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Oktober 2022
Kopij kerkblad voor november
uiterlijk 27 oktober inleveren.

Kerkdiensten
Aanvang alle diensten 10 uur
(tenzij anders aangegeven)

2 oktober

Gezamenlijke dienst in Drimmelen
Ds. Hendriksen
Woudrichem

9 oktober

Ds. T. Meyer
Puttershoek

16 oktober

Mw. G. Aanen - de Vries
Ottoland
Viering Heilig Avondmaal

23 oktober

Ds. W. van Herwijnen
Zwijndrecht

30 oktober

Dhr. A. den Besten
Sliedrecht

6 november

Mw. L. Breedveld-van Ginkel
Zwijndrecht
Familiedienst

Collecterooster
9 oktober
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Diaconie
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

16 oktober
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Kerk in Actie Zending
Kerkvoogdij
Verwarmingsfonds

23 oktober
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Diaconie
Kerkvoogdij
Onderhoudsfonds

30 oktober
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Morning Star
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

6 november
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Kerk in Actie Zending
Kerkvoogdij
Jeugdwerk

Bloemendienst
9 oktober

J. Hop

16 oktober

L. v.d. Hout

23 oktober

M.L. v.d. Hout

30 oktober

J. Kanters

Belangrijke data
3 oktober

Jongeren gesprekskring

8 oktober

Snaren op Swaluw

11 oktober

Lijstertjes middag

14 oktober

Kinderclub

20 oktober

Ouderencontact middag

22 oktober

4YOU

25 oktober

Bijbelkring

27 oktober

Catechisatie

Uit het woord
De liefde heiligt iedere plaats die zij betreedt
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal
verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en
ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt
is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als
een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het
kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een
raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
1 Korintiërs 13: 8-12
Wanneer wij ons in tijden van onrust de vraag stellen, wat er tenslotte
van al onze opwinding, van al ons moeizaam denken en redeneren, van
al onze zorgen en angsten overblijft – dan kan het antwoord slechts
luiden: één enkel ding, de liefde. Al het andere verdwijnt, vergaat; alles
wat wij niet uit liefde gedacht en gewenst hebben, alle gedachten, alle
kennis, alles spreken zonder liefde verdwijnt.
Waarom dat zo moet zijn? Omdat alleen in de liefde de mens zichzelf
vergeet, zijn wil opgeeft voor de ander; omdat dus alleen de liefde niet
uit mijzelf voortkomt, maat uit een ander, uit God. Omdat alleen in de
liefde God in ons handelt – in al het andere handelen wij zelf; het is ons
denken, spreken, kennen, maar het is Gods liefde. En wat van ons is,
moet verdwijnen, alles. Wat van God is, blijft. Omdat de liefde God zelf
en zijn wil is, wijkt zij niet van haar weg en gaat deze met de zekerheid
van een slaapwandelaar. Zij gaat haar weg dwars door alle duisternis
en raadsels van deze wereld. Zij daalt af in de afgronden van de
menselijke ellende en stijgt omhoog naar de toppen van de menselijke
heerlijkheid. Zij gaat naar vriend en vijand. Zij verlaat niemand, al
wordt zij door iedereen verlaten. Zij volgt de beminde in schuld en
schande en verlorenheid. Zij doet dat alles niet bewust, zij is er
eenvoudig en ‘vergaat nimmermeer’. En zij heiligt iedere plaats, die zij
betreedt. Zij vindt overal het onvolkomene en getuigt overal van de
volmaaktheid.
Dietrich Bonhoeffer ( 1906- 1945), uit “Brevier”

Van de kerkenraad

Omzien naar elkaar
Verjaardagen gemeenteleden75+
Hieronder vindt u de verjaardagen in oktober van onze oudere
gemeenteleden.
1 oktober dhr. J. H. Kanters uit Hooge Zwaluwe
7 oktober mw. G. van de Steenoven- Polak uit Hooge Zwaluwe
9 oktober dhr. F. Bijl uit Hooge Zwaluwe
13 oktober mw. C. de Visser- Lankhuizen uit Lage Zwaluwe
We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe
levensjaar.
Zieken
Afgelopen maand zijn er twee gemeenteleden verhuisd naar een
zorgcentrum, omdat thuis wonen niet meer mogelijk was. Mw. L.
Verschoor- Ket is verhuisd naar De Zeven Schakels in Zevenbergen.
Haar kamer is Schakel 5, kamer 527. We wensen haar Gods zegen toe
op deze nieuwe woonplek.
Dhr. P. Polak heeft een kamer in Park Zuiderhout in Teteringen, zijn
kamernummer is 015. Ook Piet en Bertha wensen we Gods zegen en
kracht toe, nu ze niet meer bij elkaar kunnen wonen.
Bijbelkring
De eerste bijbelkringavond zit er op. Dit was een introductie op het
boek Jesaja, de indeling, welke thema’s er in voorkomen. De volgende
avond, 25 oktober, lezen we verder, we lezen en bespreken dan Jesaja
5: 1-24. We beginnen om 20.00 uur in de Rank. In het weekend
voorafgaande aan de kringavond wordt de studie meegestuurd bij de
zondagsbrief. Lukt het niet om bij de Bijbelkring te zijn, dan kan je het
ook thuis lezen en met de tekst aan de slag gaan.
Catechisatie
27 oktober is er weer catechisatie voor onze jongeren. We komen dan
weer samen in de Rank om met elkaar te leren over God, de Bijbel en
ons leven.

Jongerengesprekskring
Voor de 18+ jongeren is er een speciale kring. Samen lezen we de
bijbel, delen we ons geloof, onze vragen, en ontdekken wat God, de
bijbel, ons te zeggen heeft.
De eerste avond is op maandag 3 oktober, om 19.30 uur in de Rank.
Persoonlijk
Op verschillende manieren ben ik mij aan het verdiepen over de vraag
hoe we als kerk aansluiting krijgen bij onze dorpsgenoten. Hoe
vertalen we het evangelie, het goede nieuws zo, dat het aansluit bij ons
eigen leven en dus ook bij het leven van iedereen. Want ons leven is
niet zoveel anders dan dat van anderen. Ook wij hebben onze zorgen
over gezondheid, klimaat, oorlog, energierekening. Ook wij hebben
soms onze vragen en onze twijfels, we zijn allemaal een product van
deze tijd. Het geloof en het ongeloof zit in ons. En wat is dan ons
antwoord hierop, wat is Gods antwoord hierop.
Hoe verwoord ik dat in een preek, waar zit ikzelf met mijn vragen, met
mijn leven, waar zit de kerkganger en waar ons dorpsgenoot. Dat is
steeds weer een uitdaging die ik steeds weer probeer aan te gaan.
Luisteren naar God en luisteren naar mezelf en de ander. En hoe
verwoord ik het in de ontmoeting met mensen. Dit is denk ik de
uitdaging van ons allemaal. Hoe kunnen wij woorden geven aan ons
geloof en het een ander uitleggen. Waar vinden we de aansluiting. Het
begint volgens mij door eerst de ander te leren kennen, weten wie hij
of zij is, wat er speelt en leeft in het leven en daar vanuit mogen
vertellen van wat God voor jou heeft betekent, wat Hij heeft gedaan.
Dan doe je recht aan God en aan de ander en zo kan er een mooie
ontmoeting zijn.
Ik hoop dat we veel van die momenten mogen hebben. En dat we op
deze manier Gods liefde mogen delen met iedereen die op ons pad
komt.
Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Van de Lijstertjes

We zijn begonnen met twee lieve kinderen, die vorig jaar ook al
meededen. We vertelden aan hen het scheppingsverhaal en zongen het
liedje: Alles heeft de Heere God gemaakt. En daarna maakten zij een
mooie verftekening.
Om de Lijstertjes weer wat meer bekendheid te geven, mogen we in de
twee laagste groepen van Basisschool De Schittering een keertje
komen vertellen. Misschien dat we volgende keer wat meer kinderen
mogen verwelkomen. Dan gaan we het hebben over Adam en Eva. Het
liedje dat daarbij hoort is: “God kent jou vanaf het begin, helemaal van
buiten en van binnenin. Hij kent al je zorgen en al je verdriet. Hij ziet de
dingen die een ander niet ziet”. Dat geldt voor ons allemaal. We hoeven
niets verborgen te houden voor God, dat kan ook niet: Hij ziet alles, Hij
weet alles al. Dat is fijn als we niets hoeven uit te leggen. Maar hoe zit
het dan als we iets fout doen? Ook dat ziet God natuurlijk. Maar we
mogen dan belijden en om vergeving vragen en daarna natuurlijk weer
proberen het goede te doen.
Tot de volgende keer.
Datum
: Dinsdag 11 oktober
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

Wat was het fijn om jullie allemaal na de zomervakantie weer te zien.
Vorige maand hebben we het met jullie over Jacob gehad. Deze
verhalen kennen jullie goed en jullie konden er veel over vertellen.
De aankomende maand gaan we het hebben over hoe belangrijk
kinderen voor de Here Jezus zijn. We horen hoe ze in eerste instantie
door de leerlingen van de Here Jezus weggestuurd werden. Maar daar
stak de Here Jezus een stokje voor.
In een ander verhaal horen we hoe een rijke man bij de Here Jezus
komt. Hij wil graag weten wat hij moet doen om in Gods koninkrijk te
komen. Het antwoord wat hij krijgt vind hij heel moeilijk.

De Here Jezus verteld hierin ook een vergelijking over een kameel door
een naald. Wat zal hij daar mee bedoelen? Dat horen jullie op zondag 9
oktober..

De verhalen van de maand oktober:
Jezus zegent de kinderen
Marcus 10:13-16
Een rijke man komt bij Jezus Marcus 10:17-27
Bartimeüs kan weer zien
Marcus 10:46-52
Een arme weduwe geeft geld Marcus 12:41-44
Job raakt alles kwijt
Job 1:1-3
De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij
jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie
vrede geven.’ Numeri 6:24-25

Van de kinderclub (groep 4 t/m 7 )

Vertel een nieuw verhaal uit het boek van God.
We hebben verteld over Eiëzer . Hoe hij na God gebeden te hebben om
hulp Rebecca vond als vrouw voor Izaäk. En daarna God dankte :
Gelooft zij de Here, de God van mijn heer Abraham.
Een verhaal van geloof en vertrouwen.
Het volgende verhaal gaat over een tweeling.
Jacob en Ezau.
Natuurlijk gaan we ook weer knutselen.
De kinderclub is
leiding

vrijdag 14 oktober
18.30 tot 1945 uur in de Rank.
Sita Otte 0168 482671
Diana van den Heuvel
Liesbeth van den Hout 0168 484530
kinderclub.pkn.hz@gmail.com

Van 4YOU
Zaterdag 24 september was weer de eerste keer 4YOU na de
zomervakantie. Het plan was om alles in de soep te laten lopen en dat
is gelukt. Zo gooide het weer namelijk roet in het eten en is er een
alternatief programma bedacht. Het oorspronkelijke idee was om door
middel van een speurtocht vanaf de Rank naar de tuin van Luuk en
Liesbeth te lopen. Daar zouden we groenten uit de tuin halen om in de
soepketel op het vuur te doen.
In plaats daarvan heeft Liesbeth van tevoren alle groente al uit de tuin
gehaald en hebben we met behulp van een warmhoudplaatje soep
gemaakt. Iets minder spannend, maar toch net zo leuk! Ook hadden we
nu het voordeel dat we een oven tot onze beschikking hadden.
Hierdoor konden we ook lekker brood voor bij de soep bakken.
Uiteindelijk is het dus toch allemaal goed gekomen, de 6 meiden
hebben een hele leuke avond gehad.
De volgende keer is op zaterdag 22 oktober, we gaan dan met elkaar
schilderen, dus trek niet je mooiste kleren aan!

Na de storm
Ik ontmoet U niet in storm en regen,
God, U geeft mij niet Uw zegen.
In de storm verwaait mijn lied voor U.
In de stilte na de storm daar bent U.
Mijn woorden komen bij U aan,
ik juich met heel mijn hart.
God, U raakt mij in de stilte aan,
blijdschap tot in eeuwigheid!
In de stilte mag ik U ontmoeten.
Dag na dag, God, U begroeten.
Al mijn zorgen leg ik neer voor U,
in de stilte na de storm daar bent U.
Mijn woorden komen bij U aan,
Ik juich met heel mijn hart.
God, U raakt mij in de stilte aan,
blijdschap tot in eeuwigheid!
Dian Voet
www.gedichtensite.nl

Van de kerkvoogdij

collecten Kerkvoogdij
28 - 08 kerkvoogdij (2e+3e)
04 - 09 kerkvoogdij (2e+3e)
11 - 09 kerkvoogdij
11 - 09 jeugdwerk
18 - 09 kerkvoogdij (2e+3e)

€ 109,25
€ 73,75
€ 47,75
€ 55,45
€ 62,60

Namens de kerkvoogdij allen hartelijk dank voor uw bijdrage.
Stand kerkbalans per 1 september 2022 : € 11.349,34
Wilt u eraan denken uw vrijwillige bijdrage over te maken? We
hebben van 58 huishoudens één of meerdere bedragen mogen
ontvangen, waarvoor grote dank. Vorig jaar echter ontvingen we van
70 huishoudens een vrijwillige bijdrage. Daar zit best nog een groot
verschil in en daarom mogen we de hoop en de verwachting
uitspreken dat de stand nog zal stijgen. Dit is ook werkelijk
noodzakelijk anders eindigen we op een groot nadelig resultaat. Neem
uw verantwoording en geef een fatsoenlijke bijdrage als u de kerk in
Hooge Zwaluwe wilt behouden. Dan zou de kerkenraad ook minder
kopzorgen hebben, zeker gezien de stijgende prijzen die in het
vooruitzicht liggen. Als het de kerkenraad niet meer lukt, zijn we met
alle gemeenteleden hoofdverantwoordelijk! Zoals vorige maand al is
aangegeven, kunt u uw bijdrage alleen nog maar op de Rabobankrekening van de Kerkvoogdij storten. Het rekeningnummer vindt u op
het achterblad.
Met dank alvast,
Petra van Dijk

Van de diaconie

Bloemenrooster
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij:
26 juni
Mevrouw Verschoor -Ket
Als groet
3 juli
Mevrouw van den Bosch -Vos
Als groet
10 juli
Adri Broere
Bij officieel afscheid kerkenraad
17 juli
Fam. Otte
Als dank voor de gastvrijheid
7 aug
Mevrouw de Visser – Lankhuizen
Als groet
28 aug
Jasper Otte en Elseline
Als felicitatie voor hun verloving
4 sept
Dhr. P. Polak
Ter bemoediging
11 sept
Liesbeth van den Hout, Frans Bijl,
Griselda Aanen, Niels van Rijswijk
Als dank voor hun inzet
18 sept
Mevrouw van den Berg – Weeland
Als groet
Collecten diaconie
2 oktober Kerk & Israël
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie
werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping
(verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping.
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor
de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het
jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten
worden hierop toegerust.

16 oktober Kerk in Actie Zending
Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de
Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te
zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen
gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken
boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een
hogere prijs voor hun
producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in
Midden-Sulawesi.
30 oktober Weeshuis Morning Star
Over Oekraïne,
Na telefonisch contact met Gunther, is er iets meer bekend van de
toestand in het weeshuis.
Toen de oorlog net begonnen was, is het voor hem moeilijk geweest om
het land uit te komen.
Hij heeft toen brandstof kunnen krijgen van een vader, op voorwaarde
dat hij zijn dochter mee zou nemen naar W. Europa.
Nu, in het najaar gaat hij weer naar de Oekraïne terug; de brandstof om
heen en weer te reizen komt nu dus uit W. Europa.
Vlakbij zijn er steeds raketaanvallen geweest; die waren goed te horen.
Gelukkig is het weeshuis nog gespaard gebleven.
Dit is in die zin ook nodig omdat er natuurlijk- na wat we na kunnen
gaan- steeds meer weeskinderen bij zijn gekomen.
De mannen van 18 tot 60 jaar mogen nu het land niet uit want ze
moeten vechten.
De inflatie is erg hoog, dus de collecte wordt van harte aanbevolen.
"Wij hopen dat er zo, voor de kinderen een goede schuilplaats zal zijn
en blijven, en dat Hij ons, in deze onzekere tijden ook nabij mag zijn"

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.

Ouderencontact middag

Op
donderdagmiddag
20
oktober
is
er
weer
een
ouderencontactmiddag in de Rank. Als u 65+ bent, dan bent u van
harte welkom voor deze middag, het begint om 12.00 uur en duurt tot
ongeveer 15.00 uur. We gaan dan met elkaar de lunch gebruiken, het
thema van deze middag is “Aan tafel ! “
Voor deze middag kunt u zich opgeven bij Anda van Dijk of Petra van
Dijk of via het mailadres van de scriba.

Actie schoenendoos

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra
kwetsbaar. Daarom doet wij weer mee aan de Schoenendoosactie. We
geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor
hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?
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.
In de loop van oktober worden de folders voor de schoenendoosactie
weer uitgedeeld, en dan wordt ook de inlever datum bekend gemaakt.

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 8 oktober Maya Fridman - Concert “Rituelen”
Celliste, geboren in 1989 in Moskou, Rusland, is een getalenteerde
jonge artiest wonende in Nederland. Al vanaf jonge leeftijd werd Maya
erkend als muzikaal wonderkind en werd onder de vleugel van de Yuri
Bashmet Foundation genomen, waar ze meedeed aan
meerdere TV- en radioprogramma's. In 2019 won ze de Dutch
Classical Talent Award. Al haar solo- programma's hebben een sterke
emotionele impact op het publiek en presenteren belangrijke
werken van de vorige eeuw, alsmede compleet nieuwe werken van
hedendaagse componisten.
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.

En toen 6.

Te herhaling want soms ben je gewoon de draad kwijt, er zijn
tenminste vier opvattongen over het Boek:
1 Alle heeft zich afgespeeld in de eerste eeuwen na Christus.
2 Alles ligt nog in de toekomst.
3 Het Boek begint zich te ontrollen direct nadat Johannes de profetie
ontving en rolt nog steeds door.
4 de Openbaring beschrijft zuiver geestelijke zaken en aardse beelden.
De Joodse opvatting is dat ieder woord van God minstens vier
verdiepingen heeft, zodat het aards, psychologisch, geestelijk en dan
nog een hogere betekenis kan hebben. U Begrijpt dat vertalen geen
eenvoudige zaak is en dat men nogal stevig van mening kan
verschillen. Toch vind ik het geen optie om dan maar te zeggen, niet
aan beginnen. Welke richting u kiest hangt af van persoonlijke
voorkeur.
Ik ga dus nu verder met het eerste visioen. Het is helder dat hij
overmeesterd wordt door allerlei gevoelens en woorden te kort
schieten. Toch is het opvallend dat hij de woorden gebruikt die gelijk
zijn aan die van Daniel, zij het met enige toevoegingen. Hij hoort iets en
draait zich om naar de richting waar het geluid vandaan komt. Het
Griekse woord is metanoia, hetgeen omdraaien betekend, maar ook het
woord voor bekering is, het is een draai van 180 graden.hij ziet de
gouden kandelaars en in het midden de Zoon des mensen gelijk. Het

woord gelijk betekent hier niet gelijkend op, maar dezelfde als,
niemand minder dan. De zeven kandelaars zijn de 7 gemeenten
waaraan de brief gericht is. Toch lijkt het of woorden tekort schieten.
Het is al oorverdovend en oogverblindend wat hij hoort en ziet. Hij
voelt een hand op zijn schouder en een stem: Vreest niet. Dit gebeurt
meestal bij elke theofanie-Godsverschijning, de geruststelling, ook hier.
De verschijning zegt als opening. Ik ben de eerste en de laatste,
waarmee dus geindificeerd is. Weer krijgt Johannes het bevel om alles
op te. De zeven sterren zijn engelen van de zeven gemeenten en de
zeven gouden luchters zijn de zeven gemeenten zelf, de zeven engelen
worden vaak gezien als de leiders van de zeven kerken, dat lijkt echter
niet waarschijnlijk. De engelen zijn de gemeenten zelf. Iedere gemeente
zou dus een eigen engel hebben. Ik ben met jullie alle dagen!
De lezer blijft na dit visioen toch wat bevreemd achter. Johannes
schrijft het allemaal wat afstandelijk op, terwijl hij toch Jezus na zoveel
jaren weer terug ziet, er is geen sprake van uitbundige vreugde. Het
waarom is waarschijnlijk dat het niet te persoonlijk mocht worden. De
boodschap is voor u en mij. Hij maakt een opening voor de eeuwigheid.
Het is een intermezzo alvorens naar de afzonderlijke gemeenten te
gaan. Zoals eerder gezegd gaat het niet echt alleen om deze gemeenten,
maar worden alle bestaande gemeenten er als het ware er bij
ingesloten. De brieven hebben veel gemeenschappelijk. Elke brief heeft
een adressering.
Wordt vervolgd.
Jac

Column
Vijvertje
Mijn tuintje grenst aan de achterzijde aan een vrij grote vijver. Aan de
waterkant heb ik een paar ligstoelen staan. Lekkerlui aan de waterkant
kom je helemaal tot rust. Toch is het niet helemaal rustig. Meerkoetjes
ruziën met elkaar, eenden vechten nu al met welk wijfje ze het de
volgende lente gaan doen. Alleen de zwanen, die maken geen geluid.
Statig glijden ze met hun vijf kinderen voorbij. De vleugels agressief
opgetrokken als waarschuwing voor iedereen om vooral uit de buurt te
blijven. Kikkers kwaken. Met die kikkers ben ik niet zo blij, maar dat zal
ik later even uitleggen. De rust wordt dus niet echt gestoord. Dat geeft
aanleiding tot een beetje mijmerend gevoel. Je geniet van de uitbundige
zon, waaraan we dit jaar niet te kort komen. Er wordt nauwelijks
gevist, ik geloof ook niet dat het is toegestaan. Sommigen trekken zich
natuurlijk niets van aan. Politie heb ik hier nog nooit gezien, terwijl ik
er nu al weer bijna zeven jaar woon. Onder water gebeurt wel een en
ander. Je ziet kringen aan de oppervlakte verschijnen. Een vis springt
wel eens uit het water. Grote karpers en nog grotere snoeken is me
verzekerd hebben vrij spel. Dat had ik kunnen weten want af en toe
scheert er een reiger over. Overal voer dus. Ik kan dus niet begrijpen
waarom ze dan steeds opnieuw mijn vijver belagen. De grootste vissen
verdwijnen het eerst. De voorkeur gaat uit naar de vroege morgen.
Zodra ik uit het raam kijk, in de zomer is dat al om vijf uur, staat er al
zo een grijs gevaarte op de rand van het vijvertje dood stil te loeren.
Vissen lijken dom, maar zijn dat niet helemaal. Ze liggen dood stil op de
bodem van de vijver, onbereikbaar voor het gulzige gevaar boven hen.
De oogst valt dus steeds meer tegen. Het gevolg is echter dat geen
enkele vis het in hoofd haalt om nog eens gezellig een rondje te gaan
zwemmen. Een vijver met allerlei vissen in allerlei kleuren waarvan je
niet veel kan zien als je lekker in de zon zit te turen.

Naarstig zocht ik dus naar een oplossing om de honger van reigers te
beteugelen. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Ze staan op de rand , dus
voorkomen dat ze zover komen. Allerlei obstakels moet dat dus
verhinderen. Allerlei meubilair molest dat verhinderen, het gehele tuin
comfort werd dus gerangschikt. Geen gezicht. De rest van de familie
keurde deze nieuwe opstelling en masse af. In een tuincentrum werd
mij een kunstreiger aan bevolen. Niet van echt te onderscheiden. Ja
door mij, maar de echte reiger stond de volgende morgen naast zijn
kunstige nabootsing en trok er zich dus geen barst van aan. Binnen
rolden ze om van het lachen en ik had er de pest over in en mijn geld
was weg. Ik krijg nog het advies om hem om te ruilen voor een
ooievaar, want die was inmiddels in aantocht. Ik kreeg toen het advies
om een reigercensor te kopen. Zodra er een in het blikveld verscheen
ging er een knipperlicht aan en kwam er een voor reigers
schrikaanjagend geluid uit. Dat werkte geweldig. Echter het apparaat
was overgevoelig. Alles wat voorbij kwam werd als een grijs gevaar
geïdentificeerd en ging plichtsgetrouw loeien. Dat riep vraagtekens in
de buurt op. Echter zoals zo vaak , als de nood het hoogst is, is de
redding nabij. De nieuwe tuinman, de oude ging met pensioen, wist de
oplossing. Op elk hoek een paaltje en daartussen een heel dun ,bijna
niet zichtbaar, op twee hoogtes een ijzeren lijntje gespannen. De reiger
loopt tegen het lijntje aan, hij voelt dan het obstakel. Hij heeft niet de
intelligentie om er onderdoor te kruipen. Onverrichter zaken geeft hij
de moet op. Het heeft nog drie weer geduurd voor het vissen bestand,
toch aardig uitgedund, weer aan de oppervlakte verscheen.
De moraal van het verhaal is natuurlijk dat de aanhouder wint, maar
toch vooral dat soms eenvoudige oplossingen soms beter zijn dan de
moderniteit. Ik denk daar nu over na, zittend in het zonnetje en
genietend van de rond dartellende vissen, voor zover vissen kunnen
dartellen.
Jac
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