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KERKDIENSTEN

Zondag 2 oktober
10.00 uur ds. D. J. de Rooij, Zwartebroek
Collecten
: 1e KIA Kerk en Israël; 2e Kerk
Koffie: Kees Creemer Crèche: Tessa van der Linden
19.00 uur ds. C. van Dis, Nieuwegein
Collecte: kerk
Zondag 9 oktober
10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten
: 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk
Crèche: Marieke van der Bijl Koffie: Corry Hennipman
Zondag 16 oktober
10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam met medewerking van de cantorij
Collecten
: 1e Edukans; 2e Kerk
Koffie: Nelleke Nobel Crèche: Nieske Veldhuisen
19.00 uur ds. J. de Jong, Waarder
Collecte: Edukans
Zondag 23 oktober
10.00 uur ds. N. Tramper, Zeist
Collecten
: 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk
Crèche en koffie: Anneke Berkheij
Zondag 30 oktober
10.00 uur ds. ds. R. de Vos, Weesp
Collecten
: 1e Nes Ammim Nederland; 2e Kerk
Crèche: Annemieke Bijleveld Koffie: Nel van den Broek

Zondag 6 november
Dankdag voor gewas en arbeid
10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten
: 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk
Creche: Henk den Hartog
Koffie: Bert Letteboer
19.00 uur dhr J. Veltrop, Vianen
Collecte: kerk

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’
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KORTE OVERDENKING
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u
om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer.
(Romeinen 12: 1)
Het offer is uit onze eredienst verdwenen. Maar daarmee is het offer nog niet
weg. Ook de eredienst wordt niet minder belangrijk. Paulus vraagt onze
aandacht voor een ander offer. Hij vraagt van ons dat wij zelf een offer worden,
een levend offer. Paulus wil daarmee de eredienst verbinden met het leven door
ons offer. Tussen beide bestaat geen onderscheid meer als wij zelf het offer zijn.
Wat er op zondag gebeurt, staat in direct contact met de maandag.
Een levend offer, heilig en God welgevallig, een christen durft in dit leven te
staan voor zijn of haar geloof. Deze gedachte komt niet uit de lucht vallen. Het
oude testament kent het offer zeer nadrukkelijk in de Joodse eredienst. Toch zijn
ook bij Israël offers en ethisch handelen nauw op elkaar betrokken. Ze kunnen
niet zonder elkaar. Daar waar Israël dat vergeet, laten de profeten luid en
duidelijk van zich horen. (O.a. Amos 5:21) God haat feesten zonder
gerechtigheid.
Calvijn roept de gelovige op om in dit leven een hostie van God te zijn. Dat is in
de lijn van Paulus. Wij worden het brood. Ik ben het brood des levens heeft onze
Heer gezegd. Het lijkt bijna te veel wat Calvijn zegt. En toch. Eredienst die dienst
in de wereld wordt missionair en diaconaal. Ik zie dat onze kerk ernaar streeft
binnen en buiten van het evangelie te getuigen.
In het visiedocument van de kerk is sprake van twee altaren: een in de kerk en
een daarbuiten. In onze provincie is wel aversie tegen dit beeld. Wij hebben toch
geen altaren? Gaan we terug naar de offercultus? Ik begrijp dat maar vraag toch
nog eens over dit beeld te denken in het kader van Paulus’ brief aan de
Romeinen. Het christelijke leven geldt zowel op zondag als op maandag. De
dienst houdt niet op. Zo wil ik het beeld van de altaren ook horen: God vraagt
ons offerbereidheid in heel ons leven.
classispredikant: ds. Trinette Verhoeven

GEDICHT
Herfstbomen
Zij lijken draadloos
met de tijd verbonden
en na vele zonneronden
dromen zij opnieuw
hun opgetogen kleurentaal
een woord van licht
dat mij vandaag
zo onverwachts
wordt toegezonden
Oeke Kruythof
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RONDOM DE DIENSTEN
Inmiddels ligt de zomer definitief achter ons, beginnen de bladeren te kleuren en
wordt het ´s avonds merkbaar eerder donker. We kunnen terugkijken op een
mooi begin van het seizoen. De startdag met jong en oud samen, fleurige
schorten om en roeren, bakken, snijden maar. Wat was het leuk om met elkaar
het eten te bereiden, de tafels prachtig te versieren en samen te eten!
Het jaarthema van de kerk ´Aan tafel´ werd zo prachtig vorm gegeven. De
woorden die daarbij geschreven staan konden we letterlijk ervaren. Bij Christus
aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te
leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook
anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te
geven.
Afgelopen zondag was een bijzondere dienst waarin we dankbaar afscheid
namen van de ambtsdragers Dianne Kroon, Kees Creemer, Jacobien Kalule en
Jan- Willem van Lindenberg. Vreugdevol was het dat Bert Letteboer en
Cor van Alphen bevestigd werden als diaken en dat Ina Boshuizen,
Nelleke Nobel, Christa Meinders, Nieske Veldhuizen, Carla Holtmanns,
Peter de Haan en Esther Bergmeijer hun taak als ambtsdrager voort zullen
zetten.
In oktober mogen we zo bemoedigd van start gaan en de diensten vieren met
een aantal zeer bekende gastvoorgangers, waaronder oud predikant ds. Sjaak
Visser op 16 oktober en oud- consulent ds. Daniël de Rooij op 2 oktober. Onze
eigen predikant ds. Hans Berkheij zal 9 oktober voorgaan. Op 2 oktober en
16 oktober starten we ook weer met avonddiensten die ruimte geven voor extra
bezinning.
We wensen elkaar vreugdevolle en bemoedigende diensten toe.

VANUIT DE GEMEENTE
Op zondag 9 oktober zal onze oud-predikant ds. Gert van de Pol verbonden
worden aan de Protestantse gemeente Uitwijk-Waardhuizen.
De bevestigingsdienst begint om 9.30 uur en de intrededienst zal om 14.30 uur
beginnen in het Kerkgebouw aan het Kerkplein 1 te Uitwijk. Wanneer u aanwezig
wilt zijn kunt u uw reactie richten aan scriba Arjan Pullen scriba@uw-kerk.nl.
We wensen de familie van der Pol veel zegen toe op hun nieuwe bestemming!
Voor iedereen die moed, troost, vertrouwen of geduld nodig heeft, om welke
reden dan ook, bidden we om Zijn licht en liefde.
Bij God te gast zijn
komen en gaan
wanneer ik maar wil
zonder kloppen
binnen mogen komen
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Bij God te gast zijn
kind aan huis
je lekker voelen
en zijn wie je bent
zonder masker
Bij God te gast zijn
alles kunnen zeggen
alles mogen verzwijgen
niets moeten, niets laten
Bij God te gast zijn
als onder één dak
als aan één tafel
blij en ontspannen
door en door vertrouwd
Bij God te gast zijn
helemaal aanvaard
helemaal mens
helemaal ik
helemaal thuis zijn.
Alfred C. Bronswijk uit ‘Kijken met andere ogen,
een rondreis langs open en gastvrije kerken.’

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Ontvangen collecten
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

28 augustus
4 september
11 september
18 september

Collectebonnen

€
€
€
€

81,80
79,82,20
78,-

Stand kozijn: € 257,46
Ontvangen per bank: € 10,Contant ontvangen:
Op monumentendag € 7,-

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à
€ 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer:
NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van
het aantal en het type bonnen.
 De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw
bestelling.

In de kerk geboren ?
Beste gemeenteleden,
Natuurlijk is niemand van ons in de kerk geboren, maar de uitdrukking kennen
we allemaal ongetwijfeld. Menigeen zal dit in zijn of haar jeugd gehoord hebben
als je snel de deur uit ging en vergat om hem achter je dicht te doen.
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Deze winter zal het zeker weer in menig huisgezin klinken en dan niet als grapje,
maar puur omdat het noodzakelijk is dat de deur achter je gesloten wordt. De
huidige gasprijzen maken dat wij ons allen bewuster zullen worden van het
gasverbruik.
Wij willen u dan ook vragen om ook in ons kerkgebouw de deur niet onnodig lang
open te laten staan. Zoveel mogelijk de buitendeur en de tussendeur gesloten te
houden.
Het college overweegt ook om de temperatuur van de kachel iets te verlagen.
Natuurlijk kunt u dan uw jas aanhouden tijdens de dienst.
Wij hopen op uw medewerking en uw begrip om met elkaar ervoor te zorgen dat
wij geen overbodig gasverbruik hebben. Mocht u vragen hebben, schroom niet
om een van de collegeleden aan te spreken.
Namens het College van Kerkrentmeesters ,
Nelleke Nobel

VANUIT DE KERKENRAAD
Samenvatting kerkenraadsvergadering
donderdag 8 september 2022















De jaarplanning 2022/2023 en de taakverdeling voor de
vergaderingen worden doorgenomen
Er was afgesproken dat er bij avonddiensten vanaf nu
twee ambtsdragers aanwezig zullen zijn, vanwege de
kleine groep bezoekers. Er wordt hiervoor een aangepast
rooster gemaakt en gemaild.
Terugblik: er zijn vele mooie diensten geweest in de zomerperiode, met
dank aan velen.
Vooruitblik: zat.10/9 is de kerk open i.v.m. Open Monumentendag. Op
zo. 11/9 is de Startdag. Op zo. 18/9 is er een avondmaalviering en op
zo.25/9 vindt de aftredings- en bevestigingsdienst plaats. De diensten
wordt kort besproken.
Binnenkort starten de gesprekskringen en de jeugdkringen weer, met
hopelijk veel animo.
Een tijdje geleden was er een aanvraag binnen gekomen van een koor om
een concert te geven in de kerk. Er zal gekeken worden of dat haalbaar is.
Er wordt afgesproken om ook af en toe een koor uit te nodigen in een
ochtenddienst.
Vanwege de stijgende energiekosten zal er in de herfst/winter goed gelet
moeten worden op het sluiten van de tussendeur. Ook de kachel zal soms
wat lager staan om energie en kosten te besparen.
Vanwege het aftreden ontvangt Kees Creemer alvast een bedankje. Ook
Dianne Kroon en Jacobien Kalule ontvangen dat nog. Ze kijken allen terug
op een fijne periode in hun functies.
De volgende kerkenraadsvergadering is op donderdag 6-10-2022
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COMMISSIES
Startdag

Als startdagcommissie kijken we terug op een hele gezellige startdag (op
facebook van de kerk staan foto’s!) en bij deze willen we iedereen die daaraan
mee heeft gewerkt enorm bedanken. Wat was het fijn om met zijn allen een
maaltijd voor te bereiden waar we vervolgens met elkaar van genoten.
Kookschorten werden omgedaan, tafels werden mooi gedekt, bloemen mooi
geschikt. Gerechten als linzensoep, falafel, honingkoek, dadelcake, tortilla’s, en
een heerlijk oreo-mascarpone-toetje kwamen langs! Het thema “Aan Tafel” is
een JAARthema van de PKN, dus goede optie om dit jaar nogmaals met elkaar
aan tafel te gaan?
Groeten van de startdagcommissie,
Carla, Marian, Nieske, Christa, Rolinka en Marieke

Kerstpakketten voor Het Havenlicht: helpt u mee?

Vanaf zondag 4 september staat er onder de toren weer een doos waarin we
spullen verzamelen voor stichting Het Havenlicht.
Het Havenlicht heeft een sterke betrokkenheid met de geestelijke nood
onder zeelieden. Zeelieden die in armoede zwaar werk moeten doen, ver
van huis. Zeelieden uit gesloten landen, waar de overheid het evangelie
probeert buiten te sluiten. Christen-zeelieden die in geestelijke
eenzaamheid verkeren, en behoefte hebben aan steun.
Het Havenlicht heeft als doel:
 Het bemoedigen en helpen van (christen)zeevarenden, die aan boord van
hun schip vaak eenzaam zijn;
 De verkondiging van het evangelie aan zeevarenden van elke nationaliteit,
opdat velen van hen vrede met God zullen krijgen, door de Here Jezus
Christus.
Daarnaast wordt aan zeelieden die dat nodig hebben praktische hulp geboden,
bijvoorbeeld warme kleding. Aan het eind van het jaar worden kerstpakketten
uitgedeeld, met daarin lekkere en leuke dingen en altijd iets in de eigen taal van
de zeeman. De spullen die graag in het kerstpakket worden gezien staan in het
vorige Contactblad. Het breipatroon van de zeer gewilde mutsen is daar ook te
vinden.
Een hartelijke groet van de zendingscommissie,
Barbara, Ellen en Gerda

DIACONIE
Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

28 augustus
4 september
11 september
18 september
18 september

Zending de Wittenberg
Plaats. Bijz. kerkwerk
Helpt u Hopen
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen avondcollecte

6

€
€
€
€
€

64,90
73,10
80,80
64,90
26,50

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie;
NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp.
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Collectes komende weken

 2 oktober KIA Kerk en Israël
Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog.
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel
onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met
Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons
christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn
alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.
Het magazine Op weg, voorheen Kerk en Israël Onderweg, laat mensen aan het
woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn
vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en
het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’
brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare
verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël
en het internetproject ‘De Uitdaging’.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten van ontmoeting en
gesprek en gericht op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk.
Om ons geloof levend te houden.
 9 en 23 oktober plaatselijk bijzonder kerkenwerk
Met uw hulp kan de diaconie de waardevolle activiteiten in onze gemeente
voortzetten, zoals de seniorenmiddagen, kerstviering en de financiële
ondersteuning van de Contactcommissie.
 16 oktober Edukans
Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Goed onderwijs zorgt ervoor
dat mensen een hoger inkomen en een betere gezondheid hebben. Bovendien
stimuleert onderwijs gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
Edukans maakt het verschil met goed onderwijs. Dat vergt meer dan een
kleinschalige aanpak: wij zorgen voor structurele verandering binnen het hele
onderwijs. Niet alleen trainen we leraren, maar betrekken ook ouders bij het
onderwijs van hun kinderen en lobbyen bij onderwijsinspecties en overheden. We
leiden jongeren op in vaardigheden waar vraag naar is en besteden aandacht aan
sociaal en emotioneel leren.
 30 oktober Nes Ammim Nederland
Nes Ammim is een multi-etnisch en multireligieus dorp in West-Galilea. Binnen dit
dorp bevindt zich een oecumenische, internationale gemeenschap van circa 30-40
vrijwilligers. Zij wonen te midden van Israëli’s met diverse achtergronden en zijn
toegewijd aan gastvrijheid, leren en dialoog. Ze krijgen een uitgebreid
studieprogramma aangeboden over Israël, vanuit verschillende perspectieven. De
naam ‘Nes Ammim’ is Hebreeuws en betekent ’teken voor de volken’. Hij is
ontleend aan Jesaja 11:10 en werd door de pioniers gegeven om uitdrukking te
geven aan hun idealen. Deze idealen worden nog steeds nagestreefd door Nes
Ammimers.
Uitgangspunt is de dialoog tussen joden, christenen en moslims en tussen
Europeanen en Joodse en Palestijnse Israëli’s. De dialoog wordt bevorderd door
samen te werken en te leven. In Nes Ammim zijn zowel Europese vrijwilligers als
lokale Joodse en Palestijnse krachten werkzaam.
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Gebedskring

AGENDA

Aan Tafel voor ouderen
Kerkenraadsvergadering
Jeugdevent
Concert Jiddisch Trio

Maandag 3, 24 oktober, 14, 28 november,
19 december, 20 uur kerk
Woensdag 5 oktober, 17.00 – 19.30 uur,
Verenigingsgebouw
Donderdagavond 6 oktober
Vrijdagavond 4 november
Zaterdag 12 november, 20.30 uur, Kerk

JEUGD

Vrijdagavond 4
november gaan we iets
leuks organiseren voor
alle tieners vanaf groep 7!
Wat we gaan doen,
horen jullie nog via de
app. Wil je erbij zijn, zet
dan de datum alvast in je
agenda! Wil je erbij zijn,
maar zit je nog niet in de
app-groep, app of bel dan
even met Johan of
Marieke. Iedereen van
harte welkom!!

KRINGEN
Gebedskring

Christus, wees voor mij en achter mij, boven mij, ook onder mij.
Christus, wees met mij, in mij,
om mij heen, en woon in mij.
Heer, wees om mij heen,
omgeef mij dag en nacht.
Gebed uit Hemelhoog 535
Het is een veelzeggend gebed waarin verlangend wordt gebeden om de
aanwezigheid van God.
Met elkaar verlangend en hoopvol bidden is ook zo mooi van de
gebedskring. Samen danken, bidden of gewoon stil zijn.
We lezen een stukje uit de bijbel, luisteren of zingen soms een lied, en
“verzamelen” dank en gebedspunten, die we meenemen in ons gebed.
Iedereen is van harte welkom, ook als je niet hardop
maar in stilte mee wil bidden.
Mocht je dank-of gebedspunten hebben, doe ze in de “gebeden bus” onder de
toren in de kerk. We nemen deze mee op de gebedskring in de kerk.
 Zie de agenda voor de data van de gebedskring,
Hartelijke groeten, Dianne Kroon
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Gesprekskringen

Binnenkort gaan de gesprekskringen van start. Een kring is een plek waar we
met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een onderwerp of thema. Een kring
heeft als doel om samen te zoeken wat God tegen ons wil zeggen. Eens per 2 a 3
weken komen we bij elkaar.

Dinsdagavondkring

Dit seizoen bespreken we het boek van ds. Sam Janse e.a. ´Eenvoudig leven Bijbelstudies over het goede leven’. Over thema’s als duurzaamheid en
levensstijl slaat dit boek een brug tussen Bijbel en actualiteit. In onze tijd wordt
het duidelijk dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Wie in
dat besef de Bijbel leest, voelt de vragen boven komen: Wat moeten we doen?
Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? In dit wijzen de auteurs een weg naar
het goede leven dat, verrassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt te zijn.
‘Eenvoudig leven’ geeft diepe vreugde en opent nieuw perspectief.
 Van harte welkom als dit thema u/jou aanspreekt. Voor meer informatie of
aanmelden kunt u/jij terecht bij Esther Bergmeijer

Donderdagavondkring

Aan het einde van het vorige seizoen hebben we met elkaar besloten dat we dit
jaar graag met het boek ‘Moderne profeten’ van ds. Kees van Ekris aan de slag
gaan. In dit boek en de bijbehorende podcast lezen en horen we de verhalen van
acht bekende christenen uit de moderne tijd. Ze dagen ons uit om niet mee te
doen met dat wat onze tijd lelijk maakt, maar om vanuit Gods Woord
schoonheid, waarheid en barmhartigheid te zoeken.
 Wilt u/jij deze uitdaging ook aangaan? Welkom!
Voor meer informatie of aanmelden kunt u/jij terecht bij Ellen de Haan

DIVERSEN
Aan tafel

Woensdag 5 oktober 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!
Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden uiterlijk 4 oktober bij Joyce

Vooraankondiging Concert Jiddisch Trio

Zaterdagavond 12 november wordt er in onze Dorpskerk een concert gegeven
door Jiddisch trio Barmazl. Zij maken vrolijke klezmermuziek dat wordt
afgewisseld met Jiddische, Hebreeuwse en Joods-Spaanse liedjes.
Aanvang 20.30 uur en entreekosten € 15,00. (incl. 1 consumptie).
 Meer informatie op www.triobarmazl.nl.
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COLOFON

KOPIJ

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag
van de maand en wordt gratis bezorgd op elk
adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van
de Protestante gemeente wonen.
Data van uitgifte:
5 november en 3 december
Redactie Contactblad:
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen
Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der
Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail
Coördinatie vermenigvuldiging en
verspreiding: Gerda van Lindenberg

Het eerstvolgende Contactblad
verschijnt op:
zaterdag 5 november 2022
Kopij graag inleveren uiterlijk
op: zaterdag 29 oktober
Financiële bijdragen voor de
kosteloze verspreiding van het
CONTACTBLAD zijn van harte
welkom!
U kunt deze storten op de
rekening van: het College van
Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente
Nigtevecht, onder vermelding
van ‘Contactblad’,
op giro: NL 30 INGB
0000519303

Petrus in het land Live (Tour)
Van 27-10 tot en met 3-12 trekt de Petrus-band door het land! Zes
kerken (onder andere 11 november de Kruiskerk in Woerden) in het land
zetten hun deuren open voor een mooie avond vol bijzondere liederen uit
het Liedboek. Het gaat om vertrouwde, nieuwe én vergeten liederen die
voor het tv-programma Petrus in het land van een nieuw muzikaal jasje
werden voorzien. Voor meer info, “zingenindekerk.nl”.

BIJBELLEESROOSTER

zo 2 okt
ma 3 okt
di 4 okt
wo 5 okt

Lucas
Lucas
Lucas
Lucas

17:11-19
17:20-37
18:1-8
18:9-17

do 6 okt
vr 7 okt
za 8 okt
zo 9 okt
ma 10 okt
di 11 okt
wo 12 okt
do 13 okt
vr 14 okt
za 15 okt
zo 16 okt
ma 17 okt
di 18 okt
wo 19 okt
do 20 okt
vr 21 okt

Lucas 18:18-30
1 Koningen 21:1-16
1 Koningen 21:17-29
1 Koningen 22:1-12
1 Koningen 22:13-28
1 Koningen 22:29-40
1 Koningen 22:41-54
Psalm 113
2 Koningen 1:1-18
2 Koningen 2:1-14
2 Koningen 2:15-25
2 Koningen 3:1-19
2 Koningen 3:20-27
2 Koningen 4:1-7
Lucas 18:31-43
Lucas 19:1-10

Tien gereinigd, één genezen
Word geen zoutpilaar
De aanhouder bidt
Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die
farizeeër ...'
Rijkdom
Pruilkoning
Genadig God
‘De koning van Israël’
Ongunstige boodschap
Toevalstreffer?
Twee zonen
Lof zij de HEER
Alsof Israël zelf geen God heeft!
Een dubbel deel
De nieuwe profeet
Een goedgekozen bondgenoot
Mensenoffer
Wonder achter gesloten deuren
Kom dat zien!
Groot in het koninkrijk van God
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za 22 okt
zo 23 okt
ma 24 okt
di 25 okt
wo 26 okt
do 27 okt
vr 28 okt
za 29 okt
zo 30 okt
ma 31 okt
di 1 nov
wo 2 nov
do 3 nov
vr 4 nov
za 5 nov

Lucas 19:11-28
2 Koningen 4:8-24
2 Koningen 4:25-37
2 Koningen 4:38-44
Lucas 19:29-40
Lucas 19:41-48
Lucas 20:1-8
Lucas 20:9-19
2 Koningen 5:1-19a
2 Koningen 5:19b-27
Psalm 84
2 Koningen 6:1-7
2 Koningen 6:8-23
2 Koningen 6:24–7:2
2 Koningen 7:3-20

Gebruik wat je hebt
Gastvrijheid beloond
Geen valse hoop
Goed te eten
Onvermijdelijke eer
Emoties
Geen antwoord
Toch een antwoord
Gehoorzaamheid loont
Hebzucht loont niet
Allerheiligen - Wonen in Gods huis
Drijfijzer
Wij zijn met meer
Zondebok
De hemelsluizen gaan open

LIED, INTERVIEW EN TIP
Lied 837: Iedereen zoekt U, jong of oud
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
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Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
Uit de Petrus Nieuwsbrief, PKN
Elbert Smelt: 'Millennials hebben de kerk heel hard nodig'
Heeft de kerk nog toekomst, nu jongere generaties massaal lijken af te haken?
Zanger en presentator Elbert Smelt (38) hervond zijn liefde voor 'het instituut',
en ziet dat ook bij veel generatiegenoten gebeuren.

 Elbert Smelt is presentator en leadzanger van de wereldmuziekgroep Trinity. Voor
de EO maakt hij sinds ruim een jaar de podcast 'Kerk en ik'. In zijn
maandelijkse column voor Petrus doet hij verslag van zijn persoonlijke zoektocht.

'Nog even snel de baby op bed leggen hoor!' roept Elbert Smelt uit het
bovenraam, als de bel gaat. Al snel zwaait hij met een brede glimlach de
voordeur open. Het is een zeldzame vrije ochtend in een drukke
septembermaand, waarin hij een nieuwe kersttour met zijn band Trinity
voorbereidt, verschillende programma's bij de EO maakt, en ondertussen met
zijn gezin een belangrijke spil is in een woonvorm in de Amsterdamse Bijlmer,
waar dakloze moeders en hun kinderen een tijdelijk thuis vinden.
Een van de programma's waar Elbert intensief mee bezig is, is de podcast 'Kerk
en ik'. Het is een podcast die grote vragen over de toekomst van de kerk aan de
orde stelt, maar zich tegelijkertijd laat beluisteren als een persoonlijke zoektocht.
"Toen ik als presentator gevraagd werd, dacht ik eerst: waarom ik? Ik ben
helemaal geen theoloog. Maar de vraag kwam omdat ik persoonlijk zoekend ben
als het gaat om de kerk, en daarin ben ik toch een soort representant van mijn
generatie."
Een zin die in elke aflevering terugkomt, is: 'Ik kan niet met en niet
zonder de kerk.' Wat betekent dat?
"Toen ik aan deze podcast begon, voelde ik een behoorlijke allergie ten opzichte
van de kerk als 'instituut', met al haar tradities en soms ook ballast.
Tegelijkertijd - en dat ervaar ik steeds sterker - heeft ook mijn generatie een
grotere groep nodig, een 'wij'. Een club waar je sowieso bij hoort, wie je ook
bent en wat je ook presteert. Een plek waar je onuitputtelijke liefde kunt vinden,
waar je mag leven uit genade, waar je fouten mag maken. Dat is bevrijdend in
een wereld waar we steeds genadelozer voor elkaar zijn, waar we elkaar om het
minste of geringste affakkelen."
“De kerk is een van de weinige plekken waar mensen van allerlei
generaties bij elkaar komen, dat moeten we koesteren”
Ben je die waarde sterker gaan beseffen door de gesprekken die je voor
'Kerk en ik' hebt gevoerd?
"Ja, enorm. Ik voel me best vaak op mijn nummer gezet door de mensen die ik
interview. Mijn generatie heeft heel goed geleerd om vragen te stellen vanuit
individualiteit en authenticiteit, maar we blijken slecht in staat om ons te voegen
naar een traditie en vaste gebruiken, om een gebedsleven te onderhouden. En
dan komen we er vroeg of laat achter dat er in de praktijk niks terechtkomt van
al onze goede plannen en individualistische, super-authentieke ideeën. Je redt
het gewoon niet alleen, je hebt dat instituut heel hard nodig. Zeker als je een
gezin krijgt, en je je kinderen iets over God wilt meegeven."
"Daarom heb ik mezelf een tijdje geleden streng toegesproken: dat eeuwige
'zoeken', daar heeft niemand wat aan. Durf nu eens te kiezen, durf ergens thuis
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te komen. Dat bleek eigenlijk heel bevrijdend te zijn. Ik kan nu weer een
'thuisgevoel' ervaren bij heel verschillende kerkelijke tradities uit mijn jeugd,
zowel bij orgelmuziek als bij Opwekkingsliederen."
Zie je die terugkeer naar 'het instituut' ook terug bij generatiegenoten?
"Ik zie dat steeds meer jonge mensen de kerk en de kerkelijke traditie opnieuw
leren waarderen. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen die bewust kiezen voor een
kerk vanwege de schoonheid van een bepaalde liturgie. Tegelijkertijd zie ik ook
generatiegenoten die ervoor kiezen om vast te houden aan het 'zoeken'. Het
gevaar is dat je dan blijft hangen in een bepaald cynisme, dat je jezelf aan de
zijlijn plaatst.
Sommige jonge predikanten durven dat trouwens heel goed te benoemen: 'Dat
geaarzel en getreuzel, het met één been buiten de kerk staan, daar heeft
niemand wat aan. We moeten het samen doen. Dus durf te kiezen!'"
"Ik zie dat steeds meer jonge mensen de kerk opnieuw leren waarderen”
In de podcast komen verschillende thema's langs, van 'Geloven als een
millennial' tot 'De kerk als community'. Met welk thema zijn jullie nu
bezig?
"Ik heb net een serie gesprekken gevoerd over 'Muziek in de kerk', een
onderwerp dat eigenlijk iedereen wel raakt. In de kerk is over niets zoveel
discussie als over muziek! Dat heb ik als tiener zelf meegemaakt: mijn 'herriebandje' zorgde voor flink wat gedoe in de kerk.
Ik vind het mooi wat Nynke Dijkstra hierover zei: we hoeven conflicten over
muziek niet te mijden, maar kunnen die juist aangrijpen als een kans om met
elkaar in gesprek te gaan over ons geloof. Ook intergeneratief! We gaan er altijd
maar vanuit dat we weten hoe de ander denkt. 'Ouderen denken zo over
jongeren' en 'Jongeren denken zo over ouderen'. Terwijl we zouden moeten
checken: klopt dat wel? De kerk is een van de weinige plekken waar mensen van
allerlei generaties bij elkaar komen, en dat wordt steeds unieker. Dat zouden we
moeten koesteren."
Beluister alle afleveringen van de podcast 'Kerk en ik'
via eo.nl/kerkenik.

Waar ben je thuis?

Van Nijkerk naar Amersfoort loopt het Geertje Arendspad. Het pad volgt de
route die Geertje Arends gelopen zou kunnen hebben wanneer ze in het najaar
van 1444 naar Amersfoort gaat om daar een nieuw thuis te zoeken in het
Agnietenklooster. Het verhaal gaat dat zij een klein aarden Mariabeeldje bij zich
heeft voor het klooster. Maar ze schaamt zich voor de eenvoud ervan en vlakbij
Amersfoort gooit ze het beeldje in de gracht. Tegen de kerst krijgt Griet Albert
Gijsen, een Amersfoorts dienstmeisje driemaal een visioen: ze moet het beeldje
uit het inmiddels bevroren water halen. Dat doet ze. Thuis steekt ze er een kaars
bij aan en die kaars lijkt maar niet op te branden. Op gezag van Griets
biechtvader wordt het beeld dan naar de Onze Lieve Vrouwekapel gebracht en
diverse wonderen volgen. Als snel wordt de stad een bedevaartsoord door dit
‘Mirakel van Amersfoort’. Van de gaven van de pelgrims wordt onder meer de
Onze Lieve Vrouwetoren gebouwd, ook bekend als ‘Lange Jan’. Sinds 2014 heeft
de toren, het eindpunt van de tocht, een grote bronzen pelgrimsdeur waarop
Maria afgebeeld is als Mantelmadonna, als hoedster van de gelovigen. Het beeld
van Geertje heeft de tand des tijds niet doorstaan.
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Het boekje met de routebeschrijving biedt niet alleen overzichtelijke kaartjes,
maar thematiseert ook het thuisgevoel. Wat is de geur van thuis en wat de taal?
Ben je thuis bij jezelf? Vragen om over te denken of over te praten, al kun je ze
natuurlijk ook naast je neerleggen. Of je je thuis voelt op het platteland of in de
stad, is een vraag die zich haast tastbaar opdringt tijdens de tocht van ruim 17
kilometer. Startend bij Museum Nijkerk loop je al snel door de velden, maar
gaandeweg neemt de bebouwing toe. De A1 en de A28 die je passeert,
symboliseren misschien de dynamiek van het moderne leven.
 Het Geertje Arendspad sluit aan op
het Gelukkigerwijspad dat 125
kilometer lang is. Informatie over
beide pelgrimsroutes is te vinden
op: www.gelukkigerwijspad.nl.
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