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Meditatie
Herinneringen zijn kostbaar en liggen in ons geheugen opgeslagen
en het mooie is dat we ze altijd tevoorschijn kunnen roepen. Soms
dienen ze zichzelf aan, wel kunnen de herinneringen in de loop der
tijd veranderen of zelfs vervagen, maar zij blijven altijd ons leven
kleuren. Het is fijn als er mooie herinneringen zijn, maar een ieder
heeft ook droevige herinneringen, omdat je bijvoorbeeld afscheid
hebt moeten nemen van een geliefde.
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Ook de discipelen moeten afscheid nemen van Jezus, want zo zegt
Hij hen, Hij keert terug naar de Vader. Hemelvaart is voor de
leerlingen in eerste instantie een pijnlijk iets. Zij zullen Jezus, hun
Meester en Vriend gaan missen. Wat hebben ze veel met Hem
beleefd en met elkaar. De herinneringen aan die tijd liggen diep in
hun hart opgeslagen. Zij doen wat vele mensen doen, ze kunnen
er niet over uitgepraat raken. Ze herinneren elkaar er aan, dat Hij
hen heeft geroepen en tot vissers van mensen heeft gemaakt. Ze
vertellen elkaar over Zijn woorden en daden, maar ook vertellen
ze elkaar over die moeilijke tijd van zijn lijden en sterven en van
de Paasmorgen. Het is teveel: teveel om op te noemen en teveel
om “even een plek te geven”. Door dit alles heen is hun oude
leven van vissers totaal omgekeerd en zal ook nooit meer
hetzelfde worden. Hij heeft hun de liefde geleerd, de liefde die tot
het uiterste gaat en dat alles met elkaar geeft een heel innige
band.
Maar Jezus zegt tegen hen dat Hij wel moet vertrekken, Hij moet
wel gaan, want anders kan de Heilige Geest niet komen. De
Heilige Geest die hun kracht zal geven en zal helpen. Jezus vertelt
hen dat Hij zijn plaats in de hemelsferen zal innemen. Daar zal Hij
zitten aan de rechterhand van God, een heel bijzondere plaats.
God heeft Christus alle macht gegeven, hij laat Hem heersen over
hemel en aarde. Wij kunnen dat nauwelijks beseffen, wat dat voor
hen en voor ons betekent.
Een lied vertolkt het als volgt:
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed
wie arm was leeft in overvloed.
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De hemelvaart van Jezus luidt voor de leerlingen een nieuwe fase
in. Hij is weg en zij moeten verder. Wat zullen ze die komende tijd
vaak aan Jezus hebben moeten denken en veel herinneringen met
elkaar gedeeld hebben! Vast en zeker zullen ze vaak gelachen
hebben en soms zullen er ongetwijfeld ook tranen gevloeid
hebben. Maar één ding houden ze elkaar steeds weer voor, we
moeten niet bij de pakken neer gaan zitten, niet naar boven
blijven staren en hangen in het verdriet, hoe begrijpelijk dat ook is
na al die mooie jaren. En waarom zouden ze dat eigenlijk ook
doen? Jezus had hun zelf de belofte gegeven dat Hij niet voorgoed
weg was.
Jezus is in de hemel opgenomen en dus, heel
wonderlijk, overal en altijd bij hen. Bovendien heeft Hij de belofte
gegeven dat Hij zal terugkeren. De mannen in witte gewaden,
boodschappers van God, hebben het zelf gezegd : “Jezus, die uit
jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze
terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.”
Dat is de boodschap van het feest van Hemelvaartsdag: Jezus is
niet langer aan plaats en tijd gebonden, maar Hij is op een nieuwe
manier aanwezig bij de leerlingen. En daarmee ook bij ons, bij
heel zijn kerk. Vlak voor zijn hemelvaart zegt Jezus nog iets
opmerkelijks tegen zijn leerlingen.: ga dus op weg en maak alle
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Deze opdracht is niet niks.
In feite is deze opdracht bloedstollend en opwindend tegelijk, een
enorme verantwoordelijkheid en een grote uitdaging.
Zij krijgen de opdracht om van Jezus te getuigen, en in zijn naam
heilzame woorden te spreken en goede daden te verrichten. Ook
voor ons geldt deze opdracht, als kerkgemeenschap mogen we
mensen in contact brengen met God en met elkaar, en zo bouwen
aan zijn koninkrijk hier op aarde.
Maar eerst keren de leerlingen terug naar Jeruzalem. Daar wijden
ze zich, samen met anderen, eensgezind heel vurig aan het gebed
en wachten tot de tijd rijp is, want op de vijftigste dag van Pasen,
tien dagen na hemelvaart van Jezus, zal de heilige Geest komen
en zich op ieder van hen neerzetten. Hij zal hun verstand
verlichten, hun hart verwarmen en hen met alles helpen.
Tot slot mogen wij ook met elkaar bidden: Kom, Heilige Geest,
vervul ons met uw liefde, sta ons bij in het wel en wee van ons
leven en maak dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken, deze dag
en alle dagen, tot in eeuwigheid.
Janny Vree

Kerkdiensten
zondag 28 mei
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

ds. J. Prosman
mevr. W. Meuzelaar
dhr. T. Wols
mevr. I. en N. de Jong
kerkbeheer

zondag 4 juni
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

pinksteren
ds. J. Prosman
dhr. J. Vermeulen
dhr. P.H. Vree
mevr. J. de Koning
kia - nigaragua

zondag 4 juni
Voorganger

12.00 uur pinksterpraise
ds. J. Prosman

zondag 11 juni
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

mevr. E. Kleinjan - Strijen
dhr. B. Verplancke
dhr. T. Wols
mevr. S. de Lange
kia - colombia

zondag 18 juni
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

dhr. B. v.d. Aardweg
ds. J. Prosman
dhr. B. v.d. Aardweg
mevr. E. in't Veld-Littig
mevr. Lanting
kerkbeheer

Bij de (uitgangs)collecte
4 juni
11 juni

Kerk in Actie Pinkstercollecte – voor de kerkopbouw
in afgelegen dorpen in Nigaragua.
Kerk in Actie – Hulp voor straatkinderen en hun
ouders in Colombia
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Kerkdiensten op internet
Thuis of, waar ook ter wereld, op vakantie; u kunt altijd en overal
de kerkdiensten op internet beluisteren.
Op www.kerkdienstgemist.nl - Zuid-Holland – Kerkmaasdam
blijven de diensten tot zes weken na datum bewaard.
Luistert u ook via internet?
U kunt wekelijks de liturgie in uw mailbox ontvangen. Stuur een
mail naar joke@jamcopy.nl (met vermelding van uw naam) om u
hiervoor aan te melden.

Nevendienst ‘Klein Begin’

Hallo allemaal,
Bijna is het Pinksteren.
Dan vieren we dat de Heilige Geest komt om mensen woorden te
geven die iedereen kan verstaan. Dan wordt opnieuw duidelijk dat
het verhaal van Jezus verder gaat. Zijn weg heeft de toekomst.
Vanuit die inspiratie komen we in de kerk elke keer weer samen.
We delen de verhalen, we laten ons raken door woorden die steeds
weer verrassend kunnen zijn. Ook voor de kinderen kunnen de
Bijbelverhalen elke keer weer nieuwe vensters openen. Zo
ontdekken de kinderen dat het niet alleen verhalen van lang
geleden zijn, maar vooral verhalen met toekomst.
Kunnen mensen helemaal opnieuw beginnen? Een nieuwe start
maken, alsof je opnieuw geboren wordt? Jezus vertelt aan
Nicodemus dat het kan.
De week na Pinksteren horen we wat de Geest met mensen kan
doen. Hij vuurt je aan en blaast je voort. En dan kan alles anders
worden. In de verhalen van het zomernummer krijgen we iets te
zien wat dat betekent.
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We horen over de arme Lazarus, die in de hemel een nieuw begin
maakt. Over het verloren schaap dat terug gevonden wordt en
over
de
vissers
die
toch
nog
volle
netten
kregen.
Het is windkracht 10 in de verhalen. De Geest van God maakt alles
anders.
Wij hebben er weer zin in en hopen weer vele kinderen mooie
verhalen te mogen vertellen en knutsels of puzzels te mogen
maken.
Jij komt toch zeker ook??!!
Tot ziens in de nevendienst.
Namens de leiding, Juf Paula

70-jarigen en ouder
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K.A. Janse
L. Belder
F.M. van der Wilt - Dees
H. Mekking-Dorst
P. Voorwinden
C.M.P. de Vos - Steenbergen
M. Morris - van Leenen
W. Rijken - Kooijman
L.J. Lindhout
J. Schouten
T.L. Stehouwer
J. van der Stel
P.A. de Snoo-van Nieuwkoop
G. van der Linden-de Lijster
J.W. Vree - van Dongen
H. van Steensel-van der Stouw
J. van Vliet - Blanken
J.C. Visser
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Omzien naar elkaar
Als één lid lijdt, lijden we allemaal mee! Als er één lid blij is, zijn
we allemaal verheugd!
Zieken
Dhr. H.J.F. Dorst moest een enkele week geleden met spoed
geopereerd worden. We leven met u mee en bidden dat u weer
opknapt!
Dhr. J. van Wingerden is ook pas geleden geopereerd. We zijn
dankbaar dat het goed met je gaat!
Bij dhr. C. Peet was er minder mooi bericht en gaat de
behandeling weer verder. We wensen jullie sterkte en Gods
nabijheid.
Mw. G. Hollestein-Tuk ligt al weken ziek op bed. We bidden dat
u zult merken dat u veilig in Gods handen bent!
Evelien Donker ondergaat deze weken intensieve behandelingen
met chemo. Om heel veel kracht en rust bidden we voor jullie!
Dhr. J. Sluimer moet ook weer verder met chemo. Het ging een
tijd lang zo goed! Gods nabijheid!
Overleden We leven mee met familie Blaak vanwege het verlies
van oma Van de Lagemaat. Dinsdag 9 mei overleed zij na een
hevig en kort ziek-zijn. Enkele dagen was het slechts van gezond
naar overlijden. We zijn blij met jullie dat oma het huwelijk van
Marloes en Lennart nog mocht meemaken. We wensen jullie Gods
zegen en sterkte in dit verdriet!
Huwelijk Vrijdag 21 april hebben Marloes Blaak en Lennart van
der Meer Gods zegen over hun huwelijk ontvangen in een dienst in
onze kerk. We kijken terug op een mooie huwelijksdag en een
zegenrijke kerkdienst! We bidden voor het bruidspaar dat God hen
zal zegenen met een lang en gelukkig huwelijk! We bidden voor
hen om Gods zegen in voor en tegenspoed.
Huwelijksjubleum Dhr. en mw. De Vlaming - van Prooijen waren
zaterdag 29 april 40 jaar getrouwd. Nogmaals van harte geluk
gewenst en zegen over de komende huwelijksjaren!
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Doop Zondag 28 mei mogen we Rosalie van Bennekom dopen!
Ze beseft het nog niet zo wat er allemaal aan de hand is in het
leven. Maar God zegt nu al tegen haar: Ik ben je Vader! Onze
Heer Jezus zegt nu al tegen haar: ik was je schoon, zodat je een
zuivere ziel, een zuiver hart voor God en mensen zult hebben. En
de Heilige Geest zegt nu al tegen haar: ik zal altijd bij je zijn. We
zien uit naar de doopdienst!
Belijdenis In de Pinkstermorgendienst op 4 juni willen drie
gemeenteleden graag het geloof belijden in het midden van de
gemeente: Anoek van Steenselen, Peter van Steenselen en Paula
van Raamsdonk. We zijn daar heel blij mee! We wensen jullie toe
dat ons prachtige geloof jullie op je hele verder levensweg zal
bijblijven! Wat is er mooier dan te kunnen geloven dat God je door
Jezus Christus aanneemt als Zijn kind. Is er iets hogers en met
meer geborgenheid denkbaar dan te vertrouwen dat God je Vader
is? Is er iets inspirerender dan het besef dat Hij door Zijn Heilige
Geest altijd en overal met je is?

De dominee
Het mooie voorjaarsweer begint nu toch langzaamaan door te
breken. Alles wordt steeds groener. De bloemen beginnen weer te
bloeien, de gewassen beginnen al op te komen. Het vee gaat
alweer naar buiten. En de mensen trouwens ook. Het geheim van
nieuw leven… Allemaal wonderen die God elk jaar weer laat
gebeuren in de natuur.
Ook in ons hart, in ons leven kan het steeds weer lente worden.
Als Jezus Christus, de Zonne der gerechtigheid, gaat schijnen, als
de warmte van Gods liefde de winterkou verdrijft en alles weer
met Paas- en Pinksterkracht opbloeit. Daar zien we elke keer weer
naar uit, we bidden dat de Heilige Geest ons zal inspireren en
meenemen op de weg van Jezus, op Zijn weg van geloof, hoop en
liefde!
Op naar Pinksteren!
Hartelijke groet ds. Johan Prosman
7

Dankjewel - 2

Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel

Bloemendienst
28
4
11
18

mei
juni
juni
juni

Groeten mw. A.H. (Letta) Besseling

I. de Jong
R. Alblas
W. Veldhoen
H. Knoot

Dankjewel - 3

Lieve mensen,
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties aan ons
gericht ter gelegenheid van ons 40- jarig huwelijk.
Vele kaarten, persoonlijke woorden en felicitaties via sociale media
waren aan ons gericht. Wij waren er stil van, dank jullie wel.

Bloemengroet
9
16
23
30
7

apr
apr
apr
apr
mei

Hartelijk dank voor alle mooie, lieve kaarten die ik heb ontvangen
i.v.m. mijn verhuizing!
Gelukkig ben ik al helemaal gewend hier in " Iets Terug Doen" aan
de Ooststraat in Oud-Beijerland. Als u benieuwd bent en toevallig
in de buurt: Kom maar eens kijken!

Mevr. Middelkoop-Kruithof
Evelien Donker
Mevr. Bijland-Versendaal
Dhr. En Mevr. De Vlaming-van Prooijen
Mevr. Weijers-Kleinendorst
Dhr. P. van Dam

Dankjewel - 1

Tijdens de gemeentevergadering van 9 april 2017 heb ik kort
uiteengezet de situatie rond mijn gezondheid.
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het medeleven in de vorm
van bidden, kaarten en bloemen etc.
Mijn slokdarmkanker is niet operabel. Dit wordt veroorzaakt
doordat er lymfe klier kanker is geconstateerd. Mijn enige optie is
een zeer zware chemokuur waarvoor de voorbereidingen worden
getroffen.
Thea en Coen Peet
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Groeten Rook en Jopie de Vlaming

Verslag van de Gemeente-Avond
Hervormde Gemeente Maasdam 6 april 2017
Welkom: Ds. Prosman heet iedereen hartelijk welkom en opent
de avond met gebed en het lezen van Lucas 18: vers 9-17 Laat de
kinderen tot mij komen. Wie mogen erbij horen? Onze Heer
vernederde zich en werd als een kind. Kinderen zijn bescheiden en
als je zo bescheiden bent als een kind ontvang je het Koninkrijk
van God. Wij zingen Psalm 8 vers 1,2 en 3.
Kerkrentmeesters: Dhr. de Winter neemt het woord en bedankt
Dhr. den Boer voor het vele werk in het afgelopen jaar.
De kerkrentmeesters hebben de bedoeling om een meerjaren
begroting van ong. 10 jaar te gaan maken. Zodat grotere uitgaven
beter in beeld komen. Verder komt een vraag uit de gemeente of
er ook milieumaatregelen genomen worden.
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Hierbij is te denken aan zonnepanelen of energiebesparing. De
volledige jaarrekening ligt ter inzage bij Dhr. den Boer van 24 april
tot 4 mei 2017.
Diaconie: Mw. Knoot presenteert de Exploitatie rekening van de
Diaconie.
De Diaconie is dankbaar dat er meer geld opgehaald is voor goede
doelen welke rechtstreeks doorgestuurd worden naar deze doelen.
Er worden ook regionale doelen gesteund zoals “De Hospice” en
Stichting “de Hoop” Overigens ontvangen alle ouderen met kerst
een Dagboekje dat door de Diaconie wordt betaald.
De jaarrekening van de diaconie ligt ook ter inzage van 24 april tot
4 mei 2017 bij Mw. Knoot. Daarna krijgt Mw. Hulsbos het woord
om te vertellen over de projecten van de diaconie. Momenteel
steunt de diaconie een project in Cuba van Ds. Perez. Omdat dit al
wat langer loopt en wij minder informatie vanuit Cuba terug
krijgen, wil de diaconie in september graag starten met een nieuw
project van “Open doors” Dit is een Christelijke organisatie voor
vervolgde Christenen. Er wordt gedacht aan een project voor een
kindertehuis in Colombia. In dit tehuis zitten 53 kinderen veelal
van voorgangers van vervolgde Christenen. Dit project zal t/m
2018 lopen. Tussentijds zullen rapportages in het Hervormd
Contact gepubliceerd worden. Omdat nog niet helemaal duidelijk is
of het dit project gaat worden is er nog geen definitief besluit
genomen. De diaconie wil nl nog meer duidelijkheid over het te
volgen project. Voor plaatselijke goede doelen wordt de opbrengst
van het “Zendingspotje” bij de uitgang van de kerk gebruikt.
Ontmoetingscentrum: Dhr. Peet krijgt het woord en deelt een
beknopt overzicht van de Balans en Exploitatie rekening uit.
In 2016 is de Boekenbus aangeschaft en betaald door De Stichting
Ontmoetingscentrum. Tevens is er een nieuwe Zitmaaier
aangeschaft. In 2015 zijn in opdracht van de PKN de statuten
gewijzigd bij de Notaris. In 2016 is het bestuur gewijzigd. Dhr.
Kerklaan is vertrokken en Dhr. de Winter Kerkrentmeester is
toegetreden tot het bestuur. Mw. de Penning is gestopt met het
onderhoud waarvoor wij als dank voor de jarenlange trouwe inzet
een applaus geven en Mw. Meuzelaar wordt momenteel
ondersteund door Mw. Balanesh uit Eritrea.
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Pauze met koffie en thee, verzorgd deze avond door de Jeugd
olv Dhr. van den Aardweg (jeugdouderling).
Presentatie over het jeugdwerk in onze gemeente (Want de
Jeugd heeft de toekomst):
Dhr. van den Aardweg heeft een presentatie op de beamer
gemaakt. Wat hebben wij zoal als jeugdwerk:
Oppasdienst
Nevendienst “Klein Begin” met 9 enthousiaste mensen als
leiding. Mw. de Jong voorzitter vertelt wat er gedaan wordt en hoe
er gewerkt wordt. Er wordt gewerkt uit Kind op Zondag. De
schriftlezing tijdens de kerkdienst is meestal hetzelfde als het
thema uit Kind op Zondag. Wat erg jammer is dat er zo’n sterk
wisselende groep kinderen naar de nevendienst komt. Hierdoor
kun je nooit een verwerking van meerdere weken maken.
Catechese Er is een vrij grote groep van ong. 17 jongeren die in
wisselende samenstelling de avonden bezoeken. Gemiddeld zijn er
zo’n 8 tot 10 jongeren.
Na de Catechese is er Jeugdsoos: Deze is in het Ontmoetingscentrum. Zij hebben de beschikking over diverse spelmateriaal en
kijken film en kletsen, doen spellen en zijn gezellig bij elkaar.
Tienernevendienst Dit loopt momenteel wat minder maar men
hoopt na de zomer als er zo’n 7 kinderen van de nevendienst
afscheid nemen dat dit weer nieuw leven in geblazen kan worden.
Godsdienstles op O.B.S. “de Pijler”. Ds. Prosman geeft les aan
een zeer enthousiaste groep kinderen. Ds. Prosman volgt
momenteel een opleiding om deze lessen te mogen geven.
JOR Jongerenwerk van de gezamenlijke kerken waaronder
Puttershoek.
Nieuwe ontwikkelingen:
Er zijn plannen voor een knutsel club op woensdag middag.
Eind mei wordt een eerste instuif gehouden om te toetsen of er
animo voor deze middagen is.
Huiswerkbegeleiding ook op de woensdag middagen voor de
wat oudere jeugd.
EO Jongerendag Dit jaar wil de Jeugdleiding deelnemen aan
deze dag eventueel met een busje.
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Nacht zonder dak Slapen in de open lucht in een kartonnen
doos. Fam. van Steensel uit Mijnsheerenland wil dit graag
organiseren tijdens het start weekend in september.
Jaarlijks kampweekend gaat weer georganiseerd worden.
Uitslaapdienst eventueel interactief in de middag op verzoek
van de jeugd zelf.
Oprichten van een bandje met eigen muzikanten
Jaarlijkse BBQ bij de fam. van den Aardweg in de tuin aan de
boezem.
Rondvraag
Dhr. Mooijaart vraagt de kerkrentmeesters hoe het nu zit met de
collectemunten. Ouderling Kerkrentmeester Dhr. W. Vermeulen
antwoord dat dit voorstel voorlopig in de ijskast geplaatst is omdat
de kerkrentmeesters hier nog niet aan toe zijn.
Dhr. Blanker vraagt of er gemeenteleden zijn die na willen denken
aan hulp bij het onderhoud van groen en tuin. Dhr. Goud kan toch
niet alles alleen doen.
Tevens vraagt Dhr. Blanker met nadruk aub data voor het
ontmoetingscentrum tijdig door te willen geven om zo dubbele
afspraken te voorkomen.
Er wordt medegedeeld dat er nog steeds vacatures zijn in de
kerkenraad. De gemeente wordt gevraagd om hier over na te
willen denken.
Wij besluiten deze avond met het bidden van “Het onze Vader”.

Verslag van de kerkenraadvergadering van 3 april 2017.
1. Opening: Mw. Knoot opent de vergadering en Ds. Prosman gaat
voor in gebed.
Ds. Prosman leest voor uit Johannes 10 vers 1-18. De gelijkenis
van de Goede Herder.
Wat raakt ons het meeste in deze gelijkenis? Wij denken er over
na en praten er in groepjes van 2 over.
12

2. Lief en Leed: Wij doen een rondje lief en leed.
3. Vaststelling van de agenda: Er zijn geen extra agenda punten.
4. Notulen: De notulen van de vergadering van 6 maart worden
goedgekeurd en ondertekend door Mw. Knoot en Mw. Israel.
5. Actielijst: De gehele actielijst wordt doorgenomen.
6. Afspraken rondom het Jaargesprek:
Er zal een jaargesprek gevoerd worden met Ds. Prosman, Diaken
Mw. van Bennekom, Kerkrentmeester Dhr. W. Vermeulen en
Ouderling Dhr. Verplancke. Ds. Prosman stelt het ook zeer opprijs
om een soortgelijk gesprek te hebben met ieder college
afzonderlijk, dus met de Diaconie, de Kerkrentmeesters, de
Ouderlingen.
7. Mededelingen van:
Ouderlingen: Er zijn geen mededelingen.
Diaconie: De jaarrekening 2016 van de diaconie is gecontroleerd.
Mw. Knoot, Mw. Israel en Mw. Commijs ondertekenen de
jaarrekening.
Kerkrentmeesters: De jaarrekening 2016 is klaar maar moet nog
gecontroleerd worden door de accountant. Mw. Israel en Dhr. den
Boer ondertekenen de benodigde stukken.
Jeugdzaken: De familie van Steensel uit Mijnsheerenland wil
graag een “Nacht zonder dak” organiseren voor de jeugd. De
kerkenraad is erg enthousiast over dit idee. Het lijkt ons leuk om
dit rondom het startweekend te laten plaatsvinden.
8. Ingekomen stukken:
PKN uitnodiging van de Classis voor vergadering op 29 maart
2017.
Ds. Prosman en Mw. Hulsbos zijn als afgevaardigden naar deze
vergadering geweest. De vergadering stond in het teken van de
vele consideraties en wijzigingen in de kerkorde en classis
indeling.
Het gaat voor de meeste gemeenten veel te snel. Er moeten teveel
besluiten in een korte tijd worden genomen.
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De huidige classis zal verdwijnen. Er ontstaan ws. ringen voor
overleg en ontmoeting.
9. Nieuw te benaderen kerkenraadsleden ivm huidige en
toekomstige vacatures:
Het belangrijkste is om de gemeente te informeren over de
behoefte om de kerkenraad uit te breiden met nieuwe leden.
Dhr. Verplancke zal een redactioneel stukje schrijven voor het
Hervormd Contact.
10. Evaluatie diensten:
Thema dienst met de kinderen van O.B.S. de Pijler was erg leuk
met de tekeningen. Het was jammer dat deze dienst tegelijk met
de biddag voor gewas en arbeid viel.
Communicatie en agenda:
Gemeenteavond: donderdag 6 april 2017 aanvang 19.30 uur
koffie vanaf 19.15
Enkele jongeren zorgen voor de koffie en thee. Voor de pauze is er
een informatief gedeelte van kerkrentmeesters, Ontmoetingscentrum en diaconie. Na de pauze is er een presentatie van het
jeugdwerk.
11. Rondvraag:
Mw. van Bennekom vraagt waarom er geen foto van onze kerk
staat bij Kerkdienst Gemist.nl
Ook is het mogelijk een link naar de website in te vullen.
Dhr. Verplancke heeft iemand van de Burgerlijke gemeente
gesproken over het monument voor het ontmoetingcentrum. De
jumelage met Mossautal is beëindigd en alle bordjes bij ingang van
de gemeente zijn verwijderd.
De Kerkenraad beslist dat de gedenksteen voor het O.C. ook
verwijderd mag worden.
12. Sluiting: Wij besluiten deze vergadering met het bidden van “Het
Onze Vader”.
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Verantwoording collectes
9 april 2017
In de dienst
Deurcollecte
13 april 2017 In de dienst
Deurcollecte
16 april 2017 In de dienst
Deurcollecte
23 april 2017 In de dienst
Deurcollecte
30 april 2017 In de dienst
Deurcollecte
TOTAAL

Pinksterpraise
Kerk en Eredienst
Giro 555
Kerk en Eredienst
House of Hope
Kerk en Eredienst
Myamar
Kerk en Eredienst
World Servant
Kerk en Eredienst
Kerkbeheer

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

128,30
337,30
88,30
224,10
269,87
276,82
99,90
166,50
183,90
140,15
1.915,14

Stand Kerkbalans 2017 op 30 april € 29.454,50
Verantwoording giften
World Servants
via
Rabobank
Rabobank

€
€

50,00
20,00
€

House of Hope
via

40 dagentijd
via

Bloemen
via

Rabobank
Ds. Prosman
(huisavondmaal)

doosjes (19)
Rabobank
Actie € 5,00
Ds. Prosman
Rabobank

€

20,00

€

20,00

€
€
€
€
€

Mw. Meuzelaar
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70,00

Op Pinksterzondag 4 juni zal er weer een Openlucht Pinksterpraise
gehouden worden. Het thema is: “Ik versta je” en de dienst zal
worden geleid door Dominee Prosman.
De dienst wordt gehouden om 12 uur, na de dienst in de kerk die
gewoon om 10 uur begint. De dienst vindt weer plaats aan de
Lageweg 7, een prachtig terrein aan de Binnenmaas, tegenover
Campina.
Als u om 10 uur naar de kerk komt, dan kunt u daarna gelijk
doorgaan naar de Lageweg. Komt u alleen naar de Pinksterpraise,
dan kunt u daar tegen half 12 terecht. U wordt dan ontvangen met
koffie, thee of limonade. We hopen ook weer op zoveel mogelijk
enthousiaste bakkers, die iets willen maken voor bij de koffie.
Iedereen die komt, moet zelf een stoel of kleedje meenemen om
op te zitten. Ook de zwemspullen kunnen mee, want na afloop kan
er in de Binnenmaas worden gezwommen.
Als u eerst naar de dienst van 10 uur komt, dan kunt u alles wat u
bij zich heeft achterlaten in het ontmoetingscentrum.
De Pinksterpraise duurt ongeveer een uur, maar na afloop kan er
dus nog gezwommen worden.
Voor de kinderen is er een creatief programma en voor de
allerkleinsten is er oppas.

€

40,00

€

1.039,05

€

10,00

€

3.074,19

220,85
20,00
763,20
10,00
25,00

Hebt u behoefte aan vervoer naar de Lageweg, meldt u dit dan
even aan een van de kerkenraadsleden, dan wordt u gebracht.
In het Hervormd Contact, op de website van de kerk en op
Facebook staat alle nuttige informatie. Nodigt u alstublieft uw
familie, vrienden en kennissen uit voor deze bijzondere
bijeenkomst.
Op zondagochtend vanaf 9.30 uur kunt u op de website lezen of de
dienst onverhoopt niet door kan gaan vanwege eventueel slecht
weer. We drinken in dat geval koffie na de kerkdienst van 10 uur.
We hopen u en jou te ontmoeten!
Namens de jeugdraad,
Els Wensink: 0786761286 / jwwensink@chello.nl
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Giften H.V.D
Via

Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.

V. Vliet
V. Vliet
Vree
Middelkoop
Veldhoen
Veldhoen
Veldhoen
Vree
Vree
V.d.Wilt
V.d.Wilt
De Snoo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,00
20,00
5,00
20,00
5,00
5,00
1,20
5,00
10,00
10,00
6,00
5,00

Alle gevers hartelijk dank!

een ziekenhuis, dat helaas in de 1e wereldoorlog vernield werd.
Hij zelf was gevangen genomen omdat hij een Duitser was.
Na deze oorlog gaf hij vele orgelconcerten en lezingen om geld
bijeen te verzamelen om opnieuw naar Lambarene te gaan en
alles weer op te bouwen en daar een teken van liefde te zijn in en
straatarme omgeving.
Menigeen was diep onder de indruk van dit verhaal.
Nadat we een glaasje gedronken hadden, dat ook tot de gewoonte
van onze seniorendag hoort, kwam de maaltijd. We verzinnen elke
keer weer iets anders en nu was de keuze gevallen op salades,
vooraf gegaan door heerlijke soep, gemaakt door onze vrouwen
van de HVD.
Al met al was het een heel gezellige dag en mocht u nooit eens
hebben deelgenomen aan deze dag, dan is dat wellicht toch eens
te proberen. Aan de tevreden gezichten te zien van onze gasten
krijgt u er vast geen spijt van.
Zal ik maar zeggen: tot het najaar?
Janny Vree

Hervormde Kerk Maasdam Seniorendag dd. 5-04-2017
Op een stralende woensdagmorgen kwamen meer dan 20 mensen
naar onze seniorendag. Lekker in de zon een kopje koffie
gedronken met wat lekkers er bij. Daarna naar de grote zaal
gegaan waar Dhr. Piet Vree een interessant verhaal vertelde over
het boeiende leven van Albert Schweitzer. Dit keer verluchtigd met
mooie plaatjes met de beamer en dat maakt een verhaal wel
bijzonder levendig. Velen kennen natuurlijk wel de naam van
Albert Schweitzer vanwege het ziekenhuis in Dordrecht. Maar
waarom draagt dit ziekenhuis deze naam?
Piet vertelde dat Schweitzer een succesvolle student was en al
heel jong rector van de universiteit in Straatsburg was, maar dat
hij daarnaast een bekend musicus was en de schrijver was van
een bij theologen zeer bekend boek over het leven van Jezus. Dat
alles heeft hij opgegeven om zijn roeping te volgen als arts in
Lambarene in Afrika. Om daar te gaan werken moest hij eerst een
6-jarige opleiding volgen om zich arts te mogen noemen. Met
eigen handen en met hulp van Afrikaanse arbeiders bouwde hij

Wat vooraf gaat aan de Voorjaars-Rommelmarkt dat weet u zo
langzamerhand wel. Maar weet u nog dat er een kar is
aangeschaft, een jaar geleden? Aan deze kar die er ‘niet uitzag’
maar waar we wel wat ‘in’ zagen is flink onder handen genomen.
Alle roest met de staalborstel onder handen genomen, onderdelen
uit elkaar, bekeken, gerepareerd, in de menie, in de verf, nieuwe
onderdelen gekocht, de wendbare vooras er weer onder
gemonteerd, een nieuwe houten vloer erop. Een lichtbak aan de
achterzijde en bedrading vernieuwd.
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Gerommel in Maasdam’ 1974-2017

Zelfs nieuwe doppen voor de wielen werden gevonden. We kennen
de wagen niet meer terug! U begrijpt, daar zitten van een paar
mensen wel héél véél vrijwilligersuren in. Waarvoor onze hartelijke
dank. Woensdagmiddag 10 mei werd de kar in gebruik genomen,
de staanders voor de marktkramen erop in het midden, de planken
en zeilen aan de zijkanten, alles vastgesjord met spanbanden. We
zijn erg blij met het resultaat. We ontvingen een gift van € 250, en bestemden dit voor de kosten die gemaakt zijn om deze kar op
te knappen. Ook een gift van € 20, - ontvingen we van iemand die
niet op 13 mei langs kon komen. Onze hartelijke dank hiervoor!
Er waren echt héél veel spullen deze keer en we hadden alle
handen hard nodig tot half vier, toen stond het meeste op zijn
plaats, Twee kleine karretjes, twee bandenwagens en twee keer
een geleende vrachtwagen van de Cillaarshoekse Rommelmarkt
met spullen stonden vrijdag 12 mei uitgestald op het kerkplein of
in het Ontmoetingscentrum. ’s Avonds was alles afgedekt met
landbouwplastic maar bij de fikse bui regen met onweer was het
nodig om wat opengeslagen plekken te dichten, de zeilen op de
kramen leeg te maken van al het hemelwater. Fijn voor het land
met de gewassen maar voor de spullen wat minder fijn.

Rommelmarkt – vanaf de kar gezien

Een aantal van hen zit elke zondag in de kerk, een paar anderen
wat minder frequent en sommigen misschien alleen met de
kerstnachtdienst. Allemaal verschillend, maar allemaal met
dezelfde inzet; ze maken er iets moois van vandaag.
Tijdens de openingstoespraak van ds. Prosman slaat de kerkklok
9.00 uur. Hierdoor krijgt hij de kans niet om de markt officieel te
openen want de wachtende kopers zetten het bij de eerste van de
negen klokslagen al op een rennen. Ja, je zal het superkoopje
maar mislopen door nog een paar seconden te wachten.
Het weer zit mee, tegen alle verwachtingen in blijft het droog en
wint de zon het zelfs van de bewolking. Al snel is er, vanaf de kar,
te zien dat de meubelvoorraad behoorlijk uitdunt en bij de
kramen, zo hier en daar, de planken weer zichtbaar worden.
Vanuit het Ontmoetingscentrum worden volgepropte tassen naar
auto’s gesjouwd, borden met pannenkoeken worden opgehaald en
het “keukenpersoneel” ziet de voorraad koffie en koek als sneeuw
voor de zon verdwijnen. Om half tien zijn ook de lotenverkopers
gestart. in het begin gaat de verkoop wat moeizaam, maar daarna
krijgt de raddraaier amper de tijd om een kop koffie te drinken.
Dankzij onze sponsors zijn er mooie prijzen te winnen en dat
weten de marktbezoekers zeer te waarderen.

Deze uitspraak schiet even door me hoofd, als ik zaterdagmorgen
om kwart voor negen op de rommelmarkt rondloop. Achter de
kramen en tafels met enorme hoeveelheden serviesgoed, boeken,
bloemenvazen, potten, pannen, planten, dvd’s, cd’s, televisies,
computerspul, kleding, cadeautjes, kaarten, haring enz. staan de
vrijwilligers.

Halverwege de ochtend komen er een paar “groenjassen” het plein
op wandelen. Nee, het zijn geen inwoners van Maasdam (die de
bijnaam “groenjassen” dragen) maar drie heren van het C.D.A.
die, gekleed in de clubkleur, een rondje door de gemeente
Binnenmaas maken om contacten te leggen met de bevolking.
De echte koopjesjagers zijn inmiddels alweer vertrokken naar een
volgende rommelmarkt en het kerkplein wordt nu bevolkt door de
vaste bezoekers uit het dorp en de omgeving. Het is leuk om hen,
die jaren geleden uit Maasdam vertrokken zijn, elke rommelmarkt
weer even te zien.
Doordat de lootjes zo grif van de hand gaan, heeft de raddraaier
deze keer een “vroegertje”; om kwart over twaalf hebben we 22
rondes gedraaid en zijn we door de prijzen heen. Mooi, dat is dus
al vast € 1100.-- in de knip. Een rondje langs de kramen geeft me
de hoop op een heel mooie opbrengst, er is ontzettend veel
verkocht.
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Veel lezers zullen in de afgelopen vijftig? jaar op de televisie één
of meer afleveringen van Sesamstraat hebben gezien. Een
kinderprogramma, waarin de jonge kijkers regelmatig te zien
krijgen, hoe belangrijk het is om te kunnen samenwerken.
Enige tijd geleden hoorde ik iemand, na het klaren van een klus,
zeggen: “zo.. dat was weer een mooi staaltje sesamstraten.”
Dit werkwoord staat niet in het woordenboek der Nederlandse taal,
maar het is duidelijk wat de man bedoelde.

Rond half een gaan de meeste bezoekers naar huis en wordt er
een begin gemaakt met het sorteren en opruimen van de spullen.
Glas naar de glasbak, het metaal op een hoop voor de
oudijzerboer, kleding in zakken voor het goede doel, oud papier
voor de kerk in Sint Anthoniepolder, mooie spullen nog bewaren
voor de volgende markt, de rest in auto’s en karren laden om
maandag naar de milieustraat te brengen, de kramen afbreken en
het kerkplein aanvegen.

Vooraankondiging:
9 september - Kerkplein Maasdam
Info: 078 673 5158
bjornstefan@hotmail.com
*****************************************************

Ondertussen hebben de geldtellers het ook erg druk en in
afwachting van de bekendmaking van de opbrengst zitten we in
het Ontmoetingscentrum aan de broodjes en de soep. Er worden
voorzichtige schattingen gedaan. Waarom zo voorzichtig? Is dat
om teleurstelling te voorkomen, of omdat men de hoeveelheid
“kwartjes en dubbeltjes” onderschat? Ja echt, we hebben al jaren
de euro, maar we praten op de rommelmarkt nog steeds over
kwartjes en dubbeltjes om aan te geven dat het geld voornamelijk
in kleingeld binnenkomt.
Na de lunch moet eerst nog even gegrabbeld worden in de pot met
briefjes van de verloting om de winnaar / winnares van de
'Koffieset' bekend te kunnen maken.
Deze set met koffiezetapparaat, melkopschuimer, koffiebekers en
toebehoren t.w.v. € 110,-- (die we op de ingeleverde DE bonnen
hebben aangeschaft) wordt gewonnen door Jeroen Tempelman.
En dan … eindelijk …. horen we wat deze markt heeft opgebracht.
Er moeten nog wat kosten af van deze bruto opbrengst, maar het
is fantastisch: € 4.395,44.
Een beetje moe, maar zeer voldaan gaat iedereen naar huis.
Het kerkplein ligt erbij, alsof er geen rommelmarkt geweest is.
Iedereen die zich, op welke manier dan ook, ingezet heeft voor het
welslagen van deze dag: heel hartelijk dank!
Het is fantastisch dat zoveel verschillende mensen zo geweldig
kunnen “sesamstraten”.
In september weer?
de raddraaier.

Stap in de wereld van boeken!

Zaterdag 6 mei mochten we 42 bezoekers verwelkomen,
waaronder weer een nieuw gezicht. Nog iemand die ons meldde
erg blij te zijn met ons initiatief en de veelzijdigheid van het
aanbod. De bezoekers zorgden gezamenlijk voor een opbrengst
van € 150,-De boekenbus werd voorzien van een volle tank brandstof in de
hoop dat hij het eerste halfjaar weer heen en terug kan rijden.
Ook tijdens de Voorjaars-Rommelmarkt stapten velen over de
drempel van de Boekenbus of vonden iets van hun gading in de
beide boekenkramen voor de bus waar al voor vijftig cent een
boek bemachtigd kon worden. De vrijwilligers, belangstellenden en
kopers die hieraan hebben bijgedragen onze dank!
Op 3 juni hopen we weer voor u klaar te staan. Als u uw
overtollige boeken wilt inleveren voor het goede doel kan dat
tijdens de openingsuren van 9-12 uur. Ruimte voor encyclopediën
hebben we niet, ook oude Biebboeken, boeken zonder rug of uit de
band raken we niet kwijt, dus a.u.b. liever niet inleveren.
Werkgroep Boekenmarkt
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THEOLOGISCHE VORMING
GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden, 3-jarige basiscursus
Bijbelleesrooster
Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten
van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u
terecht bij de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam en
geïnteresseerden (TVG), die ook in het seizoen 2017-2018 de
basiscursus TVG verzorgt. Deze basiscursus wordt gegeven te
Capelle aan den IJssel, kerkgebouw "De Hoeksteen", Rivierweg 15.
U kunt de cursus volgen op maandagavond of op dinsdagochtend,
vanaf 4 september resp. 5 september 2017.
De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante
vakken wordt gedoceerd: elk jaar: Oude Testament (drs. A.J.O.
van der Wal), Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor) en
Kerkgeschiedenis (drs. J. Robbers);
één jaar: Diaconaat (drs. J.C. Blankers), Gemeente-opbouw (drs.
J.E. Schelling), Filosofie (dr. J.C. de Bas), Rabbinica (mw. drs. E.
Schorer), Spiritualiteit (mw. drs. H. Hummel) en gedurende twee
jaar: Dogmatiek (drs. A.S.J. Smilde), Pastoraat (mw. drs. C.H.A.
Bartelink), Liturgiek (drs. E.B. Kok), Ethiek (mw. drs. R.
Oldenboom) en Wereldgodsdiensten (dr. J. Haafkens).
De basiscursus wordt gegeven van september t/m mei en buiten
de schoolvakanties.
Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap
van een kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles
wat daarmee samenhangt, is van harte welkom.
De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke
vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder
meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk.
Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan
garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere
belangstellende.
Uitgebreide informatie vindt u op de website www.tvgrotterdam.nl
Voor persoonlijke toelichting kunt u mailen met
Mw. M. Bezemer-Rietveld, e-mail: tvgrotterdam@online.nl
of bellen met mw. M. Koole, tel. 0167 53 6671.
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mei
28
29
30
31

2 Johannes
3 Johannes
Ezechiël
Ezechiël

8:1-18
9:1-11

juni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ezechiël
Ezechiël
Ezechiël
Psalm
Romeinen
Romeinen
Romeinen
Romeinen
Romeinen
Romeinen
Johannes
Johannes
Matteüs
Matteüs
Matteüs
Matteüs
Matteüs
Psalm
Matteüs
Matteüs
Matteüs
Matteüs
Matteüs
Johannes

10:1-22
11:1-13
11:14-25
87
9:1-18
9:19-33
10:1-13
10:14-21
11:1-24
11:25-36
2:23-3:13
3:14-21
8:2-13
8:14-22
8:23-34
9:1-8
9:9-17
41
9:18-26
9:27-34
9:35-10:4
10:5-15
10:16-23
3:22-36
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Agenda komende activiteiten

31
31
1
3
5
5
7
7
8
10
10
14
14
15
16
18
19
21
21
22
28
28
29
30
1
2
3
3
5
5

mei
mei
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
juli

19.45
10.00
10.00
9.00

-

20.45
12.00
12.00
12.00
19.00
19.30
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
voor 16.00
14.00
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
vanaf 18.00
10.00
19.00
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
vanaf 9.00
9.00 - 12.00
10.00
19.00
19.30
19.45 - 20.45
10.00 - 12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

repetitie cantorij
inloophuis puttershoek
inloop achter de plataan
boekenbus
gebedskring
kerkenraadsvergadering
repetitie cantorij
inloophuis puttershoek
inloop achter de plataan
inleveren kopij h.c.
loop van maasdam
repetitie cantorij
inloophuis puttershoek
inloop achter de plataan
barbecue
afsluiting winterwerk
gebedskring
repetitie cantorij
inloophuis puttershoek
inloop achter de plataan
repetitie cantorij
inloophuis puttershoek
inloop achter de plataan
ophalen rommelmarkt
boekenbus
afscheid kinderen nevendienst
gebedskring
kerkenraadsvergadering
repetitie cantorij
inloophuis puttershoek
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sluitingsdata voor het inleveren van kopij 2017
inleveren

bezorging
in de week van

kopij loopt
t/m

10 jun
8 jul
19 aug
14 okt

19
17
28
23

22
26
21
25

11 nov
9 dec

20 nov
18 dec

jaargang 41
8
9
10
11

!!

jun
jul
aug
okt

jul
aug
okt
nov

jaargang 42
1
2

23 dec
27 jan

-------------------------------------------------------------------------41e jaargang, nr. 7
Het volgende nummer verschijnt in de week van
19 juni 2017
Dit betreft de periode tot en met 22 juli 2017
Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij bij de redactie:
10 juni – voor 16.00 uur
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