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Kerkdiensten
Aanvang alle diensten 10 uur
(tenzij anders aangegeven)

6 november

Mw. L. Breedveld-van Ginkel
Zwijndrecht
Familiedienst

13 november

Mw. G. Aanen-de Vries
Ottoland

20 november

Dhr. P. de Jongh
Raamsdonksveer

27 november

Ds. W. Aanen
Dordrecht

4 december

Mw. G. Aanen-de Vries
Ottoland

11 december

Ds. T. Meyer
Puttershoek

Collecterooster
6 november
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Kerk in Actie Zending
Kerkvoogdij
Jeugdwerk

13 november
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Kerk in Actie Werelddiaconaat
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

20 november
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

PKN Pastoraat
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

27 november
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Kerk in Actie Werelddiaconaat
Kerkvoogdij
Onderhoudsfonds

4 december
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Kerk in Actie Werelddiaconaat
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

11 december
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

Bloemendienst
13 november W. de Man
20 november L. Otte
27 november B. Polak
4 december

H. van Rossum

11 december W. Vervelde

Belangrijke data
3 november

Catechisatie 12-17 jarigen

6 november

Familidienst

7 november

Jongeren gesprekgroep 18+

8 november

Lijstertjes middag

18 november Kinderclub
22 november Bijbelkring
26 november 4YOU
26 november Boekenmarkt in de Rank

Uit het woord
Verwondering
(Psalm 104: 24-30)
In deze psalm gaat het over de schepping van God in al haar
geledingen: licht en donker, hemel en aarde, water en wind, vuur en
aarde, vergen en rivieren, bronnen en beken, dieren des velds en
vogels des hemels, brood en wijn, zaaien en maaien en de mens: “de
mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond” (vers 23).
Zo wordt de mens in deze psalm neergezet als onderdeel van de
schepping om daarin te werken van de morgen tot de avond.
Maar de mens is in deze psalm al vanaf het allereerste vers tot aan het
allerlaatste ook op een andere manier aanwezig. Hij zegt in die beide
verzen tot zijn ziel, tot zichzelf ‘Prijs de Heer mijn ziel, Heer, mijn God’.
Zo is de mens van den beginne aan en ten einde toe meer dan alleen
maar een bezige bij in de schepping. Hij, zij is degene die zichzelf kan
aansporen tot de lof van God. Om niet alleen over God te denken en
eventueel ook te spreken, maar om Hem vooral aan te spreken. Want
het is een God om U tegen te zeggen, liever nog: Gij. Want u en jij
zeggen we al tegen zoveel mensen om ons heen. Maar tegen Hem
mogen we ‘Gij’ zeggen, woord dat weet heeft van afstand, maar ook van
nabijheid. Wat hoe ouderwets het ook klinkt, ‘Gij’ bevindt zich ergens
tussen distantie en vertrouwelijkheid. Taalonderzoekers hebben
opgemerkt dat daar ook de diepste oorsprong ligt in de wording van
het woord ‘God’, dat is voor alles een aanroeping: Gij, God! Zoals in het
Frans ‘Dieu’ heel dicht in de buurt ligt van het Franse woord ‘jij, gij’- tu!
Aanroeping vanuit de diepte naar boven. Van heel diep van binnen in
een mens naar gene zijde: Gij, God! Vaak ook niet meer dan een ‘uiting’
van …. Ja, waarvan? Van verbazing en verwondering en wie weet ook
wel van angst, uit de nood geboren. Maar dan toch vooral dat eerste:
dat we er zijn en dat we kunnen spreken met onze stem.
Uit “Verborgene die bij ons zijt” onder redactie van Wim Dekker

Van de kerkenraad

Omzien naar elkaar
Verjaardagen gemeenteleden75+
Hieronder vindt u de verjaardagen in november van onze oudere
gemeenteleden.
6 november mw. A. M. den Rooijen uit Hooge Zwaluwe
23 november mw. A. Alexandru – Gaspar uit Made
25 november mw. W. A. Kanters- Burgers uit Hooge Zwaluwe
28 november dhr. A. de Rooy uit Klundert
We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe
levensjaar.
Zieken
We zijn met Dinie Baggerman en Colinda Vierhuis dankbaar dat ze
beide na een korte opname in het ziekenhuis weer thuis zijn. We hopen
dat ze snel weer op krachten zijn en wensen hen Gods zegen over hun
herstel.
Bijbelkring
Wat was het fijn om met een grote groep samen te komen. Samen bijbel
lezen en er over spreken is verbindend, het vormt je als gemeenschap.
De volgende bijbelkringavond is 22 november. We komen dan weer
samen in de Rank, het begint om 20.00 uur.
Catechisatie
Donderdag 3 november is er weer catechisatie. We beginnen om 18.30
uur. Alle tieners van 12 – 17 jaar zijn van harte welkom.
Jongerengesprekskring
Op maandag 7 november 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
De maand november is op veel plaatsen een maand van gedenken. In
de Katholieke kerk hebben ze daar Allerzielen voor, wij gedenken op
de laatste zondag van het Kerkelijk jaar onze overleden
gemeenteleden. En ook in verschillende media is er aandacht voor
overledenen. Overledenen herdenken doen we op allemaal op onze
eigen manier. Ook thuis, er staat een foto van een geliefde op de kast,
soms staat er een kaarsje bij dat elke dag brandt. Je staat even stil bij de
foto en herinneringen komen boven. Ieder heeft zo zijn eigen ritueel,
bewust en onbewust. Rituelen komen soms zomaar vanzelf, ze geven
houvast en soms ook troost. Een ritueel kan troost geven om de
gedachte die er achter zit. Als wij onze overledenen in de kerk
herdenken staat er een roos met een naam. We gaan staan en noemen
de naam, omdat die bij ons en bij God nog bekend is. De roos staat
symbool voor de liefde, maar ook voor herdenken. De roos staat ook
symbool voor Gods liefde en trouw. We hebben iemand moeten
loslaten die we lief hadden. Maar we weten ook dat ze geborgen zijn bij
God. Dat willen we ook met deze bloem laten zien.
Zo kunnen symbolen en rituelen meerdere betekenissen hebben en
krijgen. Ze kunnen ons helpen in het omgaan met verlies en gemis. Ze
mogen een wegwijzer zijn naar God. Dat is denk ik vooral het doel van
een ritueel. Het moet geen leeg ritueel zijn. Ik merk bij mezelf dat ik
steeds meer belang hecht aan rituelen en symbolen. Door een
handeling te doen ben ik (nog) voel ik me dichter bij God en bij ander.
Dat komt niet door de handeling of het symbool zelf, maar wel door de
betekenis die ik er aan geeft of die er door anderen aangegeven heeft.
Een voorbeeld is de ketting met een duif die ik omheb als ik voorga en
(meestal) als ik aan het werk ben. Voor iemand kan het gewoon een
leuke ketting zijn, voor mij is het het symbool van de Heilige Geest die
bij me is. En natuurlijk weet ik dat de Geest van God ook bij mij is als ik
mijn ketting niet om heb, maar het geeft mij een herinnering. Dat
begint al als ik hem omdoe en steeds weer als ik hem zie. Voor mij een
ritueel en symbool van grote waarde. Heeft u, heb jij ook rituelen en
symbolen die helpen in het geloof? Ik ben benieuwd, ik hoor het graag.
Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Verslag gemeenteavond 27 september 2022 aanvang 19:30
Aanwezig: Kerkenraad en 11 gemeenteleden
Afwezig met kennisgeving: Mevr A. van Dijk
1. Kees opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Griselda begint met gebed en lezing uit Lucas 12 over ‘vrees niet
kleine kudde’
3. Diaconie
Toelichting jaarrekening, gelden zondagsschool en verjaardag
fonds opgenomen.
Collecte verjaardag fonds besteed aan aanschaf beamer. Inkomsten
zijn van pacht grond. Sinds lange tijd weer beetje dividend binnen
gekomen. €300 tekort bij diaconie
4. Kerkvoogdij
In maart 2021 weer kerkdiensten. Kerkbalans €16.300, 2 grote
giften van 10.000 en 4.000 euro. Inkomsten Snaren op Swaluw
t.b.v. verwarmingskosten. Grootste uitgaven zijn de zondagse
erediensten. Verwarmingskosten vielen relatief mee door beperkte
diensten in de winter. Klein positief resultaat, jaarrekening 2021 is
goedgekeurd.
2022 kerkbalans lager dan andere jaren tot op heden. Snaren op
Swaluw gaat 9 concerten geven. Afwachting of het door kan gaan in
de toekomst i.v.m. beperkte opkomst. Preekkosten gaan omhoog,
142 euro excl. Reiskosten etc.
Grootboekinschrijvingen worden uitgekeerd à 34.000 euro.
De Rank. Inkomsten en uitgaven zijn in 2021 ongeveer aan elkaar
gelijk. Minder inkomsten doordat dokter de huur tijdelijk stop
heeft gezet. Energiekosten worden betaald door de kerk en zijn
niet opgenomen bij De Rank. In 2020 veel geïnvesteerd in nieuwe
kozijnen en bestrating rondom. Ramen zijn betaald uit verjaardag
fonds en spaargeld. Bestrating is betaald door subsidie gemeente.
Kijkend naar de toekomst moet het dakleer vervangen worden, dat
is aan het eind van de technische levensduur. Grote investering,
gekeken moet worden hoe dit te combineren is met het
verduurzamen van De Rank om energie te kunnen besparen. Over
verduurzaming is advies gekregen door subsidieadviseur.

Stijging van de gasprijzen. Energiekosten zullen naar 1000 euro
gaan per maand, dat is niet vol te houden. De kachel gaat uit tot een
minimum temperatuur van bv 12 graden voor het orgel en zodat
als de kerk verwarmd moet worden het niet te veel energie kost.
Onder 1200 kuub gas heb je een lagere prijs vanwege prijsplafond.
Het verbruik is echter rond 5000 kuub. Brief van E. Tienkamp over
het orgel, daarvoor hoeft niet perse gestookt te worden, van belang
is dat de luchtvochtigheid niet te laag wordt.
Met concert wel stoken, ook voor de zondag erna. Goed
communiceren naar gemeente over aanpak. Advies, neem een
kleedje mee of elektrisch kussentje. Als het echt te koud wordt is
het een optie om de kerkdienst in De Rank te houden, daar is het
warm te krijgen. Teruggang in kerkgangers door corona. Jeugd
komt niet meer naar de kerk, heeft minder behoefte en kan op
andere manier meedoen. Het is meer een IK maatschappij
geworden, maar we moeten als kerk wel WIJ blijven.
Gezamenlijke kerkdiensten deze zomer goed bevallen? Reacties
zijn dat het redelijk goed bevallen is, in de winter zou het
stookkosten schelen. Wel de vraag waarom er toch minder mensen
uit andere gemeentes komen. In gezamenlijk overleg met Made en
Drimmelen overleggen over waarom mensen niet komen.
5. Begraafplaats
Goede financiële positie, geen investeringen geweest. Blokhut
aangeschaft en geplaatst d.m.v. subsidie Heldens de Laat. Toekomst
tarieven omhoog naar marktconforme prijzen. Vraag wat er
gebeurd met de begraafplaats als de kerk stopt. De kerkelijke
gemeente blijft verantwoordelijk. Zou je kunnen verkopen als
algemene begraafplaats. Er zijn veel positieve berichten over dat de
begraafplaats er zo netjes bij ligt.
6. Pastoraat
Dingen weer opgepakt na corona waar veel online was.
Bijbelkring wisselende opkomst.
Catechisatie lastig iedereen bij elkaar te krijgen door drukke
agenda’s
Jongerengroep bevalt goed en veel enthousiasme.
Wensboom goede laagdrempelige manier om samenwerking met 3
kerken te bevorderen.

Diaconie vakantietassen aan 5 kinderen in Hooge Zwaluwe die het
niet breed hebben.
Groothuisbezoek binnenkort en ook aan de jonge gezinnen.
Carmen en Petra vangen vooral veel bezoekwerk op.
Kees zegt dat er veel positiviteit is over de bezoeken en ook door
mensen uit de gemeente die onderling bezoekwerk doen.
Bejaardenbezoek verdient soms aandacht.
7. Jeugdwerk
Lijstertjes: 2 kinderen, volgende week vertellen op school in groep
1, 2 en 3. Fijn dat dat weer mag.
Kinderclub: Stukje uit de bijbel: vertel de verhalen uit de bijbel.
Meestal thema, nu de bijbel door lopen. Liedjes van Elly en Rikkert.
5 tot 8 kinderen. Diana helpt mee en is daar erg handig in.
Zondagsschool: Teruglopend aantal, Birke afscheid. Methode
bijbelbasics gratis en online is een leuke methode. Kinderkerst
organiseren maar wel met beamer en stukjes, niet meer live.
4YOU: 2021 eerste helft goed bezocht. Vanaf februari minder
jeugd, meestal maar 3. Bij vergadering besloten wel zo door te
gaan, in september waren er nu 6 en was het een leuke gezellige
avond.
Familiedienstcommissie: De vraag is of er nog toekomst is voor
de familiediensten aangezien er niet meer mensen op af komen en
er ook geen geld is om nog koren uit te kunnen nodigen. Afsluiting
winterwerk is goed bevallen, er is zeker behoefte aan het
samenzijn en dat willen de mensen niet missen. Misschien in
toekomst een koor uitnodigen in samenwerking met Made en
Drimmelen om de kosten te kunnen delen. Aanvulling op de
gewone diensten is het voorstel om 1x per maand koffie te drinken
uit de kerk en dat wordt goed ontvangen door de gemeente, daar is
wel interesse in.

8. Rondvraag
-Leen Otte: valt Rank dan niet meer onder de kerkvoogdij?
Antwoord: Rank heeft eigen jaarrekening en dat cijfers niet meer
bij de kerk erbij komen. Aanvulling: dat er een actieve stichting van
De Rank moet komen door bestuursleden in te stellen. Dokter heeft
nog spullen staan, betaald nu niet. Actie ondernemen of huur
betalen of leegruimen.
-Nelleke Otte: Complimenten aan iedereen om het draaiend te
houden.
-Elseline Smith: Vorig jaar was sprake van gemeenteadviseur.
Antwoord: die is ter beschikking maar nog geen aanpak.
Aanvulling: dat Made en Drimmelen daar nog geen heil in zien.
-Luuk van den Hout: Veel kracht gewenst.
-Mevr. Vos: Vitrinekast geen reactie op geweest, kijken wat we
ermee gaan doen. Antwoord: Ideeën: zondagsschoolboekjes,
werkjes uit de jeugdclubs, per plank een jeugdclub in laten vullen.
Liesbeth van den Hout: 10 geboden mis ik in de kerk, nu alleen
samenvatting of uit Romeinen.
-Carmen van den Berg: idee voor ouderenmiddag om uitnodiging
naar alle ouderen in het dorp te sturen om meer naar buiten te
treden. En is er behoefte aan bingo organiseren? Antwoord: als er
organisatoren zijn, maar die zijn er niet, alles komt op dezelfde
personen aan. Nog een idee is om met de zondagsschool
kerstfeesttocht door het dorp te doen. Reactie is dat school niet
mee doet en is al een hele opgave om kinderen bij elkaar te krijgen.
-Petra van Dijk: moet helaas besluiten om te stoppen. Het is te
zwaar, ik heb veel steun gehad van anderen. Het is voor iedereen
zwaar en veel mensen zitten aan hun limiet. Carmen: programma
‘dit is het eind’. Verbazingwekkend hoe de conclusie is dat een
christelijk opgevoed iemand rust vind in het mediteren (over wie
wij zijn).
Kees bedankt iedereen
Griselda sluit af met dankgebed

HOUDT UZELF WARM IN DE KERK!
We weten allemaal dat de gasprijzen deze winter de pan uit zullen
gaan rijzen. Dat geldt helaas ook voor onze kerk. Daarom hebben we
besloten als kerkenraad om de kachel minimaal te stoken.
Omdat we realiseren dat de temperatuur best weleens laag kan zijn
tijdens de erediensten vragen wij u om uzelf tegen de koude te
beschermen. Denk aan warme kleding, een dekentje, warmtekussen,
kruik o.i.d.
Zoals op de gemeente avond is besproken kunnen we bij heel lage
temperaturen altijd nog uitwijken naar de Rank.
We hopen op een zachte winter
Namens de kerkenraad, Kees

GEZOCHT: KERKRENTMEESTER!
Beste gemeenteleden van de protestantse kerk in Hooge Zwaluwe en
geachte lezers van “ons” kerkblad.
Als kerkenraad zijn we dringend op zoek naar een kerkrentmeester, dit
omdat mw. Van Dijk-van Nederpelt, voor de meesten van ons bekend
als Petra, haar taken in deze functie op korte termijn neer gaat leggen.
Na een periode dit financiële ambt met verve volbracht te hebben heeft
ze besloten de financiën van de kerk over te dragen aan iemand anders.
We zijn dan ook op zoek naar iemand die samen met Jasper Otte de
kerkvoogdij op zich wil nemen.
Heeft u interesse of kent u iemand die deze functie zou kunnen
invullen, of wilt u er meer over weten wat deze functie inhoud neem
dan contact op met scriba. (gegevens vind u op de binnenzijde van het
kerkblad)
We zien uw reactie met belangstelling tegemoet!
Namens de kerkenraad, Kees van den Hout

Van de Lijstertjes

We mochten op basisschool De Schittering komen tijdens het
voorleesuurtje. Alle kinderen van groep 1,2 en 3 zaten op de grond. Sita
vertelde het een en ander over de Lijstertjesmiddag en Petra vertelde
het verhaal van de Goede Herder. Aan het eind zeiden we: “we zijn
eigenlijk allemaal schaapjes” en dat vonden ze grappig natuurlijk. We
lieten de knutsel zien die we al eens hadden gemaakt van de herder
met het schaapje. En tot slot zongen we nog twee liedjes. De eerste
was: Diep, diep, diep als de zee. De juf had het digibord waarop het
liedje met een filmpje was te horen en te zien. Alle kinderen deden mee
met de gebaren. En juf Esther wilde nog haar lievelingsliedje laten
horen: Jezus is de Goede Herder. En zo mochten we het afsluiten. Wat
was het leuk en wat zijn we dankbaar voor de mogelijkheid die we
kregen om iedereen over Jezus te vertellen. Zo bereikten we heel veel
kinderen. We fietsten blij naar huis.
En dan de week daarop was het de Lijstertjes middag in De Rank. Twee
kinderen mochten van hun ouders een keertje komen. We vertelden
over Adam en Eva in het Paradijs. Eva had een appel geplukt van de
“verboden” boom. Maar het was de schuld van de slang, want die had
haar overgehaald om ervan te eten. En Eva had Adam weer aangezet
tot het nemen van een hap. Toen God hen kwam roepen, wisten ze dat
ze fout waren geweest en verborgen zich omdat ze naakt waren. En zo
is de zonde in de wereld gekomen. Maar God heeft beloofd dat we eens
weer in het Paradijs mogen wonen! Dat is fijn als je daarop mag
vertrouwen, hoe heerlijk zal het dan zijn.
Volgende keer gaat het over namen. Adam geeft de dieren een naam,
we hebben daar een leuk boekje van. En hoe is onze naam? God kent
onze naam, wij zijn geliefd bij God, prachtig!
Tot de volgende keer.
Datum
: Dinsdag 8 november
Plaats
: De Rank, Pr. Margrietstraat 50A
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 Zondagsschool

Hebben jullie wel eens gehoord van het kerkelijk jaar? Dat is een soort
kalender, speciaal voor de kerk. Deze is niet van januari tot december,
maar begint met advent en eindigt met Eeuwigheidszondag. In de Rank
staat een mooie klok, waarop je goed kunt zien wat er allemaal gebeurt
in het kerkelijk jaar.
Eeuwigheidszondag is dus de laatste zondag van het kerkelijk jaar en is
dit jaar op 20 november. Het is dus al bijna het einde van het kerkelijk
jaar. Op deze Eeuwigheidszondag denken we in de kerk aan de mensen
die het afgelopen jaar zijn overleden. Als we aan deze mensen denken,
worden we verdrietig. Maar God heeft ons beloofd dat Hij er altijd voor
ons is en als we verdrietig zijn, wil Hij ons troosten.
Daarna, op zondag 27 november, begint Advent: de voorbereiding op
het kerstfeest. We kijken dan uit naar de komst van Jezus. Dit gaan we
ook met elkaar vieren met het kinderkerstfeest
Bij de zondagsschool gaan we in november verder luisteren naar de
verhalen over Job: Job die alles kwijtraakt, een gedicht over wijsheid,
en God en Job die met elkaar spreken. Deze verhalen gaan over het
lijden van mensen en over God die in alles aanwezig blijft, en die groter
blijkt te zijn dan wij kunnen bedenken!
6 november: familiedienst
13 november: God en Job praten met elkaar
20 november: Verdriet en troost
27 november: Wachten op de dag dat Jezus terugkomt
Ook is Meike jarig, op 15 november, ze wordt dan 12 jaar! Alvast een
hele fijne verjaardag toegewenst en Gods liefde in je nieuwe levensjaar!
Actie Schoenendoos
In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra
kwetsbaar. Daarom doen wij ook dit jaar weer mee aan de
Schoenendoosactie. Via deze actie krijgen kinderen ver weg een
schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar
cadeau. Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen en
volwassenen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf
gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen,
speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar

kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van
bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.
Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra
Leone, Roemenië, Lesbos en Togo. De jongens en meisjes in deze
landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst.
Kinderen in vluchtelingenkamp Mavrovouni op Lesbos hebben soms
niet eens een eigen knuffel. En jongeren in arme landen kunnen vaak
niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos
vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.
Ook voor de kinderen die een doos vullen, is de Schoenendoosactie
impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een
kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is:
dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. De actie is een
mooie manier om thema’s zoals eerlijk delen, duurzaamheid en
naastenliefde in onze kerk bespreekbaar te maken. Kinderen
ontdekken hoe je het geloof heel praktisch handen en voeten kunt
geven.
Achter in de kerk liggen de folders voor de actie schoenendoos, hiervan
kunt u er een meenemen. De schoenendozen kunnen ingeleverd
worden in de kerk tot 26 november.

Van de kinderclub (groep 4 t/m 7 )

Wat ruikt die soep lekker. Geef mij snel daarvan te eten roept Ezau.
Zo begint het verhaal van Jacob en Ezau. En Jacob denkt slim te zijn en
het eerst geboorterecht van zijn broer te kopen inruil voor soep.
Maar jaren later moet hij om die zegen vluchten voor zijn broer.
Wij hebben samen ook linzensoep gekookt en geproefd.
Deze keer gaan we schoenendozen versieren en vullen. Kinderen die
gevlucht zijn of in armoede leven een mooi cadeau geven.School
spulletjes zijn belangrijk en natuurlijk iets van jezelf voor de ander.
Brengen jullie allemaal wat mee?
Wanneer:
vrijdag 18 nov. in de Rank
Tijd :
18.30 uur tot 19.45 uur.
Leiding :
Sita Otte
tel 0168 482671
Liesbeth van den Hout
tel 0168 484530
Diana van den Heuvel
tel 0168 484472

Van de familiedienst commissie

Zondag 6 november is er weer een familiedienst.
In deze dienst zal Mw. L. Breedveld-van Ginkel voorgaan in de dienst.
Tijdens deze dienst gaan we het hebben over Noach. Noach krijgt de
opdracht een boot te bouwen: De Ark. In de boot moeten behalve
Noach en zijn vrouw en hun drie zonen met hun vrouwen, ook van alle
dieren een mannetje en een vrouwtje passen.
We gaan luisteren en zingen over alles wat Noach heeft meegemaakt.
Ook vieren we deze zondag dankdag voor gewas en arbeid.
Dankdag
Vandaag danken wij voor wat we hebben gekregen.
We danken dat U dagelijks meegaat in ons leven.

Van 4YOU

Zaterdag 22 oktober heeft 4YOU de herfstvakantie geopend met een
schilderavond! De schilderezels zijn van zolder gehaald, de tafels aan
de kant geschoven en het schilderen kon beginnen. De een ging meteen
fanatiek aan de slag, borrelend van inspiratie, de ander had daar wat
langer voor nodig. Annelies had briefjes met ideeën gemaakt, dus al
gauw was iedereen aan de slag. De mooiste creaties ontstonden, maar
ondertussen was er ook nog genoeg tijd om te kletsen én om een
warme appelflap te eten. Daarna hebben we ook nog met elkaar een
tafelkleed versierd met textielstiften.
De volgende 4YOU is op zaterdag 26 november, we organiseren dan
een filmavond!

Van de kerkvoogdij

collecten Kerkvoogdij
25 – 09
kerkvoogdij (2e+3e)
€ 63,05
9 - 10
kerkvoogdij (2e+3e)
€ 93,05
16 - 10
kerkvoogdij
€ 36,50
16 - 10
verwarmingsfonds
€ 66,25
23 -10
kerkvoogdij
€ 52,05
23 -10
onderhoudsfonds
€ 32,25
Namens de kerkvoogdij hartelijk dank voor uw bijdrage.

Actie Kerkbalans
Stand per 1 oktober 2022:

€ 11.816,38

Dankdag voor Gewas en Arbeid op zondag 6 november
Leven in dankbaarheid, het is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Ziekte, zorgen om de financiële situatie vanwege de gestegen kosten,
(bij)baan kwijtgeraakt, noem maar op. In een dergelijke situatie is het
lastig om dankbaar te zijn voor wat wel goed gaat en wat we
ontvangen. Wie dank(t) jij/u? Uit de Bijbel kennen we het verhaal uit 1
Koningen 17 vers 1-16 van Elia die bij koning Achab aankondigde dat
het niet meer zou gaan regenen vanwege de afgoderij van het volk.
Nadat Elia dit nieuws brengt vlucht hij voor de koning. Hij komt terecht
bij de beek Krith en later bij de weduwe van Zarfath, waar God voor
hem zorgt. Na 3 jaren droogte komt het volk bijeen op de berg Karmel
en spreekt Elia hen toe om te kiezen voor Baäl of voor de Heer. De Baäl
priesters en Elia maken beide een offer. De god die antwoordt met
vuur, is de ware God. Uiteindelijk wordt alleen het offer van Elia, wat
overgoten is met water, verteerd door vuur uit de hemel. Door alles
heen laat God zien dat niet Baäl, maar Hij degene is die regen, voedsel
en leven geeft.
Een stukje uit het boekje ‘#dankbaar’:
Ook in de brief aan de Kolossenzen horen we meerdere keren Paulus’
oproep tot dankbaarheid. ‘blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en
dankbaar’ (Kolossenzen 4:2). En: ‘Doe alles wat u zegt of doet in de
naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem’
(Kolossenzen 3:17).
Bent u ook dankbaar voor alles wat u het afgelopen jaar ontvangen
heeft? Ons dagelijks voedsel wat we in voldoende mate beschikbaar
hebben, een dak boven ons hoofd en vrienden en familie om ons heen.
God geeft ons wat we nodig hebben. Dat bidden we ook in het ‘Onze
Vader’ “Geef ons heden ons dagelijks brood”. We mogen erop
vertrouwen dat God voor ons zorgt, net zoals bij Elia.
Uw dankbaarheid kunt u tonen door een gift te doen: de
dankdagcollecte. Jaarlijks is deze collecte hoog. Denk er eens rustig
over na, wat is het u waard om God te danken voor uw gezondheid, het
voedsel dat u ontvangt en voor het samen een gemeente van God te
mogen zijn. In de hal van de kerk staat op deze zondag een kist waarin

u het bruine zakje met uw gift kunt deponeren. De kist zal daar tot en
met zondag 13 november blijven staan. U mag het zakje ook afgeven
aan de koster of aan één van de kerkenraadsleden. Of overmaken op
NL89 RABO 0126 7159 55 ten name van de Kerkvoogdij.
Met vriendelijke groet
Namens de kerkvoogdij, Jasper Otte

Van de diaconie

Bloemenrooster
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij:
25 september: José Eland
Als beterschapsgroet
9 oktober:
Dhr. en Mevr. De Man
ls groet
23 oktober: Dinie Baggerman
Als beterschapsgroet
Bloemenrooster 2023
Gelukkig hebben we in 2022 bijna ieder week iemand met een
bloemetje kunnen verblijden, ter bemoediging, als beterschapsgroet of
gewoon als groet van de gemeente, zeker in deze tijd van eenzaamheid
is dit een mooi gebaar.
Ook in 2023 willen we dit natuurlijk blijven doen maar we kunnen dat
niet zonder u hulp, net als de afgelopen jaren. Daarom hopen wij dat u
ook weer mee doet met de bloemendienst van 2023.
Ook als u denkt ik doe nog niet mee maar ik vind het wel een goed idee
en wil graag mee doen en ongeveer 2x per jaar voor een bloemetje te
zorgen dan hoor ik dat graag van u, voor 25 november.
Als U door omstandigheden niet meer in staat bent om voor een
bloemetje te zorgen dan ook graag voor 23 november een berichtje,
daarna wordt het nieuwe rooster gemaakt en in de loop van december
bij u thuis bezorgd.
Alvast bedankt!
Namens de Diaconie,
Anda van Dijk (tel 0168-483016 of e-mail scriba.pkn.hz@gmail.com)

Collecten diaconie
28-aug Diaconie
4-sep KIA Werelddiaconaat
11-sep PKN Jeugdwerk
18-sep KIA Zending
25-sep KIA Vredeswerk
9-okt Diaconie
16-okt KIA Zending
16-okt Tafelcollecte
23-okt Diaconie

€ 43,25
€ 24,25
€ 33,40
€ 24,80
€ 22,50
€ 35,45
€ 30,65
€ 29,25
€ 33,05

Giften:
Diaconie 3x € 10,00
Bij de collecten
6 november Kerk in Actie Zending
Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig.
De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt
kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als
theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit
uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse
collega's opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en
samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische
onderwerpen
zoals
hiv/aids,
man-vrouwvraagstukken,
mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.
13 november Kerk in ActieWerelddiaconaat
Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange
werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen
voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen
en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen.
Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in
storytelling: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling

worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en
krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten.
De Bijbel geeft moed en kracht.
20 november Protestantse Kerk Pastoraat
Samen gedenken in dorp of stadswijk
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in
Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker
gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken
hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft
mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te
luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog
hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar
onderdeel van gemeente zijn.
27 november Adventscollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en
gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld
en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá.
Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. School komt
vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider,
partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en
maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te
vergroten.
4 december Adventscollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht
gekomen in de buurlanden
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en
proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te
bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden.
Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en
arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is
naar personeel, of met het
opzetten van een eigen bedrijf.

11 december Collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan
achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun
bestaan in Nederland is nog jarenlang
onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan
honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans,
theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten
om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun
talenten tot bloei te laten komen.

Koffie drinken na de kerk

Op de gemeenteavond is gesproken over het vaker koffiedrinken met
elkaar als gemeente na afloop van een kerkdienst. We willen dit met
elkaar oppakken en dit iedere eerste zondag van de maand
organiseren. Als kerkenraad zullen we dit ook middels de zondagsbrief
en afkondigingen in de kerk met u meedelen. Door een vaste zondag in
de maand te doen kunt u er van tevoren rekening mee houden. De
eerste zondag valt op 6 november wanneer het tevens familiedienst is
en u allen al van harte welkom was om koffie te drinken. De volgende
keer zal dus D.V. zondag 4 december in De Rank plaatsvinden
aansluitend na de kerkdienst. Het zou ook fijn zijn als er mensen zijn
die even voor de dienst mee willen helpen om de kopjes klaar te zetten
en na de dienst koffie in te schenken, zodat niet altijd dezelfde
personen dit hoeven te doen. Indien u graag even een handje wilt
helpen dan stellen wij dat zeer op prijs. Hiervoor kunt u contact
opnemen met Liesbeth van den Hout 0168-484530.

Verjaardagsfonds 2022

Namens de kerkenraad mogen wij u allen héél hartelijk bedanken voor
uw bijdrage. Zoals reeds eerder aangegeven wordt uw bijdrage
gebruikt voor het verduurzamen van De Rank. De opbrengst is tot
heden € 912,85.

Mocht U ons gemist hebben dan mag U het aan een van ons laten weten
of uw bijdrage overmaken op de rekening van de Diaconie o.v.v.
Verjaardagsfonds 2022.
Het bankrekeningnummer staat achter in het Kerkblad vermeld.
Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen.
Maria, Liesbeth, Githa, Arjen en Janny

Er is weer een reeks aan concerten ingepland welke wij graag noemen.
Deze vangen aan in de avond om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk
open en krijgt u een kopje koffie of thee. Na afloop is er een nazit en tijd
voor een praatje onder het genot van een glaasje drinken. De prijs per
ticket is € 15,- alles inclusief, te bestellen via de website
www.snarenopswaluw.nl of verkrijgbaar aan de deur. Wij zijn blij dat
elke maand in het najaar is ingevuld. Het beloven echt prachtige
concerten te worden. U bent van harte welkom!
Zaterdag 12 november Stark Linnemann Trio
- Concert “Transcending Liszt”
De drie musici zijn Jonas Linnemann, Maciej
Domaradzki en Paul Stark. Het is een indrukwekkende show van
ongekende kwaliteit. Verschillende werken van Franz Liszt worden op
moderne wijze uitgevoerd. De composities worden in zijn geheel
getransformeerd naar deze tijd en moderne harmonieën en hippe
grooves worden toegevoegd zonder de ziel van de muziek te
beschadigen. Ook avontuurlijkeimprovisaties zullen niet ontbreken aan
deze liveshow. De muziek van Transcending Liszt kent een grote
diversiteit aan stijlen waardoor deze het beste kan worden
omschreven met de term Universal Crossover Music.
Zaterdag 10 december VitaDuo
Saxofonist Vitaly Vatulya en Pianiste Maria Nemtsova.
De saxofonist is geboren in Moskou, heeft grote internationale prijzen
gewonnen, geeft wereldwijd concerten als solist of als saxofonist in
grote orkesten. En nu dan samen als duo met de eveneens in Moskou
geboren pianiste.

Restaurant Onze Kerk organiseert – Het Operagala diner

Op 14 januari 2023 zal er in de Protestantse kerk een concert zijn van
het reizende operagezelschap Opera per Tutti. Alles staat in het teken

van het nieuwe jaar. De zangeressen zullen hun aria’s dan ook
uitkiezen op de meest passende manier. Ze voeren “Proost”-stukken
uit zoals het beroemde Libiamo uit Traviata en de Toréador uit
Carmen.
Er is een middagprogramma vanaf 14.00 uur bij Restaurant Onze Kerk,
beginnend met een driegangendiner. Aansluitend om 17.15 uur is de
Opera. En er is een avondprogramma, waarbij u eerst de Opera gaat
meemaken en vanaf 19.00 uur het diner. Het hele feest zal worden
gevierd in een 19e-eeuwse sfeer met paarden, lantaarns, vuurkorven,
muziek en koetsen. De prijs voor het arrangement bedraagt € 99,50. U
kunt reserveren bij Restaurant Onze Kerk.

Column

Duifje
Als ik naar buiten kijk, mijn staat netjes voor het raam, zie ik altijd wel
een vogeltje of vogel bezig om wat voedsel bij elkaar te scharrelen. Een
rustgevend uitzicht. Op die manier leer je ook welke gevederde
vrienden zoal langs komen. Een boekje met vermelding welke ik zoal
mag verwachten ligt in de aanslag klaar. Langzaam breid ik mijn kennis
uit. Totdat er opeens een voorbij komt die lijkt op een merel, zwart lijf
met een rare witte kop met witte vleugels. Niet te vinden. Na heftig
zoeken in allerlei boeken blijkt dat het toch een merel is maar door
gebrek aan pigment op bepaalde lichaamsdelen het zwart verdwijnt en
wit overblijft. Niks bijzonders dus, maar niet voor mij. Ik kijk mijn ogen
uit. Hij blijft in de buurt en het lijkt of de vrouwen hem wel
aantrekkelijk vinden . Hij zingt volop en er zijn altijd wat dames in de
buurt.
Elke dag trekt er een schare van vogels aan mij voorbij. Groot en klein.
Van heggemus tot roofvogels, zoals een sperwer, maar ook de twee
soorten duiven die hier hun niche hebben. De grote houtduif, lomp en
vrij langzaam en de veel kleinere Turkse tortel. Deze laatste is een
bijzonderheid. Voor de oorlog was het een zeldzame verschijning. Na
1950 is er invasie van deze soort begonnen, nee de gastarbeiders
hebben hem niet meegebracht, want hij was eerder. Wat ze wel
gemeen hebben is dat ze en mass zijn gekomen en nooit meer zijn
weggegaan. Het klimaat is kennelijk aan beiden bevallen. Zo erg dat ik
al twee jaar gastheer ben. Vorige jaar boven het tuinhek en dit jaar
boven de buitendeur. Beide keren twee jongen als resultaat, die

nieuwsgierig over de nestrand keken als er iemand langs liep. Het zijn
slanke vogels met een zwarte band rond hun nek. Ze lijken monogaam,
omdat ik denk het steeds het zelfde koppel is wat ons huis de beste
honeymoon plek vindt. Het blijft gissen.
Wat je bijna niet ziet ,althans in mijn buurt is de duif die zich veel in de
grotere steden bevindt is de gewone stadsduif of postduif. Het verschil
zit in de plek waar hij woont. De stadsduif houdt van gebouwen met
mogelijkheden om een nest te bouwen beschut voor wind en regen.
Graag bij een plein waar ze leven van het etensafval wat rondslingert.
Zijn luxere neef woont in een til gebouwd door een melker. Als
contraprestatie moet hij zich uit de naadvliegen nadat hij op een
onherbergzaam is vrijgelaten na een comfortabele reis er heen. Verder
heeft hij altijd een voor iedereenzichtbare ring om een van zijn poten,
die er niet meer verwijderd kan worden, omdat die na een week van
zijn geworstel om uit een ei te komen om zijn poot is geschoven.
Het lijkt een geweldig leven, altijd voldoende eten en drinken. Ok je
moet wel eens wat vliegen, maar dan zie je eens wat. Er zijn echter een
paar grote nadelen. De eerste is dat je niet je eigen vrouw mag
uitzoeken. Je krijgt zo’n mager scharminkel toebedeeld , die ontzettend
hard kan vliegen. Je kunt ze nauwelijks bijhouden. Het gevolg is dat je
kinderen ook vliegensvlug zijn. En dan komt het grootste gevaar. Je
wordt ingekorfd en naar een verre plaats vervoerd en vervolgens
losgelaten. Het is slecht weer en onderweg krijg je met een onweersbui
te maken. Instinctief weet je dat je daar omheen moet vliegen en dan
raak je de weg kwijt. Ik vond vorige week zo’n uitgeputte duif op straat
vlak bij mijn huis. Een uitgeput diertje midden op straat met een ring
om zijn poot. Wat doe je dan. Je kunt hem zo oprapen. De ring verraadt
waar hij thuishoort. Ik heb wel eens enthousiast uitgezocht wie de
eigenaar was. Aangebeld liet de duif zien aan de liefhebber. Het gevolg
was verbluffend. De eerste vraag was of ik wel eens een duivenbout
had gegeten. Ik ontkende dat. Jammer zei de melker en draaide het
slachtoffer zijn nek om. Een duif die zijn hok niet weet is te vinden is
waardeloos
De moraal van het verhaal is: al leidt je prachtig leven, je moet wel op
tijd thuiskomen.
Jac

Bijbelleesrooster november 2022
1 nov
2 nov
3 nov
4 nov
5 nov
6 nov
7 nov
8 nov
9 nov
10 nov
11 nov
12 nov
13 nov
14 nov
15 nov
16 nov
17 nov
18 nov
19 nov
20 nov
21 nov
22 nov
23 nov
24 nov
25 nov
26 nov
27 nov
28 nov
29 nov
30 nov

Psalm 84
2 Koningen 6:1-7
2 Koningen 6:8-23
2 Koningen 6:24–7:2
2 Koningen 7:3-20
2 Koningen 8:1-6
2 Koningen 8:7-15
2 Koningen 8:16-29
2 Koningen 9:1-13
2 Koningen 9:14-29
2 Koningen 9:30-37
Lucas 20:20-26
Lucas 20:27-40
2 Koningen 10:1-17
2 Koningen 10:18-36
2 Koningen 11:1-20
2 Koningen 12:1-9
2 Koningen 12:10-22
2 Koningen 13:1-9
2 Koningen 13:10-25
Lucas 20:41–21:4
Lucas 21:5-19
Lucas 21:20-38
Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Filippenzen 1:27-2:11
Filippenzen 2:12-18
Filippenzen 2:19-30
Jesaja 9:7-16
Jesaja 9:17–10:4

Wonen in Gods huis
Drijfijzer
Wij zijn met meer
Zondebok
De hemelsluizen gaan open
Met terugwerkende kracht
Zelfvervullende profetie?
Familiebanden
Een ‘schone’ lei
Nabot gewroken
Gekapt
De mond gesnoerd
Woorden van eeuwig leven
Niemand ontkomt
Baäl neergeslagen
Verborgen baby wordt koning
Het kind en de hogepriester
Herstelwerkzaamheden
Hardleers
Geluk bij een ongeluk
Major donor
Blij vooruitzicht?
Hij komt!
Verlangen
Doelgericht
Eenheidsstreven
Advent I
Meeleven
Gods woede
Kannibalisme
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