Waar het in beginsel licht was en
zeer goed, hebben we door de
zonde het kwaad en diepe duisternis over ons heen gehaald.
‘Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE
bestuurt zijn voetstappen.’

... HOE DE WEG OOK GAAT EN
WAT ER OOK GEBEURT, WEET
GOD TE VINDEN, VRAAG HEM
OM ZIJN HULP. HIJ ZORGT VOOR
U, JOU EN MIJ, WELKE WEG WE
OOK MOETEN GAAN! HIJ ZAL ER
ZIJN
(SELA, IK ZAL ER ZIJN).
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Roelle de Jager
:

In de gemeentekrant zal in het ene gedeelte meer
het zicht zijn op Christus, het andere gedeelte meer zicht op de gemeente, en ook zullen er
gedeelten zijn over één van de gemeenteleden.
Maar bij elkaar is het één geheel, je kunt het niet
van elkaar scheiden, we zitten als het ware vast
gescharnierd.

vanuit de redactie

Wat ben je gezegend als je gezond mag zijn! Helaas is gezond zijn niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn zoveel zieke mensen in Nederland. En niet alleen oude(re) mensen
zijn ziek, ook kinderen kunnen getroffen worden door een verschrikkelijke ziekte. Wat
fijn als je dan mag terugvallen op je geloof, want weet dat de Heere er voor je is!
Ook ik weet wat het betekent om ziek te zijn geweest. Tijdens mijn eerste zwangerschap kreeg ik HELLP (bloedafbraak, leverfunctiestoornissen en afbraak van bloedplaatjes) en na de bevalling kreeg ik een eclamptisch insult (het lijkt op een epileptische aanval). Artsen hebben gevochten voor mijn leven op dat moment. Gelukkig
kun je volledig genezen van HELLP en (pre)eclampsie. En daar ben ik erg dankbaar
voor. Elke avond dank ik de Heere dat hij mij gespaard heeft.
Als afsluiting wil ik iedereen een hart onder de riem steken. Of je nu ziek bent of
gezond, we mogen altijd terugvallen op onze Hemelse Vader. Terwijl ik dit schrijf
komt er een gedicht in me op dat ik ooit als klein meisje las en graag met jullie deel.
Misschien ken(t) u/je dit gedicht wel.
‘Voetstappen in het zand’
Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
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MEDITATIE
“Wat wij ook overdenken en overwegen, welke weg we ook willen
gaan, het ligt allemaal onder het bestuur van de HEERE. God zet
ons met zijn ‘maar de HEERE’ op onze plaats, onder Hem.”
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ZIEKTE, ZORGEN EN DILEMMA’S.
HOE GA JE HIER MEE OM?
In dit thema lezen we diverse verhalen over ziekte, donor zijn en
andere (medische) zorgen. Hoe ga je hier mee om als Christen?

INGEZONDEN BRIEF
Op de mail van de Drieluik ontvingen wij een ingezonden brief. Een
verhaal over het horen van Gods Stem en hier gehoor aan geven om
zo iemand te redden van de verdrinkingsdood.
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IN DE SCHIJNWERPER
Een interview met familie Van Heukelum die beide werken als praktijkhoudende huisartsen in Hardinxveld-Giessendam.

Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...”
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb Ik jou gedragen...”

Christus
Gemeente
Persoonlijk

14
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Geloofsopvoeding

Gods voorzienigheid en

onze verantwoordelijkheid

n.a.v. Spreuken 16:9 ‘Het hart
van een mens overdenkt zijn
weg, maar de HEERE bestuurt
zijn voetstappen.’
Mag alles wat kan?
Het is de titel van een boeiend boek uit
1989 van wijlen prof. H.M. Kuitert, een
spraakmakend theoloog en ethicus. Hij gaat
in op de vele vragen op medisch-ethisch
terrein. Nu, ruim 30 jaar nadat dit boek verscheen, zijn die vragen alleen maar meer en
ook complexer geworden. De mogelijkheden m.b.t. menselijk leven en gezondheid
lijken onbegrensd te zijn. Nog even, denkt
men, dan kunnen wij mensen maken of elke
schade aan mensen repareren. De ‘maakbare mens’.
Ook wie zulk streven beschouwt als zondige
hoogmoed tegenover God, loopt aan tegen
vragen op dit vlak. Denk aan kwesties als
reageerbuisbevruchting,
orgaandonatie,
vaccinatie e.d. Mag alles wat kan? Wat mag
je wel of niet gebruiken? Tot hoever mogen
we gaan?
Onder christenen is hierover verschil van
opvatting. De één wijst op Gods voorzienigheid, zoals omschreven in zondag 10
van de Catechismus. Niets gebeurt bij geval. Hij doet ons alles toekomen. Je moet
alles aan Hem overlaten. Hier dreigt echter
wel fatalisme. De ander legt de nadruk op
onze verantwoordelijkheid. We zijn geen
marionetten, maar denkende en handelende mensen, aan wie God gaven, kennis en
inzicht heeft gegeven. Nieuwe mogelijkheden, ook op medisch gebied, mag je volop
benutten. Ook die vallen onder Gods voorzienigheid.

Maakbaar of afhankelijk?
Tussen deze twee polen bewegen zich de
standpunten en maakt de één wel en de
ander juist geen gebruik van bepaalde middelen en mogelijkheden. Daarin zoeken we
als christen onze weg, biddend om Gods
gunst en zoekend in Zijn woord naar aanwijzingen; denkend ook aan wat Jacobus
schreef, nl. dat wie in wijsheid tekortschiet,
ze (in geloof!) aan God mag vragen. (1:5)
Intussen zijn we ons zeer bewust, dat het
leven niet maakbaar is, maar dat we in alles
afhankelijk zijn van de HEERE.
Dat geeft Salomo ons ook mee in de tekst
boven deze meditatie. Wat wij ook overdenken en overwegen, welke weg we ook willen gaan, het ligt allemaal onder het bestuur
van de HEERE. God zet ons met zijn ‘maar de
HEERE’ op onze plaats, onder Hem.
Hij laat ons door heel de bijbel heen weten,
dat wij, ondanks alles wat we presteren,
toch maar beperkte en van Hem afhankelijke mensen zijn. Denk aan de vragen die
Hij stelde aan Job (hst. 38 en 39), zodat die
moest erkennen: ik ben te gering, wat zou
ik antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn
mond.

ben te gaan. Hij geeft raad. (ps. 32). En als
onze overweging, welke weg we moeten
kiezen, niet spoort met Zijn wil voor ons, zal
dat vroeg of laat blijken, want Hij bestuurt
onze voetstappen. Met David bidden we
dan: doorgrond mij, o God en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er
bij mij een schadelijke weg is en leid mij op
de eeuwige weg. (ps. 139)
We vinden die ten diepste in Christus, Die
de Weg is en ook de Waarheid en het Leven. Bij Hem zoeken we het, Die rust geeft
in alles wat ons bezighoudt en bij alles wat
ons m.b.t. moeilijke vragen zo hevig kan
vermoeien en belasten. Op Hem mogen we
vertrouwen. Hij zal het doen. En het zal uitlopen op de verheerlijking van Zijn Naam.

Af en toe spelen we thuis het ‘dilemmaspel’. We schrijven allemaal een zelfbedacht dilemma op een
briefje.
Wat kies je... een jaar lang winterkleding in de zomer en zomerkleding in de winter of een jaar lang je
kleding binnenstebuiten?
Wat kies je... een jaar lang op teenslippers naar school of een jaar lang op kaplaarzen naar school?
Wat kies je... een jaar lang alleen hete vloeistoffen drinken of een jaar lang alleen koud douchen?
Vervolgens pakken we een dilemma en lezen die voor aan degene naast ons, die schrijft op de achterzijde zijn keus en argument op. Als je het juiste antwoord raadt krijg je 1 punt, heb je ook het juiste
argument voor die keus dan krijg je 2 punten.
Nu het begrip dilemma duidelijk is keken we er vanuit meer christelijk oogpunt naar.
Wat kies je... je blikje in de berm gooien of het blikje uit de berm oprapen?
Wat kies je... snel doorrijden bij de wegversmalling of de ander laten voorgaan?
Wat kies je... de andere wang toekeren of terugslaan?
Wat kies je... zeggen dat een grap niet kan of hard meelachen?
Wat kies je... minder voor meer of meer voor minder? (je beseft prima dat de kans op kinderarbeid
groter en de kans op duurzaamheid kleiner is)
Wat kies je... terugschelden of zwijgen?
Wat kies je... vrijwillig helpen of alleen als het je wat oplevert?
Wat kies je... de splinter uit je eigen oog verwijderen of de ander zijn ogen uitkrabben, inclusief de
balk?
Wat kies je... al biddend een zegen uitspreken over degene die jou pijn deed of reageren vanuit afwijzing?
Wat kies je?

Troost en vertrouwen
Intussen ligt hier ook grote troost in. We
mogen Hem in al onze vragen betrekken.
Zullen we er niet juist mee naar Hem gaan?
Want Hij wil ons de weg leren, die we heb-

En opeens stond ons dagelijkse medische dilemma, met topprioriteit, weer heel helder voor ogen. We
hebben allemaal dringend een harttransplantatie nodig. Wat kies je? Wat kiest u?
Een hart van steen of een hart van vlees?

M. van Werkhoven

Ezechiël 36: 26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal
het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
Ik bid u toe dat die keus geen dilemma is. U kunt kiezen, omdat u al gekozen bent!

Jacoline van der Graaf
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ALS JE KIND ZIEK IS...

ALS JE KIND ZIEK IS...

Chronisch ziek? Ja, het is een woord wat je zo leest maar met zo’n impact op je leven! Het werd ons verteld zo’n 8 jaar geleden
toen onze zoon Levi (toen 2 jaar) de diagnose Diabetes type 1 kreeg. Als ze me toen hadden verteld dat het vaak zwaar zou zijn,
had ik het niet geloofd. Nu 8 jaar later kan ik echt vertellen wat het inhoudt.
Levi was 2 jaar oud toen hij ziek werd; hij begon veel te plassen, veel te drinken, en viel heel veel af. De schrik van de kinderarts
blijft je altijd bij toen we hoorden hoe hoog zijn bloedsuiker was. Hij had een bloedsuiker van 58 mmol en dit mag tussen de 4 en
de 7 zijn. We wisten niet wat het inhield, maar al snel werd ons duidelijk dat ons leven nooit meer onbezorgd zal zijn. Al snel ga
je het traject in met de kinderartsen, diabetesverpleegkundige en diëtiste. Wat houdt diabetes type 1 precies in?

Ha allemaal,
Wij zijn Johan en Lydia van Lingen, trotse ouders van Anne-Saar (7) en Levi (4). Als Levi twee jaar is, constateert het consultatiebureau dat hij een ontwikkelingsachterstand heeft. Tot dan was dat ons niet eens zo opgevallen. Jongetjes zijn wel vaker laat toch?!
Enkele maanden later krijgen we, na heel veel onderzoeken, een telefoontje van de kinderarts. Eén telefoontje dat ons leven zal
veranderen. Levi heeft het Fragiele X Syndroom. Het wat? Precies dat dachten wij ook. Het Fragiele X Syndroom, zo vertelt Google
ons, is een genetische afwijking die een verstandelijke beperking veroorzaakt. Terwijl de wereld voor iedereen gewoon doorgaat,
staat die van ons stil. Door één telefoontje.
Inmiddels zijn we twee jaar verder. Levi is een vrolijk en stralend mannetje. Ook al is het soms moeilijk voor hem omdat hij de
wereld om hem heen niet altijd begrijpt. Dat geeft wel eens frustratie en verdriet. Maar misschien is hij juist gelukkig omdát hij
de wereld niet altijd begrijpt. Als je de wereld ziet door zijn ogen, zie je een wereld zonder zorgen, zonder piekeren en zonder
toekomstverwachting. Een wereld zonder plannen, maar gevuld met mooie dingen.
Iedereen zit genetisch heel bijzonder in elkaar. Zo zijn we gemaakt. Bijzonder gemaakt. Dat komt bij Levi misschien nog wel het
meest tot uiting. Door zijn genetische afwijking wordt er in zijn lichaam een bepaald eiwit niet aangemaakt en daarom heeft
hij een verstandelijke beperking. Maar geen wetenschapper of arts kan vertellen wat dat eiwit dan precies doet in ons lichaam
en hoe het komt dat we niet goed kunnen functioneren als we dat eiwit niet hebben. Maar wij geloven dat we gemaakt zijn
door onze Schepper. Hij heeft ons allemaal uniek en bijzonder gemaakt. Dat maakt ons stil. We hebben Levi gekregen met zijn
beperking. Zoals we ook Anne-Saar hebben gekregen die de rol als zorgzame zus met verve vervuld. Het is heel bijzonder om te
zien hoe ze rekening houdt met Levi en zich aanpast aan zijn niveau. Ook al is dat voor haar ook soms lastig en begrijpt ze het
niet altijd. Onze kinderen zijn zo gemaakt door hun Hemelse Vader. Van Hem krijgen wij dagelijks kracht om de zorg voor onze
kinderen te dragen.
Natuurlijk is het niet altijd makkelijk en natuurlijk hebben wij ook regelmatig de neiging om bij de pakken neer te gaan zitten,
maar we proberen net als Levi te genieten van elke dag. We genieten van Levi’s lach als hij stralend wakker wordt. Uit bed stapt.
Naar ons toe komt (ook al is het vaak nog maar 5 uur ‘s morgens). En het enige woordje fluistert dat hij kent: Hai!’

Bij diabetes maken je cellen van je alvleesklier geen insuline meer aan. Bij alles wat je eet of drinkt heeft je lichaam insuline
nodig. Een gezond lichaam regelt dit vanzelf. Bij iemand met diabetes moet je dit zelf regelen. Alles wat Levi eet moet je uitrekenen hoeveel koolhydraten hij binnen krijgt en daaruit ga je insuline toedienen. Bij te weinig insuline, stress, zenuwen en weinig
inspanning gaat zijn bloedsuiker omhoog. Bij te veel insuline, te veel inspanning of griep gaat z’n bloedsuiker naar beneden en
een te lage bloedsuiker kan gevaarlijk zijn en zelfs levensbedreigend. Je bent elke dag aan het managen met z’n bloedsuiker. Tot
Levi z’n 3e jaar hebben we insuline gespoten met de pen, daarna is Levi overgegaan op de pomp. Op school wordt Levi 3 keer
gemeten door de thuiszorg, met de gym komt Plonie Prins hem meten en in de gaten houden. Elke dinsdagmiddag gaat hij daar
heen uit school en eet hij daar mee en gaat dan mee naar de club waar zij hem ook in de gaten houdt. Met een kinderfeestje ga
ik of Plonie mee, als we iets belangrijks hebben gaat hij ook naar haar zodat wij onbezorgd weg kunnen gaan. Zij weet wat ze
moet doen en kent hem door en door. Zonder haar waren we nergens.
Deze ziekte heb je 24 uur, ook ‘s nachts gaan we er 1 of 2 keer uit om te meten. Gaat Levi met een hoge of lage bloedsuiker naar
bed, dan checken we ‘s nachts zodat hij ‘s morgens goed wakker wordt. Levi is door de vele schommelingen vaak moe en heeft
vaak geen energie om te spelen. Wat vriendjes van zijn leeftijd vaak kunnen is voor hem niet vanzelfsprekend. Een dagje weg is
veel nadenken wat meegaat, en het is een behoorlijke rugzak, en je hebt geen moment rust; dan hoog, dan laag, eten, dextro,
insuline het gaat maar door. En we doen de zorg met heel veel liefde en we proberen elke dag met positieve moed alles weer te
doen maar soms is het zwaar. Het ging bij mij jaren goed en je deed het allemaal, maar een jaar geleden brak er een periode aan
dat ik het niet meer trok, het werd te veel en ik ben heel veel afgevallen. Maar samen kan je veel en je moet verder dus schouders
eronder en door. Het gaat de goede kant op, maar ik merk ook dat je echt kracht krijgt om dit elke dag weer te dragen. En mijn
grote dank gaat ook echt uit naar onze vrienden die er altijd voor ons zijn, de thuiszorg, Plonie en familie. Maar het belangrijkste:
ik heb echt bewondering voor Levi die dit elke dag moet doorstaan, en geen onbezorgd leventje meer heeft. Ik ben trots op hem
hoe hij het doet, en trots dat ik zijn moeder mag zijn. Dat brengt je toch elke dag een lach op je gezicht.
Leonie de Jong

Lydia houdt sinds een paar maanden een blog bij over ons leven met Levi. U kunt deze vinden op bijzonderlevi.jouwweb.nl.
Familie Van Lingen
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ALS HET ANDERS GAAT ALS GEDACHT…

Het is eind januari 2017 als Wim een vlag buiten uithangt met
daarop; Hoera een meisje!
Fenna is geboren, na een normale zwangerschap en bevalling.
In eerste instantie gaat alles goed. Familie en vrienden komen
langs om haar te bewonderen.
Maar als snel krijg ik, Wilma, last van heftige, aanvalsgewijze
hoofdpijn.
Als ik richting het voorjaar met Fenna in de kinderwagen een
rondje over het dorp heb gewandeld kom ik moe thuis. Als de
klachten aanhouden, verergeren, en er steeds meer neurologische klachten ontstaan word ik verwezen naar de neuroloog. Een
vriendin die mij al van jongs af aan kent vertrouwt het ook niet en
gaat met me mee.
De neuroloog ontdekt geen afwijkingen, maar wil voor de zekerheid een CT-scan van mijn hoofd laten maken. Er is dezelfde dag
nog plaats, eind van de dag word ik gebeld. Op de CT-scan is een cyste zichtbaar, waardoor de afvoer van het hersenvocht wordt
belemmerd. Ik schrik enorm, maar de neuroloog probeert me enigszins gerust te stellen. Hij vertelt dat er behandeling mogelijk
is, maar een operatie is noodzakelijk. Om alles beter inzichtelijk te krijgen, moet ik een afspraak maken voor een MRI-scan.
In diezelfde week zijn we met Fenna bij de kinderchirurg in het Sophia Kinderziekenhuis.
Fenna groeit en ontwikkelt goed. Maar telkens als zij ontlasting moet krijgen, huilt ze heel hard en is ze ontroostbaar. Na onderzoek wordt duidelijk dat er een gedeelte van haar dikke darm is vernauwd.
Fenna wordt enkele dagen later geopereerd. Ondertussen gaan wij naar buiten, drinken en eten een hapje en gaan dan weer
terug naar haar kamer. Omdat ik zelf ook erg ziek ben en me zwak voel, hebben we een kamer voor ons drieën aangeboden
gekregen. Hier mogen we dag en nacht verblijven. De operatie duurt langer dan verwacht en we zien de minuten op de klok
wegtikken. Wat een opluchting als de kinderchirurg onze kamer binnenkomt om te vertellen dat de operatie goed is verlopen. Ik
mag mee naar de uitslaapkamer. Fenna kijkt me direct aan. Ik begin zachtjes voor haar te zingen ‘’Jezus is de goede Herder, Jezus
Hij is overal’’. Ik zie, ook aan haar hartslag op de monitor dat ze er rustig van wordt.
De dagen erna herstelt Fenna voorspoedig. En wij zijn God dankbaar dat zij weer volledig hersteld is.
Als we nog met Fenna in het Sophia verblijven, rijden we heen en weer naar het Beatrixziekenhuis voor de MRI-scan. Hieruit blijkt
dat de druk in mijn hoofd door het opgehoopte hersenvocht zo hoog is, dat ik met enige spoed geopereerd moet worden. Omdat
er in nabijgelegen academische ziekenhuizen geen plaats is, word ik doorverwezen naar het Westeinde ziekenhuis in den Haag.
Het is een wat ouder uitziend gebouw, midden in de stad. Het voelt als ver van huis, maar we realiseren ons wel dat God altijd
bij ons is.
De operatie verloopt goed. Als ik uit narcose kom, is het eerste wat ik denk; oh gelukkig... ik leef nog! En ik krijg een raketijsje in
mijn hand geduwd.
Eenmaal thuis start de weg naar herstel, maar die blijkt niet eenvoudig. Een revalidatiearts en allerlei therapeuten worden erbij
betrokken. Maar ik blijf last houden van vermoeidheid en ben prikkelgevoelig.
Nu, enkele jaren later is het nog steeds zoeken naar een goede balans tussen rust en activiteit.
Het heeft impact op ons gezinsleven, maar we moeten er een weg in vinden.
Fenna gaat sinds enkele weken naar school, en vindt het erg leuk. Als we haar van school halen, en ze vrolijk met haar tasje naar
ons toe rent, zijn we dankbaar dat het zo goed met haar gaat.
Wij proberen houvast te zoeken bij God. Al merken we dat angst en vertrouwen dicht bij elkaar liggen. Wij lezen weleens het
gedeelte uit 1 Petrus 5, waarin staat; U mag al uw zorgen op Hem afwentelen, want U ligt Hem na aan het hart.
Wim, Wilma en Fenna Duijzer

EEN INGRIJPEND BERICHT, HOE NU VERDER…

Zo’n bericht kreeg Ali Den Hartog. Eerst het zicht weg uit één oog…Maar zo zegt ze, dan zie je alles nog,
je hebt wel moeite met diepte, maar toch…
Ik bel Ali op een zonnige vrijdagmorgen. Wat fijn zegt ze, dat je belt, want weet je als we bellen
zijn we gelijk. Ik zie jou niet, maar jij ziet mij ook niet.
Nadat het zicht uit één oog weg was, begon ook het andere oog. Ze verwoordt het treffend
als ze zegt ik zit nog midden in een proces, ik kan met woorden niet zeggen hoe ingrijpend
dit is, niet alleen lichamelijk maar ook de strijd in mijn ziel, het is niet te omschrijven wat er
in mijn ziel gebeurt. Toen ik merkte dat mijn andere oog ook begon heb ik gezegd Heere dat
gebeurt toch zeker niet, dat laat u toch niet toe?
Maar het gebeurde wel…een ingrijpende boodschap met grote gevolgen.
Ali vindt het nog te vroeg om dit zelf in de Drieluik onder woorden te brengen. Maar nadat we
een heel gesprek hadden, zei ze als jij nou eens opschrijft dat ik er nog middenin zit. Het is juist
ook nu weer zo moeilijk, ik zie nog schaduwen, heel vaag, maar ook dat gaat achteruit.
Ali gaat een diepe weg, maar ervaart ook dat de Heere zorgt. Ze luistert iedere dag de podcast “Eerst
dit” daar heb ik zoveel aan zegt ze. Vanmorgen ging het over het volk Israël dat door de Jordaan trok. Daar
richtte Jozua de stenen op die ze hadden meegenomen... gedenkstenen... Hoe God met hen ging.
Soms ligt er een steen op mijn hart en dan geeft God door een kleine gebeurtenis of ontmoeting er een gedenksteen voor in de
plaats.
Diep onder de indruk beëindig ik ons gesprek.
Dikkie

ERNSTIG ZIEK, HOE NU VERDER?

Toen wij de vraag kregen om een stukje te schrijven over mijn ziek zijn, vroegen wij ons gelijk af ben ik ernstig ziek?
Zo voelt het nu gelukkig niet.
In 2017, toen was ik ernstig ziek, vooral na de heftige complicaties als gevolg van de operatie aan
de alvleesklier (als gevolg van een neuro-endocriene tumor) en uiteindelijk een hartstilstand. Door
een wonder toen gespaard.
Maar nu alweer 4 jaar later ben ik nog steeds ziek, maar dit voelt meer als chronisch. Na de
laatste behandeling vorig jaar lijken de uitzaaiingen zelfs iets gekrompen te zijn. De scans elk
half jaar blijven spannend, wanneer gaan de uitzaaiingen weer groeien?
De energie komt niet meer terug, ik ben sinds 2019 volledig afgekeurd. Elke dag weer die
vermoeidheid. Maar daar mag ik niet over klagen, ‘k zit nu in een soort pensioen hou ik me
zelf voor.
Dat ik mijn werk niet meer kan doen deed zeer maar ook daar heb ik nu vrede mee.
Maar bovenal ben ik dankbaar voor alles wat nog wel kan, mijn hobby’s, mijn muziek, mijn gezin.
Er zijn zoveel mooie, vaak kleine momenten waarvan we nog steeds met elkaar kunnen genieten.
Dus hoe nu verder? Vooral dankbaar zijn en genieten van de mooie momenten die ons gegund zijn.
Trots en dankbaar op m’n gezin dat moeilijke momenten beleefd heeft.
En voor degene die het graag willen weten, ik ben van 1973.
Leen & Adri van de Graaf
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Ais Brokking (scriba)
Op het moment dat ik dit stukje schrijf wordt
de priklocatie voor coronavaccinatie in de
Reiger op orde gemaakt. Dat houdt in dat er
op ons dorp actief gevaccineerd gaat worden.
Zo komt vaccinatie voor iedereen dichterbij
en daarbij ook de vraag hoe wij hierin staan.
In deze Drieluik is medische dilemma’s het
onderwerp wat hierbij aansluit.
Op aanraden van een gemeentelid hebben
we een briefwisseling tussen Alie Hoek van Kooten en Hendrikus de Jager (de criticus), met commentaar van Alexander van
Heukelum gedeeld met de kerkenraad. Het
onderwerp van gesprek was: wel of niet vaccineren. Inhoudelijk hebben we hier verder
niet overgesproken, maar het geeft een beter beeld over hoe mensen hierover kunnen
denken. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik u naar de NPV-brochure
‘wel of niet vaccineren’, over voorzienigheid,
vertrouwen en verantwoordelijkheid. https://www.npvzorg.nl/webshop/vaccinatiebrochure
We leven nu ruim een jaar met corona en
met de bijbehorende beperkingen. De
kerkgang is doorgegaan, maar helaas met
veel minder kerkgangers dan we zouden

willen. We hebben de inschrijving per wijk
ingevoerd waardoor nu meer verschillende
kerkgangers de mogelijkheid hebben om
diensten bij te wonen. Dit blijkt in de praktijk
goed te werken.
Gelukkig hebben we in het organiseren van
onlineactiviteiten veel positieve ontmoetingen en interacties gehad! Bijbelstudies,
catechisaties, zondagsschool, clubs, ouderenmiddag en JEC zijn online doorgegaan.
Laten we hierin onze zegeningen tellen, niet
onze beperkingen.
Als kerkenraad constateren we dat er minder band met elkaar is dan ons lief is. Een
gevolg van het feit dat we elkaar minder
ontmoeten. De consistorievergaderingen
hebben we geschrapt en op de zondagen
zijn we ook maar met een beperkt aantal ambtsdragers ingedeeld. Vandaar dat
we het ook belangrijk vonden om toch de
kerkenraadsvergaderingen zoveel mogelijk
fysiek te houden. Normaal vergaderen we
in de Achterkamer maar nu zijn we uitgeweken naar het Hervormd Centrum met 1,5
meter uit elkaar, ramen open en met veel
ventilatie.

zaamheden in de kerk stonden de afgelopen periode op de kerkenraadsagenda. We
kijken terug op een voorspoedige verbouwing van de kerk. We zijn blij dat vele vrijwilligers hierbij geholpen hebben.
Nadat de vloer was gestort en voldoende
gedroogd, heeft de kerkenraad een staande
vergadering in de kerk gehouden om indruk
te krijgen wat er al gedaan was. Ook zijn de
ontwerpstudies van de banken, gemaakt
door architect Roos Ros, besproken en toegelicht.
Al kijkende hebben we hierdoor een beter
beeld gekregen over de mogelijke positie
van de banken.
We bidden in alle omstandigheden om hulp
van de Heere, vertrouwende dat Hij ons niet
in de steek laat.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
1 Petrus 5: 7

Psalm 121:1-4

De verbouwing en voortgang van de werk-

Uit de kerkenraad
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In de

schijnwerper
Wij zijn Alexander en Jacoline, 12 jaar getrouwd en samen de dankbare ouders van
drie prachtige dochters: Loïs (11 jaar), Lydia
(9 jaar) en Naomi (6 jaar). We wonen in het
prachtige Ottoland en sinds 2015 zijn we
lid van deze gemeente. We werken sinds 3
jaar samen als praktijkhoudend huisarts in
Hardinxveld-Giessendam. In de gemeente
hebben we, ook samen, de functie van vertrouwenspersoon.
En hoe is het om lid te zijn van een gemeente waarin jullie niet wonen?
Tja, het mooiste is toch wonen en kerken
in dezelfde plaats. Wij zochten ruim een
jaar naar een woonplaats waar kerk, werk,
wonen en school samenvielen. Uiteindelijk
werd het Ottoland. In de gemeente van
Groot-Ammers kwamen vervolgens onze
verschillende kerkelijke achtergronden mooi
bij elkaar. Overigens voelt Groot-Ammers
dichtbij hoor. En we hebben ons van begin
af aan zeer welkom gevoeld in de gemeente!
Jullie zijn samen huisarts in één praktijk, heeft dit voordelen of juist nadelen.
Dat was een grote wens van ons beiden,
het is een prachtig vak en heel bijzonder om
samen te doen. We ervaren het als meerwaarde dat patiënten ons samen kennen,
daarmee komen we dichter bij mensen. Tegelijk is het bij ingrijpende of moeilijke situaties fijn dat te kunnen delen. Daarnaast is nu
bijna altijd één van ons thuis als de kinderen
uit school komen, dat wilden we ook graag.
Wel merkten wel al snel dat we de afspraak
moesten maken thuis niet direct over het
werk te beginnen maar eerst de tijd te nemen voor de kinderen. Gelukkig komen de
kinderen ook op een leeftijd dat ze ons daar
wel aan herinneren.
Met welke medische dilemma’s hebben jullie te maken in de praktijk.
Toch nog veel. Natuurlijk de bekende thema’s abortus en euthanasie. Maar we komen veel meer moeilijke situaties tegen.

Bijvoorbeeld twijfel of ouders met ernstige
psychiatrische problemen nog voor hun
kinderen kunnen zorgen. Of een vermoeden van misbruik waarbij het niet lukt een
opening voor gesprek te vinden. Ook zien
we steeds vaker de situatie van overbelasting van mantelzorg van een dementerende patiënt die echter niet opgenomen kan
worden omdat deze nog wél kan aangeven
dát echt niet te willen. Of getraumatiseerde
patiënten uit oorlogsgebieden, voortdurend
het gevoel te kort te schieten door afstand
in cultuur. En als christen: breng je het geloof ter sprake bij een stervende niet-gelovige patiënt? Altijd een zaak van gebed in
de hoop op opening tot een gesprek. Stuk
voor stuk ingewikkelde dilemma’s die niet
wennen en vaak het gevoel geven tekort te
schieten.
Hoe hebben jullie de Corona periode
beleefd (als huisarts); angst, onwetendheid, en machteloosheid?
Dubbel. In de eerste golf werd veel reguliere zorg afgeschaald, het werd rustiger in
de praktijk. Daarnaast kwamen de kinderen
thuis. Als gezin hebben we daardoor een
mooie periode gehad met elkaar, we deden
veel met elkaar.
Als huisarts was het spannend: een onbekend ziektebeeld zonder goede behandelmogelijkheden. Tegelijk veel geregel, meer
per telefoon, beeldbellen, een gemeenschappelijk “corona-spreekuur” met de collega-huisartsen en schaarste van persoonlijke
beschermingsmiddelen. Het laatste half jaar
werd weer drukker doordat de normale zorg
weer meer doorgang moest vinden. Gelukkig was door uitbreiding van test-mogelijkheden de zorg beter te organiseren. Daarbij
kwam de angst dat ons personeel (deels
ook kwetsbaar) corona zou krijgen. Uiteindelijk hebben we bijna allemaal corona gehad en zijn we dankbaar dat we geen van
allen ernstig ziek zijn geworden en de zorg
voor onze patiënten door kon gaan.
De ‘maatschappelijke argwaan’ naar de
medische wereld gaf en geeft soms een
machteloos gevoel. Wij zagen ernstig zieke
corona patiënten, sommigen overleden. Tegelijk vinden sommige patiënten alle maatregelen maar onzin. Dat maatschappelijke
weerstand en tegenstellingen ontstaan onder deze omstandigheden is helaas onvermijdelijk maar soms wel frustrerend.
Vaccineren logisch gevolg? En of zaak
van gebed?

Ieder spreekuur, iedere behandeling is toch
een zaak van gebed. Zonder daarin al te
vroom te willen klinken. Maar wanneer we
medicijnen voorschrijven kunnen die bijwerkingen geven. Een kleine chirurgische
ingreep of een injectie kan gecompliceerd
worden door een infectie, die zelfs levensbedreigend kan zijn. Een verkeerde inschatting op het spreekuur of visite kan ernstige
gevolgen hebben. En we zijn bepaald niet
onfeilbaar. Onze visie is dat de coronavaccins beschikbaar zijn dankzij Gods zegen
over het werk van veel samenwerkende wetenschappers. Daar is natuurlijk veel meer
over te zeggen, de briefwisseling tussen
Mw. Alie Hoek-van Kooten met Hendrikus
de Jager op de website CIP.nl geeft wel goed
beeld van geluid en tegengeluid. In het ‘tegengeluid’ valt een soort ‘algehele argwaan’
op naar overheid en reguliere geneeskunde.
Ook klinken doorgaans ‘alternatieve denkwijzen’ over gezondheid, bijvoorbeeld dat
dóórmaken van een infectie beter is voor je
immuunsysteem dan voorkómen van ziekte.
Daarbij wordt vergeten dat dit wel een hoge
prijs kent, namelijk sterfte onder de zwakkeren en ‘survival of the fittest’.
Is vaccineren de oplossing voor ons
“probleem”?
Voor ons ‘corona-probleem’ denken we dat
vaccinatie inderdaad nu de beste oplossing
is. Helaas bestaat, zoals voor veel virale
ziekten, geen goed geneesmiddel voor corona. Is vaccinatie dan het perfecte medicijn? Nee, dat is het niet. Een perfect medicijn werkt 100 procent, direct, bij iedereen,
zonder bijwerkingen en is voor iedereen
vrij verkrijgbaar. En natuurlijk zijn de corona-vaccins nieuw dus is goede registratie
van zeldzame en/of lange termijn bijwerkingen noodzakelijk en tijdig bijsturen van
groot belang. En dat lijkt ook te gebeuren,
je kunt wel van mening verschillen over wat
het zwaarst moet wegen.
Een ander dilemma is het automatische donorschap na het niet invullen
van je wensen, hoe staan jullie daarin?
Het ‘automatisch donorschap’ vinden we
geen goede ontwikkeling. De gedachte achter deze wet is invoelbaar, maar iemands
organen zonder uitdrukkelijk toestemming
uitnemen is toch eigenlijk diefstal? Bevorderen van orgaandonatie vinden we wel
een goede zaak. Een goede vriendin schreef
nog recent in de EO visie hierover een indrukwekkend en lezenswaardig artikel naar

aanleiding van het plotseling overlijden van
hun 3-jarig zoontje. Zij mochten het zien als
een geschenk van God om zijn organen te
mogen doneren. Het ultieme delen van alles
wat we gekregen hebben, in navolging van
Hem die ook Zijn lichaam deelde om ons leven te geven.
Door het ‘automatisch donorschap’ is wel
nog meer van belang om in alle rust na
te denken over orgaandonatie zonder de
emotie van het moment van overlijden. De
(christelijke) Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) heeft op hun website een mooie
folder over orgaandonatie die kan helpen bij
het nemen van een beslissing hierover.
Ook komt de vraag soms op je af aangaande palliatieve sedatie, dat is voor
veel christenen moeilijk, kunnen jullie
dit misschien uitleggen?
Bij palliatieve sedatie verminder je, in de
stervensfase, het bewustzijn wanneer ondanks goede medicijnen de pijn, de benauwdheid, misselijkheid of onrust niet
draaglijk is voor de patiënt. Een laatste redmiddel dat alleen gebruikt mag worden in
de laatste fase, als het overlijden binnen 1
tot 2 weken verwacht wordt. Het is goed te
beseffen dat het doel niet is dat het sterven
wordt versneld al kan dat wel een gevolg
zijn van het verlagen van het bewustzijn.
Maar het natuurlijke ziektebeloop wordt
gevolgd. Daarmee is het totaal anders dan
euthanasie, waarbij moment en plaats van
sterven zelf wordt bepaald. Dat grote verschil maakt dat wij palliatieve sedatie kunnen zien als ‘normaal medisch handelen’ in
tegenstelling tot euthanasie. Ook over dit
thema is op de website van de NPV goede
informatie te vinden overigens.
Huisarts roeping of hobby?
Wat ons betreft: een geschenk!
Weblinks:
Artikel EO Visie over orgaandonatie: https://
visie.eo.nl/artikel/2021/03/voormalig-chirurg-dr-hilde-westerman-over-orgaandonatie
Website Nederlandse Patiënten Vereniging:
https://www.npvzorg.nl

Marianne en Marleen
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Een aantal maanden geleden ontvingen we deze ingezonden brief met de vraag om deze te delen met onze gemeente.

Nieuw in de gemeente
Mijn naam is Mark Dwarswaard en sinds november woon ik in de Gelkenes Molen en laat deze geregeld draaien...
Molens en monumenten zijn mijn lust en mijn leven. Ik heb al ruim 25 jaar mijn molenaarsdiploma en heb in die tijd diverse
molens in het land laten draaien.
Tegenwoordig werk ik als ‘consulent monumenten’ bij een erfgoed adviesbureau in Montfoort.
Zo kwam er voor mij toch nog een mooi einde aan een (voor ieder) vreemd jaar.
In 1971 zag ik het levenslicht in Eindhoven, mijn vader
(geboren Papendrechter, Opa werkte bij Aviolanda) was
daar gaan werken bij de bekende gloeilampenfabrikant.
Mijn vader en moeder zijn respectievelijk hervormd en
katholiek opgevoed, maar zijn niet kerkgaand. Daarom
hebben ze mijn jongere broer en mij niet gedoopt. We
moesten zelf maar zien.
In 2012 kwam ik vanwege toenmalig werk in Veghel te
wonen en aldaar ben ik in het hervormde waterstaatskerkje op 9 juni 2013 gedoopt.
Het is jammer dat we vanwege de maatregelen elkaar nu
niet kunnen treffen, maar het belangrijkste is dat we gezond zijn en blijven. Ik heb er vertrouwen in dat het weer
ten goede zal keren, dus vast en zeker tot ziens!

Ingezonden brief
Dan zal zich ’t hart met mijne daden paren.
Psalm 119:17
Zonnige zomerse zaterdagmiddag rond half zes, ongeveer 20 jaar geleden. Honden zijn uitgelaten, men schuift aan voor de
zaterdagavondboterham. Mijn tafel staat gedekt.

Mark Dwarswaard

Plotseling hoor ik in mijn binnenste een stem: Ga Naar De Tiendweg. Onmiddellijk geef ik gehoor aan deze oproep en spoed mij
daarheen. Niemand te zien. In de verte zie ik met hoge snelheid over een brug ‘iets’ naderen en aan de overzijde van de weg
met een boog in de moddersloot landen. Is dat een hond? Nee, het is een kind!
Rennend bereik ik de sloot en zie in het midden ervan een kind tot aan zijn onderlip in de blubber zitten. Mij stevig vastklemmend aan een knotwilg strek ik mijn arm en met enige moeite lukt het me om hem uit de modder te trekken. Voor me staat een
jongetje van een jaar of zes.
‘Mijn fiets zit er nog in,’ zegt hij.
‘Komt straks, waar woon je?’
Hij wijst naar de boerderij. Maar daar woont toch familie Molenaar? Ik herhaal mijn vraag en hij wijst opnieuw naar de boerderij.
‘Ga maar gauw,’ zeg ik.
Schoorvoetend gaat hij op weg. Ik haal hem in en zeg: ‘Ik breng je even.’
Samen lopen wij het lange pad af. Bij het zien van het ‘blubberjoch’ – dat Sietse blijkt te heten – reageert Bob woedend. Terecht,
hij was zojuist in bad geweest, had schone kleren aangetrokken en de boodschap meegekregen: ‘Dink erom da je je èège
schôônhoud, ze komme je zó hale!’
En nu dit! Ik heb medelijden met Bob en ga naar de schuur waar Janus en het broertje van Sietse bezig zijn. ‘Zijn fiets ligt er nog
in.’
Gedrieën lopen we naar de sloot. Geen remsporen te zien en nergens een fiets te bekennen. Gelukkig weet ik exact waar deze
is terechtgekomen. Janus vraagt: ‘Haal de kluiteruif eens.’
Het broertje van Sietse kijkt hem verbaasd aan. ‘Wat???’
‘De kluiteruif!!’
‘Wat?’
‘De kluiteruif! Hark,’ zeg ik.
‘Nou, zég dat dan,’ antwoordt de jongen.
Na ettelijke pogingen lukt het ons de fiets op de wal te krijgen. Meteen wordt geconstateerd dat de remmen weigeren.
Dankbaar en geëmotioneerd keer ik huiswaarts, blij dat ik dankzij GODS HULP een kind heb kunnen redden van de verstikkingsdood.
Janny Tukker

Nieuw in de gemeente
Hallo allemaal,
Wij zijn Jan (24) en Renske (23) Heuvelman. 21 januari zijn
wij getrouwd en in Groot- Ammers komen wonen aan de
Kerkstraat 9.
Jan komt uit Alblasserdam, werkt als ICT’er bij een bevrachtingskantoor. Hij houdt van motorrijden met vrienden
(Renske springt af en toe ook wel eens achterop), varen en
afspreken met vrienden. Renske komt uit Kinderdijk, werkt
als bewindvoerder en houdt van wandelen, fietsen, afspreken met vriendinnen en met de inrichting bezig te zijn. Ook
genieten we ervan om buiten rondom een vuurtje te zitten
met vrienden. Dus als er meer mensen in de gemeente zijn,
jullie zijn uitgenodigd!
We willen iedereen van wie we een kaartje kregen bedanken. Ook zijn we op straat een aantal keer aangesproken. Dit voelt als
een warm welkom. We hopen snel naar de kerk te kunnen en mensen/ leeftijdsgenoten te ontmoeten.
Jan & Renske
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Met wie we verbonden blijven

De Bijbel open
(Medisch) Dilemma
Volgens het ‘Genootschap onze taal’
stamt het woord ‘dilemma’ van het Latijnse dilemma, dat ‘tweestelling’ betekent. Het Latijn heeft het weer ontleend
aan het Griekse di- (=twee) en lemmata
(=veronderstellingen). Iemand die voor
een dilemma staat, moet dus kiezen uit
twee veronderstellingen/mogelijkheden.
De keuze kan daarom niet alleen op logische gronden gemaakt worden. De weg
om uit een dilemma te geraken is dan ook
vaak een zeer persoonlijke keuze.
Het valt me op dat het bij dillema’s vaak
gaat om het kiezen tussen twee minder
aantrekkelijke zaken… Wat is nu de weg
die ik moet gaan in mijn leven met al die
keuzes die ik moet maken? Zeker als het
gaat om medische dillema’s
Er is denk ik eerder geen tijd geweest dat
we voor zoveel dilemma’s stonden als nu
in 2021. Welke keuze moet ik maken?
Wat is goed voor mijn gezondheid? Maar
bovenal wat is de wil van de Heere?
Dit is geen plaats om uitvoerig in te gaan
op allerlei medische en ethische kwesties
en dilemma’s daar zijn artsen en geleerde
mensen vele malen beter in. Als ik alleen
al kijk op de site van de NPV (Nederlandse Patiënten vereniging) zien we hoeveel
dilemma’s er zijn.
Langdurige ziekte, levensverlengende
maatregelen... Zomaar twee ingewikkelde vragen. Het laat de beperktheid van
de mens zien: het leven is niet maakbaar.
Binnen de gezondheidszorg kan het soms

lijken alsof herstel en genezing te sturen
zijn. Maar op het moment dat we moeten
stoppen met de behandeling, beseffen
we dat we geen grip hebben op het leven.
Dat kan beangstigend zijn maar het mag
ook een troost zijn om te weten dat ons
bestaan bij God veilig is.
Zo gaat ook het verhaal uit Markus 5: 2534 waar een vrouw al 12 jaar bloedvloeiingen had en al haar geld en hoop had
(uit)gegeven aan artsen. En was ze beter
geworden??
Nee... staat in vers 26, het was alleen
maar erger geworden.
Het bracht haar uiteindelijk bij Jezus; ‘Als
ik maar Zijn kleren kan aanraken zal ik gezond worden’ (vers 28).
En ze werd gezond, niet alleen haar lichaam, maar Jezus noemt haar ook
‘Dochter’!
Hij zegt: ‘Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening’ (vers 34).
Maar, hoe gaat u ermee om?? Met de
keuzes die u of jij moet maken?
Ga je op je eigen gevoel af, wat jij als mens
wil, of zijn wij in alles afhankelijk van onze
Schepper die ons heeft gemaakt.
Gaan wij te rade bij de mensen om ons
heen, laten wij onze keuze afhangen van
wat de meeste mensen doen? Wat het
“Normaal: is in deze tijd?
Of zoeken wij de stilte op om het te vragen aan God.
Het valt mij op dat we zo vaak ons oor te

luisteren leggen bij de media, wat de artsen ons voorschrijven, wat andere mensen
en onze omgeving ervan vinden.
Het kan ons ook in verwarring brengen
waardoor het moeilijker is om de juiste
keuze te maken in een dilemma. Want
wat is dan de juiste keuze?? God geeft ons
toch ook artsen, kennis en medicijnen?
De Bijbel is leidend in het geven van een
eerste antwoord of van een richting.
Wat ik u en jou mag aanwijzen vanuit het
Woord;
Als wij een keuze moeten maken en we
maken die keuze samen met onze Heiland, dan kan die keuze nooit verkeerd
zijn! In alle afhankelijkheid van Hem wetend dat Hij in Zijn voorzienigheid uw en
jouw leven stuurt.
Mag ik u en jou vragen één vers te lezen in
de bijbel? In Joh. 12:27 lezen we dat ook
de Heere Jezus een dilemma heeft; ‘Vader
verlos mij uit deze ure, maar hierom ben Ik
in dit uur gekomen’.
Als mens wilde Hij verlost worden van het
lijden maar Hij wist óók dat dit de wil was
van Zijn Vader, om zondaren te verlossen.
‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van
de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’ (Kol 1:13).
En dat doet ons zingen;
‘Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat
Gij ‘t hebt gedaan’! (Psalm 52: 7)
Maarten Bikker

In deze rubriek staan personen en gemeenteleden die wel met onze kerkelijke gemeente
verbonden zijn, maar elders verblijven. Wij proberen hierin zo volledig mogelijk te zijn,
maar krijgen regelmatig te maken met wijzigingen door bijv. een verhuizing of overlijden.
Heeft u een wijziging opgemerkt of mist u iemand in de lijst? Mail dan naar drieluikredactie@gmail.com of neem contact op met een van de redactieleden.
Annie de Bruin
Dalemstraat 24,
4201 BP Gorinchem

Gefeliciteerd!

verjaardagen

20 juni
Annie de Bruin			

Dhr. van der Hek
Verpleeghuis Waerthove
Kerkbuurt 202
3361 BM Sliedrecht
57 jaar

Marjolein Karens
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 88
3363 KG Sliedrecht
Carol Korevaar
Kooningsweg 8-9
Hartenkoning 24
6816 TB Arnhem
Mw. W. Lekkerkerker- van Wijgerden
Verpleeghuis Tiendwaert
Jupiterstraat 20
3371 TE Hardinxveld-Giessendam
Leo Prins
De Fontein
Gildeweg 76P
4204 GJ Gorinchem

Arie Zwanenburg
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 94 A
3363 KG Sliedrecht
Thabiso en Eline Ditsele
Jacob van Lennepstraat 5
3202 AN Spijkenisse
BUITENLANDGANGERS:
Matthijs en Rosa Geluk
Urb. Jardines de Santa Rosa, Mz. C, Lt
2-3
Chiclayo
Peru
(Ref. Paralela a Prol. Pacasmayo)
Mailadres: tfcgelukinperu@gmail.com
Familie De With
C/o MAF
P.O. Box 21123
00505 Nairobi
Kenya
flyingwith@outlook.com

Pastoraal Gebeds Team
PGT heeft als doel het bijstaan en begeleiden van hulpvragers zodat hun harten en gedachten, door de Heilige Geest, gericht worden op God en op Zijn Woord om in hun leven
gevormd te worden naar het beeld van Christus. De middelen die wij gebruiken zijn het
Woord van God, het gebed en het gesprek.
Wij komen bij u thuis of we spreken een plaats af waar we in alle rust kunnen praten.
Alles wat we horen en bespreken is vertrouwelijk en blijft ook vertrouwelijk. Wij hopen
in verbondenheid met u/jou elkaar op te bouwen, te bemoedigen terecht te wijzen en
ondersteuning aan te bieden.
Het Pastoraal Gebeds Team bestaat uit de volgende gemeenteleden:
Maarten en Laura Bikker (coördinatie)
Aryan en Wilma Jongeneel
Piet en Ria Spruijtenburg
Melvin en Ester Uittenbogaard
U kunt contact opnemen met één van de PGT-leden, Maarten Bikker 06-53 63 13 66, of
uw vraag mailen naar pgt@hervormdegemeentegrootammers.nl
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Agenda

(de impact van de coronacrisis op de agenda is
nog onbekend)
09-jun-21
17-jun-21
20-jun-21
23-jun-21

Moderamenvergadering
Censura morum + gemeenteavond HA
Heilig Avondmaal
Kerkenraadsvergadering

29-aug-21

Afsluiting VBW

01-sep-21
05-sep-21
08-sep-21
16-sep-21
19-sep-21
26-sep-21
29-sep-21

Moderamenvergadering
Heilige Doop
Kerkenraadsvergadering
Censura morum + gemeenteavond HA
Heilig Avondmaal
Opening winterwerk
Consistorievergadering

Kerkdiensten

* Vanwege de corona-crisis kunnen diensten wijzigen.
Morgendienst: aanvang 09.30 uur

Avonddienst: aanvang 18.30 uur

6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal
Ds. J.W. Verboom Voorber. H.A.
Ds. J.W. Verboom Heilig Avondmaal
Ds. J.W. Verboom

Ds. J.W. Verboom
Ds. M. Messemaker, Nijkerk
Ds. J.W. Verboom Dankzegging HA
Ds. M.J. v.d. Poel, Utrecht

4 juli
11 juli
18 juli
25 juli

Ds. J.W. Verboom
Ds. R.R. Eisinga, Gorinchem
Ds. C.H. Hogendoorn, Lelystad
Ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Ds. J.W. Verboom
Ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk
Ds. A. Bloemendal, Barneveld
Ds. G. van Wijk, Hedel

Ds. P. Molenaar, Lunteren
Ds. J.W. Verboom
Ds. J.W. Verboom
Ds. M. Maas, Dordrecht
Ds. J.W. Verboom Afsl. VBW

Ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Dhr. M. van Werkhoven
Ds. J.W. Verboom
Ds. J.W. Verboom
Ds. L. de Wit, Ede

1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus
29 augustus

5 september Ds. J.W. Verboom Heilige Doop

Ds. J.W. Verboom

