als armoede en geweld. Miljoenen
Afghanen zijn daardoor hun oorspronkelijke
woonplaats ontvlucht en wonen al langere tijd in barre
omstandigheden als ontheemden elders in het land. Ze
wonen veelal in tenten of zelfgemaakte tijdelijke
onderkomens. De armoede onder hen is groot:
kinderen bedelen op straat en vrouwen verkopen hun
kleren om dekens of medicijnen te kunnen kopen.
Afgelopen zomer namen de Taliban de macht over,
waarna een periode aanbrak van grote angst en
onzekerheid. De economie stortte in en voedselprijzen
stegen. Doordat het land daarnaast kampt met de
ernstigste droogte in 27 jaar, staat het aan de rand van
een hongersnood.
Samen met lokale partners
biedt Kerk in Actie noodhulp
aan mensen als Bibi. Een
voedselpakket met meel,
rijst, olie, suiker en zout helpt
gezinnen te overleven.
Gezinnen met kinderen onder de vijf jaar, ontvangen
ook energierijke bijvoeding. “Dit helpt ons enorm,”
vertelt Bibi. “Het voelt alsof we vanuit een gitzwarte
nacht in het daglicht stappen.”

WERKGROEP KERK EN ISRAËL
Dit jaar hopen we enkele activiteiten op te pakken
die al 3 jaar zijn blijven liggen.
We hebben opnieuw mevr. Middleton
uitgenodigd om te komen praten over “Joodse
messiasverwachting”. Deze avond wordt (nu
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hopelijk wel) gehouden op 13 oktober 2022.
Legt u de datum vast ?
En ook onze excursie naar het Gooi zal worden
gehouden, al heel gauw nl. op zondag 12 juni a.s.
U kunt zich opgeven bij
kerkenisrael@protgemoudewater.nl of bij een

van de werkgroepleden. Nadere informatie volgt
spoedig.

Voor wie houdt van films kijken én van
geschiedenis: er zijn op Netflix enkele interessante series
te zien over de Joodse geschiedenis. In “Erfgenamen van
het land” staat het verhaal van Joden tijdens de
inquisitie in de Spaanse geschiedenis centraal. Het speelt
zich af in het 14e eeuwse Barcelona.
In Nederland is de serie te vinden onder de naam ‘Los
herederos de la tierra’.
Ook is daar te vinden: ‘The beauty queen of Jerusalem’.
De serie is een bewerking van de roman van Sarit YishaiLevi. Het kostuumdrama speelt zich af in het begin en
het midden van de 20e eeuw en gaat over de Joodse
familie Ermosa. De generaties worden gevolgd in het
Ottomaanse rijk, het Britse mandaatgebied Palestina en
Israël tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Het is een van
de grootse producties die ooit in Israël werd gemaakt.

Tot slot: Het blad Kerk en Israël Onderweg, heet
inmiddels “Ontmoeting met het Jodendom” - OP WEG.
Maar in de vele communicatieveranderingen van de PKN
blijkt het blad ‘ondergesneeuwd’ te worden c.q. te
verdwijnen, want het wordt niet meer vanzelf
toegestuurd. Ik heb het dit jaar nog niet ontvangen en
velen met mij!! Ik heb daar bezwaar tegen gemaakt en
nu hoop ik de niet geleverde exemplaren alsnog
ontvangen. Ik verzoek iedereen die prijs stelt op het blad
“OP WEG “ te mailen met info@protestantsekerk.nl of
te bellen met (030) 880 1880.
Ook kunt u dit email adres
gebruiken: http://www.protestantsekerk.nl/contact
Succes !!
Sippy Klercq

PGO_Plus
Ik heb het al eerder gemeld in de Ontmoeting maar
helaas hebben we momenteel geen PGO_Plus team om
activiteiten te ontplooien binnen onze gemeente die als
aanvullend gezien mogen worden op onze wekelijkse
samenkomst tijdens de eredienst. Daarom is het nu al
geruime tijd stil rondom PGO_Plus. Alleen de dames van
het ‘Zin in Film’ programma zijn actief gebleven
waardoor we op de momenten dat het mogelijk was
konden genieten van een goede film en de naam
PGO_Plus toch nog een beetje zichtbaar bleef. Nu we
echter op het moment zijn gekomen dat we elkaar weer
mogen treffen neemt ook het verzoek om activiteiten
toe (denk dan aan ‘Keek op de Preek’, de
boekbespreking, specifieke thema-avonden etc.) Maar
natuurlijk is PGO_Plus ook graag betrokken bij de
activiteiten van ZWO/KiA of de Werkgroep Kerk en
Israël. Kortom het is nu echt weer tijd om door te gaan
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met PGO_Plus en ons voor te bereiden op een
programma gedurende het komende kerkelijke seizoen.
Bent u die mening ook toegedaan meld u dat dan graag
even aan ons scribaat via het emailadres
scriba@protgemoudewater.nl.
Uiteraard zou het prachtig zijn als we weer een nieuwe
groep gemeenteleden bereid zouden vinden om de
activiteiten van PGO_Plus gedurende een langere
periode op zich te nemen maar we vernemen het ook
graag van u als u aangeeft dat u een bepaalde activiteit
voor de komende periode best wel wilt organiseren.
Kortom, elk initiatief is welkom dus aarzel niet als u
leuke ideeën heeft voor PGO_Plus en ook bereid bent
om die ideeën (of dat idee) uit te voeren om contact op
te nemen met het scribaat van de PGO via
scriba@protgemoudewater.nl! We zien graag
(wederom) uit naar uw reactie(s)!
Han

Kinderkerk en 40 dagentijd, een slinger
van verhalen.

snel achter ons laten.’
‘Dat de oorlog over is.’

In de Veertigdagentijd lazen we verhalen uit het
evangelie van Johannes. In de verhalen hoorden we
hoe het donker werd in de stad, en hoe God op
Paasmorgen een nieuw begin maakt. Dat vieren we
steeds opnieuw als het Pasen is. Het thema van deze
Veertigdagentijd was: Ben je klaar voor het feest? Met
de kinderen gingen we op weg naar het feest van
Pasen. Maar het was niet alleen een vrolijke optocht:
we kwamen ook verhalen tegen die op het eerste
gezicht helemaal niet zo vrolijk waren. Bijvoorbeeld
als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we
horen over de lijdende Helper van God. Toch brachten
ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest.

‘Twee studenten in Utrecht deden een oproep
voor hulpgoederen voor Oekraïne. In één
weekend was de slaapkamer en gang op een
bovenhuis vol! Deze week kon ik met anderen
deze goederen ophalen en klaarmaken voor
verzending.’
‘Een spelend kind, dat onbevangen in het leven
staat.’
‘Een slecht bericht uit het ziekenhuis maar toch
met een beetje goede hoop! Hier hou je je dan
aan vast.’

Tijdens deze veertigdagentijd hebben we in de kerk
een slinger / vlaggenlijn opgehangen. Op de vlaggen
stonden illustraties van de Bijbelverhalen maar ook
nodigden we u uit uw eigen ervaringen en of verhalen
van hoop aan ons te vertellen en/of op te schrijven.
Zo werd het echt een project van ons allen, als teken
van hoop en verwachting.

‘Dat we ons hier, in deze gemeente, thuis
voelen in een korte periode, een gemeente
met aandacht voor elkaar!’
‘In een tijd dat één van onze kinderen ernstig ziek
was tegen een donkerblauwe lucht een
regenboog zien.’

Bedankt voor alle mooie bijdragen, voor wie het niet
in de kerk heeft kunnen lezen hierbij hetgeen wat er
op de vlaggen stond:

‘Dat we het goed hebben in vergelijking met
een hoop andere mensen.’

‘Dat de liefde van Jezus alles overwint ook de
oorlog in Oekraïne.‘

‘Dat de zon altijd weer gaat schijnen.’

‘Doorgeven van wat kracht geeft in jou leven.’

‘Net als het “embleem” op onze gevel: Bidt tot
God. Laten we elkaar beter leren begrijpen en
vooral alle geweld afzweren.’

‘God hoort gebeden in moeilijke tijd.’

‘Als gezegd wordt dat je het
kan!’

‘Liefde is: Geven wat je wilt ontvangen.’
‘Fijn dat er zoveel mensen bereid zijn HULP te
bieden.’

Mooi dat veel mensen in deze rare tijd voor
elkaar klaar staan. !

‘Er was een bericht dat de predikant vandaag
misschien niet zou komen. Gelukkig is hij er wel
en heeft hij geen Covid. Hopelijk kunnen we covid
19

‘Dat mijn kinderen minder om materialen,
bezit geven en geïnteresseerd zijn in de
zoektocht naar nieuwe culturen.’

Moeilijk gesprek? Bid om hulp.’

‘Dat het altijd weer licht wordt. Er komt steeds
weer een nieuwe dag.’

‘Dat ik me, in de moeilijkste tijd die ik tot nu toe
meegemaakt heb, gedragen voelde door de
Heer.’

‘De geboorte van onze zoon Moos, het mooiste wat
ons kan overkomen. Het geeft ons licht en hoop.’

ʻMij gaf het hoop in de coronatijd als er
nieuwe versoepelingen kwamen.ʼ

‘Ondanks de oorlog zijn er altijd mensen die
helpen!’

‘Met voetbal als je de eerste helft niet goed
speelt en dan na de rust toch een goal maakt, dan
ben je toch gerust gesteld omdat je voor staat en
heb je hoop dat je wint.

‘Wat mij veel hoop geeft is dat er zó veel wordt
gedaan voor de kinderen en de jongeren in onze
kerk.’

‘Komende weken 2 kleinkinderen
geboren. Leven gaat door!

‘Gods belofte: “Ik zal er zijn”
‘Mijn geloof’.’

‘Voorjaar nieuwe bloemen. Zolang er
hoop is, is er leven.’

‘Laat ons zwaarden omsmeden tot ploegen.’

‘Door corona ook goed is gekomen. Dat altijd
alles wel weer goed komt op welke manier dan
ook. Alles gebeurt met een reden.’

‘Toen de lockdown over was, de cijfers er
beter uit zagen en je weer “normaal” naar
school mocht. Ik kreeg weer wat hoop dat het
goed ging komen.

‘Een kindje wat een waterdruppel aan het opvangen
is.’

‘Dat corona weer onder controle is. Dus we weer
bij oma & opa & zieken langs kunnen zonder
zorgen hun ziek te maken

‘Als we weer in Noord Uganda zijn stralen de
mensen toch hoop uit, ondanks hun ellendige
situatie.’

‘Ik was bij een verschrikkelijke baas, 10 kwamen en 10 vertrokken
er huilend. Die dag schold ze me een half uur uit. Ik bad: Heer wat
doe ik hier? Help me! Het huilen stond me nader. Maar vond de
juiste woorden. Ze heeft nooit meer mensen uitgescholden.

‘Dat corona soort van over is, meer dingen
kunnen doen’

Pinkstervuur “Feest van de Geest”
Thema van dit jaar is:

”IN VUUR EN VLAM”

Het IKO organiseert al jaren in de week voor Pinksteren een Pinkstervuur viering.
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Dit jaar kan het weer en gaat het gelijk op met het feest van de Geest, een landelijke activiteit met artistieke
activiteiten in verschillende kerken in het Groene Hart.
Op vrijdagmiddag 3 juni beginnen we om 17:00 uur, in de pastorie tuin van de Oud Katholieke Kerk, aan de
Leeuweringerstraat in Oudewater. Ingang bij het toeristen kantoor TIP en dan doorlopen naar de Tuinkamer.
Het is de bedoeling dat iedereen iets te eten meebrengt om aan het einde van de viering een gezamenlijke maaltijd
te kunnen houden. In de pastorie tuin is er een inhoudelijke activiteit. Na het ontsteken van het Pinkstervuur en het
zingen van een “Geestig lied”, gaan we dan aan de gezamenlijke maaltijd van de meegebrachte etenswaren.
Bij deze bijeenkomst gaan we ook de voedselbank niet vergeten. Die hebben onze hulp erg genoeg steeds harder
nodig. Hiervoor zal een collecte worden gehouden.
U bent allen van harte welkom. Dat is ook de bedoeling van dit feest. Het is sowieso oecumenisch, maar ook mensen
zonder kerkelijke binding zijn van harte uitgenodigd.
Mannenweekend 23 - 25 september 2022
Na heel veel enthousiaste aanmeldingen laten we
hierbij weten dat het mannenweekend vol zit.
Groetjes Ad de Regt Tjabel Nieuwenhuizen en
Cees den Butter.

Jeugdwerk
Als we dit stukje schrijven zijn de examen leerlingen nog volop aan het leren voor hun examen of zitten de eerste
examens erop. Half juni wachten we in spanning af of hun inzet wordt beloond met een diploma.

Ook de leerlingen uit groep acht zijn druk bezig met het afronden van hun basisschool periode. Ze hebben hun cito
of route acht gemaakt en werken aan de musical. 26 juni maken ze ook in de kerk hun overstap van kinderkerk naar
tienerdienst. Wij wensen hun succes met deze sprong!
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3 juli a.s. is het feest in de kerk want Fred en Femke Spanenburg- Aleman laten hun zoon Moos dopen.
We kijken er naar uit om dit feest met hen mee te vieren.
Stap voor stap, zegt Jezus, wijs Ik jou de weg.
Ik wil voor je zorgen doe maar wat Ik zeg.
Ik wil jou ook leren hoe je leven moet.
Blijf maar heel dicht bij Mij, dan komt alles goed.

Komende maand worden er weer veel mooie nieuwe stappen gezet, thuis en in de kerk.
Vier ze met ons mee, kom kijken en luisteren wat Hij je zeggen wil en laat je de weg wijzen die Hij voor jou heeft
uitgestippeld.

•
•
•
•
•

E-mail adressen
Website: www.protgemoudewater.nl
• beamerteam@protgemoudewater.nl
• cvk@protgemoudewater.nl
• diaconie@protgemoudewater.nl
• drukwerk@protgemoudewater.nl
• kerkbureau@protgemoudewater.nl
• kerkenisrael@protgemoudewater.nl
• multimedia@protgemoudewater.nl
• liturgiecommissie@protgemoudewater.nl
• nieuwsbrief@protgemoudewater.nl
• ontmoeting@protgemoudewater.nl
• PCP@protgemoudewater.nl
• penningmeester@protgemoudewater.nl
• PGO_Plus: vt@protgemoudewater.nl
• scriba@protgemoudewater.nl
• vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl
• webmaster@protgemoudewater.nl

zalencentrum@protgemoudewater.nl
zwo-kia@protgemoudewater.nl
Exposities: ria-griffioen@planet.nl
LPD: www.pkn.nl
PDC: www.utrecht.pkn.nl

Predikant:
Wegens afwezigheid kunt u voor contact mailen naar
scriba@protgemoudewater.nl.
In zeer dringende gevallen kunt u bellen met de
voorzitter van de kerkenraad mevr. Esther Brouwer:
06-54717332.
Zalencentrum:
Voor informatie betreffende de mogelijkheid tot huur
van zalen en kerkzaal neem contact op met onze
beheerder Eloïse Kasius, tel. 06-44553010 of email
naar zalencentrum@protgemoudewater.nl.
Voor verdere informatie kunt u ook de PGO-website
raadplegen: www.protgemoudewater.nl, rubriek
‘Zalencentrum.
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