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Februari 2023 
 
Kopij kerkblad voor maart 

uiterlijk 23 februari inleveren. 

 
Kerkdiensten  

Aanvang alle diensten 10 uur  
 

 
 
5 februari  Mw. G. Aanen-de Vries 
   Ottoland 

Familiedienst 
 
12 februari  Mw. G. Aanen-de Vries 
   Ottoland 
 
19 februari  Dhr. A. den Besten 
   Sliedrecht 
   
26 februari  Ds. Hendriksen 
   Woudrichem 
 
5 maart  Ds. Quak 
   Rockanje 
 
12 maart  Ds. v.d. Linden 
   Waalwijk 
   Biddag voor gewas er arbeid 
 
 
 



 
 

 
Collecterooster 
 
5 februari 
1ste collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Plaatselijk jeugdwerk 
 
12 februari 
1ste collecte Kerk in Actie Noodhulp 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Onderhoudsfonds 
 
19 februari 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra Kerkvoogdij 
 
26 februari 
1ste collecte Kerk in Actie Zending 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra Kerkvoogdij 
 
5 maart 
1ste collecte Kerk in Actie Voorjaarszending 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Orgelfonds 
 
12 maart 
1ste collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra Kerkvoogdij 
 
 
 



 
 

 

Bloemendienst 
12 februari  N. v.d. Berg 

19 februari  F. Bijl 

26 februari  A. van Dijk 

5 maart  P. van Dijk 

12 maart  H. van Dorst 

 

 

 

Belangrijke data 
5 februari  Familiedienst 

10 februari  Kinderclub 

13 februari  Jongeren gespreksgroep 

14 februari  Lijstertjesmiddag 

16 februari  Catechisatie (12-17 jarigen)  

25 februari  4You 

28 februari  Bijbelkring 

 

 

 



 
 

 
Uit het woord 
 
“Ik ben de God van Abraham” 
Exodus 2: 23- 3:9 
 
Wat wandelen met God is, kun je aflezen aan Abraham. Op weg gegaan 
met een belofte, en dan moeten wachten. Wachten, terwijl je alleen al 
aan je eigen lichaam ziet dat het steeds onwaarschijnlijker word dat die 
beloften nog kunnen uitkomen. Jarenlang gebeurt er niest, behalve dan 
dat de HEER zijn beloften bekrachtigd in een verbond. Hij legt zichzelf 
vast, met zijn hele God-zijn. Maar Abraham krijgt niets in handen. Het 
is en blijft geloof, zal Paulus zeggen, en met het blote oog valt er weinig 
of niets te zien.  
Hier is de HEER er ineens weer. Mozes zal er in de verste verte niet 
mee gerekend hebben. Hij had maar weinig van het geloof van Israël 
meegekregen. Zijn vorming had hij ontvangen aan het hof van de Farao. 
Wegens het doden van een Egyptenaar had hij moeten vluchten en nu 
trok hij al zo’n veertig jaar de woestijn rond met de kudden van zijn 
schoonvader. Zijn schoonvader was een priester van Midian, staat er 
veelbetekenend bij. Nee, Mozes is in eer dan één opzicht ver van huis. 
Maar de HEER zoekt hem op. Hij heeft hem al die jaren in het oog 
gehouden. Wat voor Mozes doelloos rondsjouwen was, zou je van God 
uit als opleiding kunnen zien. Hij maakt zich aan Mozes bekend als de 
God van Abraham, van Isaäk en van Jacob. In een struik die brandt, die 
allang had moeten ineenschrompelen in de verzengende hitte van het 
vuur. Maar hij werd niet verteerd. 
Dat staat aan het begin van de wandeling met God. Zijn zien van ons 
zijn denken aan ons. Waar er alle reden zou zijn om ons mensen te 
verteren in zijn oordeel, laat Hij zich vinden en kennen als de God die 
daar niet op uit is. Integendeel. 
 
Gebed: Geef ons, dat wij leven uit uw beloften, en ons door U in dienst 
laten nemen, ook waar we zelf andere plannen en gedachten hadden. 
 
Uit dagboek “Verborgene die bij ons zijt” onder redactie van Wim 
Dekker 

  



 
 

 
Van de kerkenraad 
Omzien naar elkaar 
Verjaardagen gemeenteleden75+ 
Hieronder vindt u de verjaardagen in december en januari van onze 
oudere gemeenteleden. 
 
2-feb Dhr. W. Elsinga uit Hooge Zwaluwe 
4-feb Dhr. I. Alexandru uit Made 
10-feb Dhr. J. Rietveld uit Hooge Zwaluwe 
17-feb Dhr. G. Hop uit Hooge Zwaluwe 
20-feb Dhr. T.H. van den Bosch uit Hooge Zwaluwe 
23-feb Mw. H. van Rossem-van Portengen uit Hooge Zwaluwe 
26-feb Dhr. van den Blink uit Hooge Zwaluwe 
 
We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar. 
 
Zieken 
Afgelopen maanden waren er verschillende gemeenteleden met 
gezondheidsklachten. Gelukkig gaat het met sommigen weer beter en 
zien we herstel. Geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van het 
lichaam en het leven kan wat met je doen. Het bepaalt je bij de 
eindigheid van je leven of dat van je dierbare. We mogen als gemeente 
biddend en ondersteunend om hen heen staan. Laten we dat dan ook 
doen in onze voorbede op zondag en in onze gebeden thuis. 
 
Bijbelkring 
Donderdag 28 februari is er weer Bijbelkring. Ik zie er naar uit om 
samen met u te leren van Jesaja. Zijn profetieën,  zijn niet alleen 
woorden voor toen, maar mogen ook betekenis hebben voor het leven 
van nu. We beginnen om 20.00 uur in de Rank. Iedereen is van harte 
welkom! 
 



 
 

 
Catechisatie 
Donderdag 16 februari is er weer catechisatie. We beginnen om 18.30 
uur. Alle tieners van 12 – 17 jaar zijn van harte welkom. 
 
Jongerengesprekskring 
Op maandag 13 februari komt de jongerengespreksgroep weer samen. 
We beginnen om 19.30 uur in de Rank. Vind je het leuk om met 
anderen over God, de bijbel en je leven te spreken en te leren, kom dan 
gerust een keer langs.  
 
Persoonlijk 
In het laatste kerkblad schreef ik over Advent en Kerst. En nu gaan we 
al weer richting Pasen. In februari begint de Veertigdagentijd al weer. 
Vanaf 22 februari gaan we toeleven naar Pasen. Deze tijd vind ik altijd 
een bijzondere tijd. Voor mij is het een tijd van inkeer en van vasten. Ik 
probeer te matigen met social media en stop met snoepen. Alleen op 
zondag vast ik niet, dat is een feestdag, de opstandingsdag. Door af te 
zien van bepaalde zaken en  meer tijd te besteden aan lezen en bidden 
is de Veertigdagentijd maak je meer tijd voor God in je leven, je leef 
bewuster naar Pasen toe. Ik heb het ook nodig, het zijn voor mij 
handvatten om niet maar door te blijven rennen en er dan tot je schrik 
achter te komen dat het al weer Pasen is. De vraag is of dat heel erg is, 
alleen vier je Pasen ook anders, als je er heel bewust naar toegeleefd 
hebt. En natuurlijk hoef dat niet op mijn manier. Het kan op 
verschillende wijzen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe u/jij dat doet? 
Deel het eens met elkaar tijdens de koffie na de dienst of op andere 
manieren. Zo mogen we elkaar inspireren. 
 
Een hartelijke groet, 
 
Griselda Aanen 
 



 
 

 
Van de Lijstertjes 
We hebben vorige maand het verhaal van Jeremia verteld die door God 
naar een pottenbakker werd gestuurd (Jeremia 18). De pottenbakker 
kleide een mooie pot of vaas die in het dagelijks leven door de 
huisvrouw werd gebruikt. Het was een veelvoorkomend beroep. Maar 
soms lukte de vorm niet goed en begon de pottenbakker weer 
opnieuw. Zo is het ook 
bij ons mensen: het 
leven heeft valkuilen, we 
maken verkeerde 
keuzes of doen dingen 
fout. Maar bij God 
mogen we altijd weer 
opnieuw beginnen. Dat 
is een grote en rijke 
genade zeg! Mathilde 
had haar klei 
meegenomen zodat de 
kinderen iets moois 
konden kleien.  
 
 
De volgende keer gaan we vertellen over hoe vier vrienden hun 
verlamde vriend bij Jezus brachten, het verhaal uit Markus 2. Dat heeft 
ook gelijke lijnen met de familiedienst als we allemaal worden 
uitgenodigd om iemand mee te nemen naar de kerk; dan brengen we 
ook iemand bij Jezus.  
Lijstertjes  : Dinsdag 14 februari 
Tijd   : 14.30 – 16.00 uur 
 
Je kunt direct uit school meerijden met de auto, wel even opgeven bij 
Sita Otte. Of mail naar lijstertjes.pkn.hz@gmail.com 
 

 



 
 

 
Van de kinderclub (groep 4 t/m 7 ) 
We hadden een speciale kinderclub. Twee tieners wilden in het kader 
van hun maatschappelijke stage een keer de kinderclub  organiseren. 
Het verhaal werd: De bruiloft te Kana. Waar de Here Jezus een wonder 
deed. De verwerking: koekjes bakken. En het liedje: Soms zou ik willen 
vliegen als een vogeltje. 
 
 
Met wat hulp werd 
het heel gezellig. 
Als uitsmijter 
hebben de 
kinderen een 
tekening gemaakt 
van een 
verjaardagstaart 
en een slinger. 
Maar wel met je 
ogen dicht. Dat is 
dolle pret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende keer vertellen we een gelijkenis die Jezus verteld. En gaan 
samen weer knutselen. 
Dit is vrijdag 10 februari van 18.30 tot19.45 uur in de Rank. 
Leiding: Liesbeth van den Hout, Diana van den Heuvel en Sita Otte. 
 
e-mail kinderclub.pkn.hz@gmail.com 
 

 



 
 

 
Van de zondagsschool. 
We kijken eerst even terug op het kerstfeest dat wij met elkaar 
mochten vieren op 18 december, wat was het weer een feest om dit 
samen te kunnen vieren. Ik ben dan ook heel trots op jullie jongens en 
meiden en natuurlijk ook op de leiding dat we ondanks dat we met een 
kleine groep zijn toch zoiets moois weg kunnen zetten. En ik denk dat 
iedereen die aanwezig was tijdens de dienst de hele dag met het liedje 
van de kleine trommeljongen in zijn hoofd gezeten heeft ik namelijk 
wel. 
Maar nu zijn we in het nieuwejaar al weer een paar keer op de 
zondagsschool geweest en daar gaan we natuurlijk mee door! 
Als het goed is hebben jullie het eerste verhaal over Mozes al gehoord, 
we de komende weken meer verhalen over Mozes horen. En aan het 
eind van de maand begint de veertigdagen tijd dan gaan we verhalen 
horen die toewerken naar Pasen maar daar horen jullie in het volgende 
kerkblad meer over. 
Nu eerst Mozes, Mozes wordt later leider van het volk van Israël. Hij 
zorgt er dan voor dat ze bevrijd worden uit Egypte, waar ze als slaven 
moeten werken voor de farao. De naam Mozes is best bijzonder, 
‘Mozes’ lijkt namelijk op het Hebreeuwse woord voor ‘trekken’ (en 
Mozes is door de prinses uit het water ‘getrokken’). Maar het is ook een 
Egyptisch woord dat ‘zoon’ betekent. Meestal wordt dat gebruikt met 
een toevoeging, zoals Toetmoses, dat dus ‘zoon van Toet’ betekent. 
 
5 februari is er geen zondagsschool er is dan een familiedienst we gaan 
dan naar de kerk. 
 
5 februari:Mozes in Egypte God vertelt zijn naam aan Mozes Exodus 
3:1-15 
12 februari: Mozes in Egypte De tien straffen Exodus 10:1-20 
19 februari: Mozes in Egypte Het volk gaat veilig door de zee Exodus 
14:15-31 
26 februari: Veertigdagentijd VI: Wie? Wat? Waar! Hij is toch die 
timmerman? Marcus 6:1-6  
5   maart: Veertigdagentijd VI: Wie? Wat? Waar! Wie is Hij, dat de wind 
en het water Hem gehoorzamen? Marcus 4:35-41 



 
 

 

 
Uit het blad “Met open Bijbel” – www.broedersinchristus.nl



 
 

 
Van de familiedienst commissie 
5 februari is er weer een familiedienst. Het thema van de dienst is “met 
open armen”. Voor deze dienst zijn uitnodigingskaarten gemaakt, die 
liggen achterin de kerk, neem  er één of meerdere mee en nodig eens 
iemand uit om mee te gaan. Soms hebben mensen  een zetje nodig, een 
persoonlijke uitnodiging, om eens te ‘proeven’ wat er nu eigenlijk in de  
kerk gebeurt. 
Kijk eens rond in uw omgeving, misschien een buurman of buurvrouw, 
uw kind of kleinkind.  Nodig ze eens uit, de uitnodiging geven kan al 
mooie gesprekken/reacties opleveren. 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
Van 4YOU 
Zaterdag 28 januari was de eerste 4YOU-avond van 2023! Met vier 
meiden hebben we bingo gespeeld. Er waren leuke prijzen te winnen, 
dus de meiden waren erg fanatiek. Jasper draaide de nummertjes, maar 

helaas was er wel eens verwarring over 
welk nummer er op het balletje stond, 
doordat niet duidelijk was wat de boven- 
of onderkant was. Want is het dan 
nummer 89 of 68? Voor Birke was dit 
geen probleem, die streepte voor de 
zekerheid alvast beide getallen af. Jasper 
zat er zo goed in, dat hij zelfs de 11 
omdraaide, maar kwam toch tot de 
conclusie dat dat ook 11 was.  
 
 
 

Na de bingo was het ook tijd voor de swingo. Dit is vergelijkbaar met 
bingo, maar dan met muziek in plaats van getallen. De ervaring van 
vorig jaar leerde mij al dat de jeugd de muziek van tegenwoordig niet 
meer zo goed kent, maar dat een Kabouter Plop-dans of K3 het wel 
altijd goed doet. Dit jaar had ik dus iets meer van dit soort muziek 
gekozen en dat bleek een schot in de roos. Zo gebeurde het dat 
iedereen stond te dansen op de Macarena en de Kabouter Plop-dans. 
Ook bleek dat Benthe ongeveer 
alle dansjes en songteksten van 
K3 nog kent. Het bleef nog lang 
onrustig in de Rank en 
uiteindelijk ging iedereen met 
een leuke prijs naar huis.  
 
De volgende 4YOU-avond is op 
zaterdag 25 februari, dan 
organiseren we de jaarlijkse 
hapjesavond!  
 
 

 

 



 
 

Van de kerkvoogdij 
collecten Kerkvoogdij 
27-11  kerkvoogdij                          €  34,50 
27-11      onderhoudsfonds                     €  27,25 
4-12       kerkvoogdij (2e+ 3e)                € 127,00 
11-12      kerkvoogdij  (2e+3e)                 €  60,50 
18-12      kerkvoogdij (2e+3e)                  €  54,80 
24-12      kerkvoogdij  ( 2e+3e)                € 100,05 
24-12      kerkverwarmingsfonds             € 194,95 
25-12      kerkvoogdij                                €  59,25 
25-12      kerkverwarmingsfonds             € 118,00 
8-01       kerkvoogdij                                €  73,00 
8-01       onderhoudsfonds                       €  54,25 
15-01      kerkvoogdij  (2e+3e)                  €  89,00 
22-01      kerkvoogdij                                 €  50,55 
22-01      orgelfonds                                   €  29,00 
 
Namens de kerkvoogdij hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Giften onderhoudsfonds 
Van een meelevend gemeentelid ontving het 
onderhoudsfonds 2 giften ! 
 01-11-2022 :   € 1.000,- 
02-11-2022 :   €    500,- 
Namens het onderhoudsfonds hartelijk dank ! 
  
Kerkbalans 
Eindstand actie Kerkbalans 2022  : € 16.106,34 
In totaal waren er 67 bijdragers.  
Dit komt uit op € 240,39 gemiddeld. 
 
Ontvangen giften: 
Gift 2022 € 1.500,- van buiten de gemeente, t.b.v. 

onderhoudsfonds 
Gift 2022 €    400,-  van buiten de gemeente, t.b.v. 

verwarmingsfonds 
Gift 2022 € 1.000,-  van Stichting Heldens de Laat, t.b.v. De Rank 
 



 
 

 
Gift 2022 €    109,-  van Stichting Bevrijding Hooge Zwaluwe-

Helkant 
Gift jan. 2023 €      50,-   van buiten de gemeente, t.b.v. kerkblad 
Gift jan. 2023   €    100,-   van buiten de gemeente 
 
Ontvangen collecten buiten de kerkcollecte: 
Dec.’22  € 12,50    vanuit Sint Martinus, ZevenbergschenHoek 
Dec.’22  € 25,-     per bank 
 
De eindstand van Kerkbalans is een mooi bedrag, waar we heel blij 
mee zijn. Het is € 190,- lager dan het jaar daarvoor.  
Er zijn ook weer mooie giften van buitenaf binnengekomen zoals 
bovenstaand is te lezen. Fijn dat er zo met de kerk wordt meegeleefd. 
Ook met al úw giften mochten we een mooi jaar hebben.  Het financieel 
overzicht van de jaarrekening 2022 komt in een volgende maand. Het 
is goed te kijken naar wat we hebben en dat proberen vast te houden. 
Dat we met elkaar de schouders er weer onder zetten. Maar dat we 
bovenal blijven bidden tot God, dat Hij onze kerk leidt, ons de wegen 
wijst en ons zegent. Grote dank aan de Heer, en veel dank aan u allen! 
 
Verwarmingsfonds 
Dit fonds is sinds vorig jaar belangrijker dan ooit. Daar heeft u zelf ook 
mee te maken, dus u begrijpt onze bezorgdheid. Tot 1 januari 2023 
hadden we een contract met gunstige prijzen. Maar nu in het nieuwe 
jaar zijn de maandprijzen enorm gestegen. Vandaar dat de kerkenraad 
heeft besloten minimaal te verwarmen. Wij noemen u de cijfers: 

2022 Nieuwe maandprijs 
Kosten verwarming kerk € 3.362,83  €  1.059,00 
Kosten verwarming Rank € 1.271,45  €      331,00 

€ 4.634,28 jaar € 1.390,00 maand 
 

Gaan we het op jaarbasis uitrekenen, dan betalen we € 16.680,00. 
Doordat we zoveel mogelijk proberen te bezuinigen, hopen we in 2024 
daarvan wel terug te krijgen. In november en december kregen we 
zowel voor de kerk als voor De Rank € 190,00 subsidie van de 
overheid terug net zoals de particuliere huishoudens dat hebben 
ontvangen. Dat was zeer welkom. 



 
 

 
U begrijpt dat deze collecte hard nodig is en daarom vragen wij u of u 
aan het verwarmingfonds wilt schenken. Overmaken kunt u op IBAN-
rekeningnummer: NL89 RABO 0126 7159 55 ten name van 
Kerkvoogdij Ned.Herv. Gemeente 
Omschrijving: Verwarmingsfonds 
 
Namens de kerkvoogdij bij voorbaat grote dank! 
 
 
Van de diaconie 
Bloemendienst 
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij: 
26 november:  Luuk van den Hout 
                           Als beterschapsgroet 
4 december  :  Dhr. en Mevr. H. Bijl 
                           Als groet 
11 december:  Dhr. en Mevr. Van Rossem 
                           Als groet 
18 december:  Dhr. B. Baggerman 
                           Als beterschapsgroet 
24 december:  Dhr. E. Rozendoom 
                           Als dank voor de medewerking 
25 december:  Griselda Aanen 
                           Als kerstgroet 
8 januari        :  Dhr. B. de Jongh 
                           Als beterschapsgroet 
15 januari     :  Huub en Ida van Dorst 
                          Ter bemoediging 
22 januari     :  Mevr. Lips – Knoop 
                          Als groet 
 
 



 
 

 
Collecten diaconie 

27-nov KIA Werelddiaconaat  € 22,70 
4-dec KIA Werelddiaconaat  € 45,40 

11-dec KIA Binnenlands diac.  € 19,85 
18-dec PKN Jeugdwerk  € 47,20 
24-dec KIA Kinderen in de knel  € 130,70 
25-dec KIA Kinderen in de knel  € 52,00 

8-jan Stichting de Herberg  € 66,40 
15-jan Diaconie  € 38,20 
22-jan Diaconie  € 36,05 

 
Bij de collecten 
5 februari Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Pakistan - Vaktraining voor jongeren 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die 
jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en 
leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het 
opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die 
een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de 
toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet 
alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het 
onderlinge begrip toeneemt.  
 
12 februari Kerk in Actie Noodhulp 
Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie 
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door 
langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten 
mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. 
Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen 
vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen 
verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om 
te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk 
mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder 
kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 



 
 

 
26 februari Kerk in Actie Zending 
Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen 
met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en 
oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. 
Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De 
Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen 
om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te 
begeleiden en praktisch te ondersteunen. 
 
5 maart Kerk in Actie Voorjaarszending 
Palestina - Samen bijbellezen opent deuren 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige 
Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie 
steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale 
gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze 
passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen 
bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar 
oplossingen. 
 
12 maart Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte 
of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar 
herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. 
 



 
 

 
Noodsignaal vanuit " de Rank." 
Het afgelopen jaar zijn wij druk bezig geweest om geld bij elkaar te 
sprokkelen om het dak te isoleren. Dat ging gestaag de goede kant op. 
Maar vorige week gaf de kachel aan "te oud". Het wordt niet warmer 
dan 14 graden. 
Dus op zoek naar een nieuwe energiezuinige kachel. Kosten € 2.150,00 
Maar, misschien bent u degene die een energietoeslag heeft gekregen 
en zegt ik heb die niet echt nodig. "de Rank" heeft die heel hard nodig. 
Zodat we een nieuwe energie zuinige kachel kunnen plaatsen. En 
verder kunnen gaan met de plannen voor een geïsoleerd dak.  
Alle giften zijn welkom op rekening NL90RABO0126705364 
Laten we samen proberen "de Rank" in goede staat te houden. 
 
Focus op de krokus. 
Het is alweer jaren geleden, ik zat in de 3e klas(nu groep 5) en had een 
juffrouw die altijd met de natuur bezig was: Ze liet b.v. een aardappel- 
bovist (een paddestoel die lijkt op een aardappel) in de klas 
"ontploffen" zodat je het stof van de sporen in de lucht zag gaan. Of, ze 
nam een grote spin mee in haar tasje om te laten zien...een heel aparte 
juffrouw dus. Ook deed ze veel aan muziek; ik heb van haar veel liedjes 
geleerd. Ik maakte vaak een mooie tekening voor haar.  Zo in de maand 
Februari had ze ons dit liedje geleerd: 
 
Lieve lente kom toch weder, lieve lente kom toch gauw! 
Breng ons zon en bloemen weder, in de kleuren geel en blauw. 
tralalalaaaa- tralalalaaaa, in de kleuren geel en blauw. 
 
Hiermee kwam ik thuis en liet het liedje aan mijn oudere zus horen. 
"Nee"zei ze," het is paars en geel!" 
"Maar de juffrouw zingt: geel en blauw" 
"Nee, dat kan niet, het is paars en geel" 
Ik was 2 ½ jaar jonger en ik geloofde meestal wel wat mijn zus ervan 
vond, maar dit keer écht niet, want wat de juffrouw zegt is waar. 
 



 
 

 
Veel later begreep ik dat ze de krokus bedoelde, en daar min of meer 
op gefocust was en daarom volhield: paars en geel. We hebben elkaar 
nooit echt kunnen begrijpen, daar we allebei een heel ander karakter 
hebben. Ook met de dingen over de Bijbel hebben we een totaal andere 
visie en beleving en hebben we daarom nooit deze dingen kunnen 
delen. 
 
Tóch ben ik nu pas eens weer over dat liedje begonnen omdat ik aan de 
lente dacht en er tussen ons eigenlijk min of meer geen contact meer 
was. Uiteindelijk zei ik:  "we wel zullen zien welke bloemen er straks 
op zullen komen", maar éérst komen nog de sneeuwklokjes. 
Ja, God is anders- Hij gaf me in: éérst komen nog de sneeuwklokjes en 
díe zijn wit! "Gelukkig maar"schreef ik," in wit licht zitten álle kleuren." 
 Al snel kreeg ik een mailtje terug met de woorden: "wél een mooie 
beeldspraak, dan denk ik eraan hoe wij straks bekleed zullen worden." 
"Ook denk ik dan aan de kleuren- mantel van Jozef die hij van zijn 
vader kreeg." 
 
Mathilde. 
 
 
Column 
Winter. 
De eerste vlaag van de winter hebben we te pakken. Het viel nogal mee. 
Het hele land lag wel plat, ruzie met Rusland. Uitgelokt of niet, het 
gevolg was wel koude voeten in de kerk. We zullen er later om lachen. 
Nee, vissen zijn beter af, koudbloedig. Warm of koud speelt geen rol, 
immers zij passen hun lichaamstemperatuur gewoon aan. Bij kou eten 
ze minder en bewegen bijna niet. Toch merkwaardig, die seizoenen. 
Andere planeten hebben dat niet. Alleen onze aardas staat niet recht, 
maar helt. Daardoor kennen wij afwisseling. Geleerden denken dat 
daardoor leven mogelijk is. Ik weet dat niet. Die helling is veroorzaakt 
vlak na het ontstaan na  het ontstaan door een botsing met een ander 
lichaam, waarbij en passant ook de maan is gevormd. 



 
 

 
De vissen hebben daar lak aan. ze zwemmen wat langzamer. Als het 
water warmer wordt neemt de activiteit weer toe. Echter de winterse 
kou voor de kerk neemt alleen maar toe. Van opbloei is totaal geen 
sprake. Zoals bij de vissen ligt het op de bodem en zit er geen beweging 
in. Er is totaal geen interesse. Ontbreekt de warmte van het geloof? Het 
is veel erger, er is sprake van een beetje suffige berusting. Het adagio 
is, wij doen ons best. Wat kunnen wij er aan doen. Ik heb het al eens 
eerder gezegd, het is al honderd jaar geleden voorspeld. Het gebrek 
aan kennis legt de bijl aan de wortel van het geloof. Wat geloven we? 
Jezus houdt van je. Dat is  zondermeer waar, maar het is een boodschap 
die voor een leek in de lucht hangt. Nieuwe belangstellenden komen 
net als nieuwe goudvissen in de winter. Ze voelen de kou, passen zich 
aan en gaan net als de rest op de bodem liggen en bewegen niet meer. 
Die vragen zich wel een paar dingen af. Het duurt niet lang voor ze 
afhaken, niet zo erg vreemd. Het samen gaan met andere bloedeloze 
gemeenten heeft alleen maar tot gevolg dat het drukker op de bodem 
wordt als u mijn beeldspraak nog kan volgen. En alsof het nog niet 
genoeg is wordt het allemaal toegedekt met geheimhouding, het is als 
ventileren met de ramen dicht. Dat lijkt me knap benauwd. 
Zijn er oplossingen. Meestal ligt de oplossing in het goed kennen van de 
oorzaak. Kennen we de oorzaak echt goed. Met alle respect voor de 
Zeer Geleerde Heren heb ik het gevoel dat het een beetje aan hen 
voorbij gaat. Natuurlijk moet er geschoond worden. De Religie loopt 
hopeloos achter bij de wetenschappelijke, maatschappelijke en 
filosofische ontwikkelingen. De tijd dat religie dicteerde is voorbij. De 
aarde is niet plat, nooit geweest trouwens. Het erkennen en in-
corporeren is dwingende noodzaak. Er zullen veel heilige huisjes 
gesloopt moeten worden. Lastig want de dans om de hete brei moet 
nog beginnen. Voorlopig doen velen hun best om te erkennen dat er 
hete brei is. Toch wordt weer voorjaar, de sneeuwklokjes staan te 
springen. 
 
Jac 



 
 

 
Bijbelleesrooster februari  2023 
wo 1 Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen 
do 2 Spreuken 20:11-20 Twee maten 
vr 3 Spreuken 20:21-30 Twee gewichten 
za 4 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God 

uitgekozen 
zo 5 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord 
ma 6 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest 
di 7 Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt 
wo 8 Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert 
do 9 Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt 
vr 10 Matteüs 5:1-10 Gelukkig  
za 11 Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen 
zo 12 Matteüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen 
ma 13 Matteüs 5:33-48 Wees volmaakt 
di 14 Spreuken 22:1-8 Een goede naam 

wo 15 Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart 
do 16 Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor 

vr 17 Psalm 24 Hef uw hoofd omhoog 
za 18 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker 

zo 19 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk 

ma 20 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat u bent? 
di 21 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde 

wo 22 Matteüs 6:1-18 Bid als volgt 
do 23 Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels 

vr 24 Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden 
za 25 Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 

zo 26 Romeinen 5:12-21 Door één mens 

ma 27 Romeinen 6:1-15 In dienst van God 
Di 28 Romeinen 6:15-23 In dienst van de gerechtigheid 
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