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Postbode Koos, een leuk verhaal voor de kinderen
lees het op pagina 6

Een bijzondere Kerk wijzer die digitaal verspreid
wordt
Een bijzondere Kerk wijzer in deze bijzondere tijd, die u deze keer niet op de
deurmat vindt maar digitaal wordt verspreid. We hebben er voor gekozen de
Kerk wijzer alleen maar op papier te bezorgen bij gemeenteleden die geen
internet hebben.
 
Door het Corona-virus staat de wereld op z’n kop.
En dat geldt ook voor onze kerkelijke activiteiten. Het ligt allemaal stil.
Op allerlei (andere) manieren proberen we toch contact met elkaar als kerke-
lijke gemeente te houden en zo toch de Bijbelse boodschap over te brengen.
De contacten face tot face gaan even niet, maar we zetten allerlei andere (di-
gitale) vormen in om contact met elkaar te onderhouden.
 
De inhoud van de Kerk wijzer is deze keer dan ook helemaal anders.
Dat is al te zien aan de voorpagina, waar normaal genomen enkele foto’s staan
van activiteiten uit onze kerk. Maar die zijn er momenteel dus niet. Vandaar
dat we er voor gekozen hebben met enkele mooie natuurfoto’s, deze week
gemaakt bij de Put aan de Omloop en omgeving, de voorpagina op te fleuren.
Ook het nieuws in Kerk wijzer is dit keer veel beperkter dan normaal. Geen
vermelding van gehouden of te houden activiteiten en geen overzicht van
kerkdiensten. Die zijn in ieder geval tot 1 juni niet toegestaan. Er wordt wel
zoveel mogelijk elke zondag een digitale dienst uitgezonden.
 
Het is op dit moment niet duidelijk wanneer er weer een Kerk wijzer zal ver-
schijnen.
Al het noodzakelijke nieuws zal de komende tijd in ieder geval via de wekelijk-
se digitale kerkbrief en de website worden gedeeld.  Heeft u de kerkbrief nog
niet digitaal? Stuur dan even een mailtje naar
kerkbriefalmkerk@gmail.com
 
De redactie van Kerk wijzer spreekt de hoop uit dat we elkaar in deze periode
niet uit het oog verliezen en in het bijzonder aandacht hebben voor de ouderen
en alleenstaanden.
 
Wij wensen u allen veel kracht en sterkte toe met de woorden uit lied 913:
 

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen, zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
Met een rustig, kalme moed!

de redactie van Kerk wijzer

________________________
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Meditatie
HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
U hebt hem bijna een god gemaakt…
HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
(Psalm 8)
 
In tijden van corona
Midden in Psalm 8 staat het zo fier: U hebt hem bijna een god gemaakt… - dan
gaat het over de mens, de kroon van de schepping, zoals wel eens gezegd wordt.
De mens doet weinig voor God onder - zoveel mogelijkheden en kansen geeft
God aan hem, aan haar.
We zijn tenslotte naar zijn evenbeeld geschapen (Genesis 1: 27).
Dat beeld is niet ongeschonden door de zondeval heen gekomen, we geven
maar wat vaak een vertekend beeld van God weer.
Maar totaal onherkenbaar als schepping van God zijn we evenmin.
De mogelijkheden die God ons geeft benutten we zeker: door de eeuwen heen
hebben we ons ontwikkeld op gebied van wetenschap en techniek, van kunst
en kunde - we zijn zo knap gewordend dat we bijv. naar de maan kunnen
vliegen en daar onze voetstappen kunnen achterlaten.
Ongelofelijk tot wat we niet allemaal in staat zijn – hier in ons lage landje
kunnen we zelfs de zee bedwingen.
En zo zijn er voorbeelden te over.
Soms lijkt het of we het allemaal in eigen hand hebben, dat we zelfs over onze
dood kunnen beschikken: als we ons leven voltooid achten, zetten we er een
punt achter.
Maakbaarheid noemen we dat.

Enfin, die maakbaarheid van de sa-
menleving is dan wel iets waar vooral
de rijken en de knappe koppen in
delen - voor de armen, kwetsbaren,
mensen zonder kansen geldt die
maakbaarheid en zelfredzaamheid al
een stuk minder.
En nu ineens blijkt dat we allemaal
kwetsbaar zijn…, arm of rijk, hoogge-
leerd of laaggeletterd, het maakt niet
uit, wereldwijd zijn we getroffen door
het coronavirus.
Voor het blote oog onzichtbaar, maar
wel degelijk aanwezig en werkzaam.
Wie het treft merkt het, soms in lichte,
milde vorm, anderen zijn er ernstig
ziek van, en helaas overlijden er ook
mensen aan dit virus.
We kunnen zoveel, maar een vaccin
tegen het virus is nog niet voorhan-
den – vooralsnog blijven we kwets-
baar en bedreigd.
De mens is van zijn troon gestoten,
heeft zijn corona (= kroon) moeten
afleggen - corona zelf heerst nu over
ons.
Waren we misschien vergeten dat er
staat: U hebt hem bijna een god
gemaakt…

Bijna…, maar we zijn God zelf niet, we
hebben niet alles in de hand – dat
kunnen we ons verbeelden, maar het
is niet zo.
In die zin is corona ook een gelegen-
heid tot bezinning: wie zijn we nu echt,
wat vinden we belangrijk, waar gaat
het in het leven om, waar zijn we mee
bezig, waar geven we ons geld aan uit,
waar besteden we onze tijd aan, wat
zijn onze doelen?
Misschien is het wel dubbel: dat je
ontdekt hamsteraars te (kunnen) zijn
(ik herken in ieder de geval de neiging
om het te doen…) en dat we ook
saamhorig zijn en omzien naar elkaar,
dat we in deze tijd andere prioriteiten
stellen.
Het kan verder een gelegenheid zijn
om na te denken over je geloof: wat
we op zondag belijden, nl. dat we
leven van vertrouwen, doe je dat ook
echt?
 
U hebt hem bijna een god gemaakt…
- dat staat midden in de Psalm.
Diezelfde Psalm 8 begint en eindigt
met: HEER, onze Heer, hoe machtig is
uw naam op heel de aarde.

Woorden die de Psalm als het ware
omarmen.
Dat vind ik bemoedigend: de mens in
het kwetsbare centrum wordt om-
armd, beveiligd door God zelf, Hij slaat
zijn armen beschermend om ons
heen.
Maar hoe dan?
Hoe zit dat met zijn machtige naam?
In ieder geval heeft God ons niet be-
waard voor of tegen het virus.
En Hij stopt het ook niet zomaar.
Wat is die macht dan waard?
Wel, Hij is wel in gevaar, in de situatie
bij ons, Hij vergezelt ons, is dichtbij
ons.
Zijn Zoon, Jezus, droeg een doornen-
kroon, de corona van het lijden – ons
lijden heeft Hij tot het zijne gemaakt,
onze tekorten om de kroon van de
schepping te zijn heeft Hij op zich ge-
nomen.
Hij draagt het met ons – zo is Hij ons
nabij.
En ten diepste geloven we dat Hij het
vóór ons draagt - dat Hij die last aan
het kruis mee de dood in neemt.
En kruis en graf, zo vertelt ons het
Paasevangelie, kregen niet het laatste
woord: de Opgestane regeert, Hij die
de doornenkroon droeg draagt ook de
zegekroon.
Onder die beide kronen mogen wij
hoop en verwachting houden.
 
Tot besluit Psalm 149: 3 een lied van
bemoediging en hoop:

De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den HEER ver-
beidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.
 
                                         ds. Bert Ridder
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Gemeentenieuws
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Diensten
Tot en met zondag 9 juni zijn er geen reguliere diensten
(met kerkgangers), maar wel ‘volwaardige diensten’, in die
zin dat er gebed, zang, Schriftlezing en preek of meditatie
is.
Dit alles onder voorbehoud (om het bijbels te zeggen: D.
V. – Deo volente: Als de Heer het wil, zullen we leven en dit
of dat doen, Jakobus 4: 17) met de kennis van nu – wanneer
u dit leest kan de situatie weer veranderd en de maatre-
gelen verscherpt zijn…
 
Dan nog een terugblik op de generatieve dienst van zondag
8 maart, voorlopig de laatste zondag dat we diensten in de
kerk konden vieren.
 
Het is een bijzondere dienst geworden, een dienst met alle
onderdelen zoals we die gewend zijn, maar wel een
beetje anders: de preek was korter, er werd op een zinvol-
le manier met het licht ‘gespeeld’, en er was tijdens de
dienst gelegenheid om over Schriftlezing en preek door te
praten. Dat gebeurde in groepjes waarin verschillende
generaties zoveel mogelijk vertegenwoordigd waren – het

leverde mooie gesprekken en ontmoetingen op!
Ook het koffiedrinken vóór de dienst i.p.v. erna viel bij
velen in de smaak. Natuurlijk zijn er altijd dingen die anders
of beter hadden gekund, en niet iedereen voelt zich tot
zo’n dienst aangetrokken.
We nemen alle ervaringen en opmerkingen mee in de
voorbereiding van de volgende generatieve dienst, die we
hopen te vieren op startzondag, 20 september.
 
Op de valreep ook een korte terugblik op de eerste dienst
bijna zonder kerkgangers, zondagmorgen 22 maart. We
waren met een handjevol: koster, organist, zangeres, ou-
derling, diaken, voorganger en een enkeling die meegeko-
men was. 
Zeker, het is apart om zo de dienst te vieren, maar het is
ook goed om het op deze manier te doen – dat je merkt:
het zit niet vast op wie er zijn, of niet zijn in het kerkgebouw.
God zelf is onze Gastheer, en als Hij er is, is het goed en
zinvol om samen te komen, Hij verbindt ons, laat ons, ook
op afstand, gemeente-zijn. Dat merkte ik aan de reacties: 

vervolg zie pagina 5
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Op moment van schrijven hebben de
pastoriebewoners geen klachten die
op corona duiden. Hopelijk blijft dat
zo. En als ik wel patiënt word hoop ik
er goed doorheen te komen… Dat
gezondheid een kostbare en kwetsba-
re gave (het woord ‘bezit’ klinkt te
groot) is, daarvan was ik me al bewust.
Wat dat betreft is er de afgelopen
maand niet zoveel veranderd. Maar
corona kan nog van heel andere orde
zijn… En dan ben je dankbaar als je
verder gezond mag blijven, ook al is
het met wat beperkingen.
 
Wens u, jou rust in wat vermoeit, be-
moediging in wat beangstigt, vertrou-
wen te midden van onzekerheid,
kracht voor wat gedragen moet wor-
den en vreugde en verwondering over
wat zich als zegen aandient.
 
Hartelijke groet, ds. Bert Ridder
 
 

Voorstraat 14

Overdenking 
Op het moment van schrijven, vrijdag 13 maart, beheerst het corona-virus de
samenleving. Mensen hamsteren toiletpapier, paracetamol en dozen melk. Het
vliegverkeer ligt plat. Universiteiten en hogescholen hebben de deuren geslo-
ten. Mensen worden opgeroepen om thuis te werken en bijeenkomsten van
meer dan honderd personen zijn verboden. Kerken komen in kleine groepen
samen, of richten overhaast livestreams in. Het land verkeert in crisis. Hoe
moeten we daar nu naar kijken? Is het een teken van de eindtijd, zoals verschil-
lende mensen tegen me zeggen? Is het vooral een kans om tot doorbraken te
komen in onze manier van leven en werken, zoals anderen geloven? Toont deze
crisis aan hoe wankel de mentale weerbaarheid van ons Nederlanders is ge-
worden? Wordt de kwetsbaarheid van de gedachte van de maakbaarheid van
onze wereld blootgelegd?

Een gedachte die mijzelf niet los laat is deze: zou het kunnen zijn dat de
schepping zichzelf aan het resetten is? We roepen al jaren lang dat het écht
anders móet. We kúnnen de wereld niet eindeloos over blijven vliegen. We
kúnnen niet blijven consumeren op het niveau zoals we dat in het westen ge-
wend zijn. We kúnnen niet klakkeloos doorgaan met het opgebruiken van de
ene planeet die we hebben. We weten samen allang dat het anders moet. Het
lukt ons alleen niet om écht te veranderen. In alle wereldconferenties en poli-
tiek zoeken we voortdurend naar een compromis: welke maatregelen kunnen
we treffen zonder dat het ons teveel zal raken? We zoeken naar verandering
op zo’n niveau en schaal dat het onze manier van leven niet echt uit het lood
slaat. We zijn te verslaafd geraakt aan ons comfort.

De natuur heeft echter wonderlijke mechanismes om haar evenwicht te her-
stellen. Dat zien we in het klein, in bijvoorbeeld de kringloop met muizen, uilen
en insecten. Ik heb het ook gezien in mijn eigen lichaam. Toen ik te lang
doorliep met stress en mijn levenstempo niet kon of wilde veranderen, kreeg
ik als vanuit het niets over mijn hele lijf netelroos. Toen kon ik plotseling wel
afspraken cancelen en mijn lichaam de rust geven die het nodig had. Met de
corona-crisis zien we dit misschien wel in het groot.

Heeft ons onvermogen om te veranderen de aarde genoodzaakt om drastischer
maatregelen te nemen en ergens iets te laten ontstaan dat ons allemaal wel
dwingt om anders te gaan leven? Is het een soort shocktherapie die ons dwingt
om met z'n allen weer normaal te gaan doen en te leren leven op een duurzaam
gezonde en houdbare manier? In ieder geval blijkt dat we nu toch kunnen
veranderen. We kúnnen dus wel stoppen met vliegen, reizen, consumeren.
Ineens blijkt dat we ook met veel minder toe kunnen, dat ons leven ánders kán.
En de aarde? Door alle drastische maatregelen van overheden wereldwijd,
komt zij tot rust. Smog verdwijnt boven steden. De lucht die wij inademen
wordt schoner. Italianen beginnen weer te zingen. We werken massaal thuis
en hoeven niet eens meer 100 kilometer per uur te rijden. Stikstofdoelen komen
binnen bereik. Ja, ik hoorde dat er zelfs weer vogels fluiten in Wuhan. Jarenlang
werd er geen vogel meer gehoord. Allemaal waren ze weggevlucht voor de
ongebreidelde expansiedrift van ons mensen.

Het lijkt me alsof het corona-virus werkt als een grote reset-knop. Een beetje
zoals het Bijbelse sabbatsjaar: elk zevende jaar werd het land niet bewerkt,
zodat het tot rust kon komen en de jaren daarop weer volop vrucht kon dragen.
Het is mijn gebed dat door alle onrust van het virus heen de vogels weer zullen
gaan fluiten en een nieuwe lente aanbreekt.

Henk Stoorvogel is als pastor verbonden aan de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ),
waar hij zich voornamelijk richt op spreken en de erediensten.

door Henk Stoorvogel

mensen worden op een andere ma-
nier geraakt, het gaat voorbij het van-
zelfsprekende, je luistert met andere
oren. 
 
Natuurlijk hopen we op andere tijden,
op weer een gevulde kerk, maar voor
zolang het nodig is, is dit een goede
manier om de eredienst te vieren en
de lofzang gaande te houden.
 
                                           ds. Bert Ridder
 

________________________

Diensten, vervolg van pagina 4
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Postbode Koos
Een brief voor een held
Elke dag brengt postbode Koos brie-
ven rond. Hij vindt het leuk om bij de
mensen langs te gaan. Maar het aller-
leukst is het om bij mevrouw Rozema-
rijn een brief te bezorgen. Ze lacht
altijd zo vriendelijk, en ze heeft zo'n
aardige stem...
Op een dag gebeurt er iets bijzonders.
Als postbode Koos bij het huis van
mevrouw Rozemarijn staat, zwaait de
deur open. Ze geeft hém een brief,
in plaats van andersom. 'Deze is voor
mijn grote held,' zegt ze verlegen. En
ze doet de deur weer dicht.
Daar staat postbode Koos. Met een
brief voor een held. Maar waar vindt
hij die? Hij bekijkt de envelop aan alle
kanten, maar er staat geen adres op.
Zal hij aanbellen en het vragen? Maar
dat durft hij niet zo goed. Voor me-
vrouw Rozemarijn wil hij alles doen.
'Ik zâl hem vinden, die held,'
zegt hij tegen zichzelf. 'Al moet ik het
hele land door om hem te zoeken.
Waar zal ik eens beginnen?' 
 
Held gezocht
Postbode Koos zoekt een held, waar
hij de brief van mevrouw Rozemarijn
bij kan bezorgen. Maar waar vind je
die? Gelukkig heeft hij een heel goed
plan bedacht. Hij zet een advertentie
op internet. 'Gezocht: Held' schrijft hij
in de advertentie. En erachter: '(niet
voor mezelf)'. Postbode Koos zet zijn
telefoonnummer erbij en zijn email-
adres. Daarna gaat hij op een stoel
zitten met zijn telefoon in zijn hand,
wachten tot er iemand reageert.
'Pling!' hoort hij. Hij heeft een mailtje.
'Ik ben een echte held,' staat in de
mail. 'Vroeger was ik bokser. Ik was
wereldkampioen tand-door-de-lip.' Post-
bode Koos rilt even als hij het leest. Hij
denkt aan mevrouw Rozemarijn. Dit is
niet de goede held, besluit hij. Even
later wordt hij gebeld. Het blijft heel
lang stil, tot een meneer héél verle-
gen, héél voorzichtig begint te praten.
'Ik eh... Ik ben misschien.., misschien
een held... of toch niet...'
Die is het ook niet, denkt postbode
Koos. Maar wie dan wel? 

 
Sportschool
Midden in de stad staat een sport-
school. Stoere vrouwen en mannen
gaan er naar binnen met hun sporttas.
Ze gaan gewichtheffen, rennen op een
lopende band, roeien zonder water en
nog veel meer. En kijk: Postbode Koos
is er ook.
Hij komt niet gewichtheffen of roeien.
Hij zoekt een held.
'Bent u soms een held?' vraagt hij aan
een rennende meneer. 'Soms wel,'
hijgt de man. 'Maar niet als er muizen
in de buurt zijn. Zelfs als ik alleen maar
een piep hoor, ben ik al doodsbang.'
Postbode Koos probeert het uit. 'Piep!
' zegt hij. 'Help!' roept de man die soms
een held is. En hij rent z6 hard, dat de
lopende band hem niet bijhoudt. De
man rent door de sportschool, springt
door het open raam en verdwijnt de
stad in.
Daar gaat mijn held, denkt postbode
Koos. Aan hem kan ik de brief in ieder
geval niet meer geven. Maar aan wie
dan wel?
 
Aangebeld, boek verteld, nog steeds
geen held
Een held kan overal zijn - in elk huis, in
elke straat. Daarom gaat postbode
Koos aanbellen bij de huizen in de
stad. Dat komt goed uit, want dan kan
hij tenminste ook de post bezorgen die
er nog ligt van de afgelopen dagen.
Trrring! Er wordt niet opengedaan.
Postbode Koos belt nog eens. Trrr-
fifng! II Na een tijd gaat de deur een
klein stukje open. Er staat een oude
mevrouw. 'Wat moet je?' vraagt ze. 'Ik
zoek een held,' zegt postbode Koos.
De vrouw doet een hand achter haar
oor. Geld? Moetje geld? Wat denk je
wel!' 'Nee, een HELD!' roept postbode
Koos. De vrouw knikt. 'Ja, je hebt ge-
beld,' zegt ze. 'Dat hoor ik heus wel
hoor. Met mijn oren is niks mis...' 'NEE,
EEN HELD!' schreeuwt postbode Koos.
'IK! ZOEK! EEN! HELD!' 'Heb je een
boek verteld?' vraagt de mevrouw.
'Wat enig! Nou, dag hoor.' En ze doet
de deur weer dicht.
Postbode Koos zucht. Dit schiet dus
ook niet op... 
 

Zweder Zwaargewicht
Postbode Koos zit op de stoep. Hij rust
uit van zijn zoektocht. Waar kan hij nu
toch een held vinden om de brief van
mevrouw Rozemarijn te bezorgen?
Terwijl hij daarover nadenkt, stopt er
een grote zwarte auto voor zijn neus.
Een chauffeur stapt uit om de achter-
deur open te doen. Op hetzelfde mo-
ment ziet Koos van alle kanten foto-
grafen en filmploegen aan komen
rennen. Ze maken foto's van de man
die achter in de auto zit.
'Wie is dat?' vraagt Koos aan iemand.
'Dat is Zweder Zwaargewicht,' vertelt
een gehaaste fotograaf. Hij is de baas
van alles wat belangrijk is.' De baas van
alles wat belangrijk is... zou dat mis-
schien de held zijn die mevrouw Roze-
marijn bedoelt? Postbode Koos stapt
naar voren, recht op meneer Zwaar-
gewicht af. 'Goedemiddag!' roept hij
vrolijk. 'Even een vraagje...'
Maar voor hij zijn vraag kan stellen,
wordt hij door een sterke kerel in zijn
kraag gegrepen. 'Aan de kant' zegt de
man. Postbode Koos struikelt opzij. De
brief valt bijna op de grond. Postbode
Koos steekt hem maar gauw weer in
zijn zak. Dit is ook niet de held die hij
zoekt... 
 
Retour afzender
Postbode Koos is thuis. De brief van
mevrouw Rozemarijn ligt op tafel. Het
lukt me gewoon niet om de held te
vinden, denkt Koos. Dan moet ik de
brief maar terugbrengen. Zou ze erg
teleurgesteld zijn?
Postbode Koos pakt de envelop en
bekijkt hem goed. Het is een mooie
envelop. Mevrouw Rozemarijn heeft
er in sierlijke letters op geschreven:
'Voor mijn held.' Koos ruikt er even
aan. Hij ruikt naar bloemblaadjes. Wat
zou er in de brief staan? Postbode
Koos mag de envelop natuurlijk niet
openmaken. Hij houdt hem dichtbij de
lamp en probeert door de envelop
heen te lezen. Maar dat helpt niet. Hij
zal wel nooit weten wie de held van
mevrouw Rozemarijn is en wat zij hem
geschreven heeft...
Postbode Koos zucht. Mevrouw Roze-

voor de kinderen 

vervolg zie pagina 7
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Wij proberen ons er een voorstelling van te maken. Hoe
hij daar drijft in de Middellandse zee en landgenoten het
niet redden. Hoe het langzaam stil werd. Allemaal vertrok-
ken met eenzelfde doel. We zijn er als groep ook allemaal
verstild van.
 
Maar, Mohammed moedigt ons aan vragen te stellen. We
krijgen zicht op zijn reis en de situatie in Syrië. Hij komt uit
een gezin van 8 kinderen en zijn allemaal verspreid over
allerlei landen in Europa. ‘Het is onmogelijk om terug te
gaan, iedereen die is gevlucht wordt bij terugkomst gepakt.
’Zijn vrouw en kinderen zijn veel later naar Nederland
gekomen via het vliegtuig. Er klinkt verlangen in zijn stem
door als hij spreekt over de toekomst: ‘Misschien is over
vijftig jaar alles anders in Syrië, voor zijn zonen.’

Mohammed uit zijn frustratie over het Nederlandse sys-
teem waar je niet direct Nederlandse les krijg dit in tegen-
stelling tot landen als Duitsland en Engeland. Waar je vanaf
aankomst direct de taal gaat leren. Het accepteren van een
uitkering vond hij moeilijk. Hij wilde gewoon aan het werk
en weer zijn eigen boterham verdienen. Maar dat heeft
tijden geduurd. Mohammed lijkt inmiddels ingeburgerd.
Hij werkt in Gorinchem, haalt toetsen en is opnieuw vader
geworden. Hij en zijn vrouw delen hun verhaal aan jonge-
rengroepen en basisscholen. Maar soms krijgen ze ook met
onthutsende reacties te maken, van kinderen al. Ook hij
krijgt te maken met mensen die hem ‘ver weg’ wensen.
Mohammed: ‘Maar, ja mensen moeten het zelf weten als
ze zo reageren.’ ‘Vanuit mijn geloof, zegt hij, is het onze
visie om mensen die op de vlucht zijn te omarmen.’

Voor Mohammed binnenkwam had iedereen gedeeld
waar zijn/haar leven dat van een vluchteling raakte. Mo-
hammed vertrok. Wij blijven achter met denkvoer en ge-
sprekstof.

Marian Timmermans
 

Drijven op een jerrycan
Over vluchtelingen wordt veel gesproken. Dat is ook niet
zo vreemd als er dagelijks zo’n 150 vluchtelingen ‘aanspoe-
len’. Martin Nederveen is in de afgelopen periode in
Athene geweest. Hij trok met ze op en ontmoette tal van
leeftijdgenoten, gevlucht uit een oorlogssituatie op zoek
naar (meer) toekomstperspectief. Dat was dan ook de
aanleiding om met de Van Emmickhoven groep iets te doen
met dit onderwerp.

We besloten er niet ‘over’ te praten maar met een gevluch-
te Syriër, Mohammed Ibrahim, in gesprek te gaan. Hij
stapte veel vroeger dan gedacht de korfbalkantine binnen
en deelde zijn verhaal. Hij had een succesvol bedrijf in
Aleppo. Maar of je nu geld hebt of niet, op een gegeven
moment lag alles in puin. Er was niets meer. Geen eten,
geen schoon water, enz. De doden lieten de soldaten ge-
woon liggen. Het was extreem onveilig.

Mohammed heeft drie pogingen ondernomen om te
vluchten naar het Europese vasteland. Zijn vrouw en twee
zonen liet hij achter. Hij liep een maand richting Turkije,
maar werd uiteindelijk tegengehouden. Een volgende
poging deed hij via een boot. Er moest fors betaald worden,
maar de boot zonk in een aantal uren. Er kwamen tal van
kinderen en vrouwen om. Hij dreef met iemand uren op
een jerrycan. Zij zagen een helikoper in de verte, maar zij
waren onzichtbaar. Hij werd uiteindelijk door een boot
meegenomen. Mohammed geeft alsmaar aan: ‘Het was
heel moeilijk.’

__________________________________________________________________

marijn zal wel teleurgesteld zijn, maar
hij heeft zijn best gedaan. Hij kan het
echt niet helpen. Hij gaat terug met de
brief. 
 
Toch nog gevonden
Trrring! Postbode Koos belt aan bij
mevrouw Rozemarijn. 'Daar ben je
weer!' zegt ze vrolijk. 'Eh... j-ja,' stot-
tert Koos. 'Ik eh... ik heb je held helaas
niet kunnen vinden.., dus nu breng ikje
brief maar terug...' Mevrouw Rozema-
rijn kijkt verbaasd. 'Niet kunnen vin-
den?' vraagt ze. 'Maar... maar je snap-
te toch wel dat de brief voor jou was?

' 'Huh? V-voor m-mij?' hakkelt postbo-
de Koos. Ja natuurlijk!' roept mevrouw
Rozemarijn. 'Jij bent mijn held! Maak
hem maar gauw open.' Zenuwachtig
frommelt postbode Koos de brief
open. Hij kan hem haast niet lezen
door zijn trillende handen. Maar het
lukt toch. 'Lieve held,' staat er. 'Wil je
een keer samen iets leuks gaan doen?
' Postbode Koos kijkt naar de brief en
naar mevrouw Rozemarijn.
En nog eens naar de brief en nog eens
naar mevrouw Rozemarijn.
En dan roept hij heel hard:

Postbode Koos, vervolg van pagina 6
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Nieuws van de diaconie
Bijzondere collectes
 
Beste gemeenteleden,
Het is maar de vraag of de geplande
diensten in april door zullen gaan.
Mocht dit niet zo zijn, dan zullen ook
de daarbij geplande collectes in deze
diensten vervallen. Dit zou betekenen
dat vele goede doelen geld zullen gaan
missen dat zij hard nodig hebben.
Namens de diaconie wordt u verzocht
om, als een betreffende dienst niet
door gaat, uw bijdragen, die u anders
in de collectezak had gedaan, over te
maken naar de hieronder vermelde
rekeningen van deze doelen danwel
om online te doneren.
 
Bij voorbaat hartelijk dank,
De diaconie
 
Avondmaalscollecte, 9 april: 
(Witte Donderdag)
Deze collecte zal zijn voor het project
'Opvang voor gestrande vluchtelin-
gen'.
 
Martin Nederveen heeft op zondag, 1
maart 2020, na de dienst verteld over
hoe vluchtelingen, waaronder veel
kinderen, in een vluchtelingenkamp in
Athene worden gezet, waar zij  dan
veelal een hele lang tijd moeten ver-
blijven. Hij is daar toen geweest in het
kader van zijn studie bedrijfskunde en
heeft meegewerkt aan de activiteiten
die daar werden georganiseerd voor
de bewoners van dat kamp. Zijn ver-
haal en zijn belevenissen die Martin
heeft meegemaakt, sprak veel men-
sen aan en maakte grote indruk. Nu
was het daar op dat vluchtelingen-
kamp nog redelijk goed geregeld….
 
Zoals iedereen wel gehoord zal heb-
ben, laat sinds laat de Turkse regering
sinds enige tijd vluchtelingen door
richting de Griekse grens. Dat leidt
daar tot grote spanningen, bijvoor-
beeld op het Griekse eiland Lesbos, en
zeker in de daar gevestigde vluchtelin-
genkampen. Kerk in Actie probeert
ook daar te helpen waar mogelijk is en
werkt daarvoor in Griekenland onder
meer samen met drie partnerorgani-
satie, die daar gevestigd zijn.

Borderline Lesvos begon in 2015 en
werd in 2016 een onafhankelijke NGO.
Ze zijn actief met verschillende projec-
ten, zoals de eerste opvang van vluch-
telingen (noodhulp), maar ook met
integratieprojecten die samenwerken
met de lokale bevolking en vluchtelin-
gen op Lesbos. Ze geloven dat het
opbouwen van een inclusieve ge-
meenschap van solidariteit en waar-
digheid, waarbij bruggen gebouwd
worden tussen vluchtelingen, lokale
bevolking en mensen wereldwijd, het
enige antwoord kan zijn op de zoge-
naamde 'vluchtelingencrisis'.
 
Wij als diaconie willen dit werk van
harte steunen door middel van deze
collecte.
 
Naast de collecte op zondag kunt u dit
werk natuurlijk ook steunen door uw
bijdrage over te maken op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vluchtelin-
gen Lesbos' of doneer online. Hartelijk
dank!

 
Een daarvan is Borderline Lesvos.
Deze organisatie helpt vluchtelingen
die vastzitten op het Griekse eiland
Lesbos. Volgens afspraken tussen de
EU en Turkije moeten zij worden te-
ruggestuurd naar Turkije, maar in de
praktijk komt hier vanwege lange
procedures weinig van terecht. Nog
steeds komen iedere maand veel
vluchtelingen aan op de kust. De orga-
nisatie richt zich op medische zorg
voor vluchtelingen. Borderline biedt
eerste hulp, informatie en transport
aan vluchtelingen die met bootjes
aankomen op de kust van Lesbos.

Paascollecte, 12 april: 
Kinderen in de knel: Onderwijs geeft
kansarme kinderen toekomst (India)
In India worden duizenden Dalit-kin-
deren gediscrimineerd en buitenge-
sloten omdat ze niet bij een kaste
horen. Samen met lokale partnerorga-
nisaties wil Kerk in Actie deze kinderen
helpen om uit de cirkel van armoede
te komen en niet meer buitengesloten
te worden. Ze zijn voor en na school-
tijd welkom in een Bala Bata, een
speciale dorpsschool. Daar krijgen ze
huiswerkbegeleiding en muziek-, dans-
en sportlessen.
 
Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en
verbeteren hun schoolprestaties. Ook
wordt er gekeken naar de thuissituatie
van de kinderen. Door deze liefde en
aandacht ontdekken kinderen dat ze
de moeite waard zijn. Met Pasen col-
lecteren we voor dit werk, zodat jaar-
lijks bijna 4.000 kinderen een betere
toekomst krijgen.

 
Geef in de Paascollecte of maak uw
bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascol-
lecte. Meer informatie: www.kerkin-
actie.nl/veertigdagentijd Helpt u mee
om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!
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Betalingsverzoek Kerk wijzer
Kerk wijzer bestaat als informatieblad voor de Gerefor-
meerde kerk Almkerk al enkele generaties. Vanaf het begin
is het een belangrijke en actuele informatiebron voor de
leden van de Gereformeerde kerk en soms (ver) daarbui-
ten. Dát is nooit veranderd.
 
Qua uitstraling heeft Kerk wijzer sinds 2014 een metamor-
fose ondergaan. Het blad wordt in kleur gedrukt en voor-
zien van foto’s en/of andere afbeeldingen. De redactie
moet bijna maandelijks een keuze maken uit de aangebo-
den copy.
 
Uiteraard kost zo’n mooi blad ook wat. De kostprijs voor
het drukken is € 20 per jaargang (10 edities).
 
Hiermee wil ik u graag verzoeken uw bijdrage over te
maken  op  onze  bankrekening  NL39 RABO 0301 5002 82 
t.n.v. CVK Gereformeerde kerk Almkerk onder vermelding
van “Kerk wijzer 2020”. Uw betaling mag trouwens best
een ander, mits  hoger, bedrag  omvatten  dan  de  “stan-
daard” € 20. Helpt u mee dit mooie blad in stand te
houden??
 
Degenen die hun bijdrage al hebben overgemaakt wil ik op
deze plaats graag hartelijk bedanken.
 
uw bijdragenadministrateur, Ad van Andel
 

Activiteitencommissie
Rookworstenactie:
Allereerst willen we iedereen hartelijk
bedanken voor het kopen en het ver-
kopen van de rookworsten tijdens
onze jaarlijkse rookworstenactie.
Alles bij elkaar heeft dit het mooie
bedrag van € 1.200 opgeleverd.
 
Nieuwe commissieleden:
Het afgelopen jaar hebben we van vier
commissieleden afscheid genomen.
Ondertussen hebben zich al twee
nieuwe leden gemeld maar om weer
op volle sterkte te komen zouden we
de activiteitencommissie graag met
nog minstens twee leden uit willen
breiden.
Het doel van de activiteitencommissie
is het bedenken en uitvoeren van
verschillende activiteiten. Enerzijds
om geld binnen te brengen met name
voor het jeugdwerk en eventuele an-
dere zaken. Anderzijds om samen als
gemeente actief of juist ontspannen
bezig te zijn en zo de onderlinge be-
trokkenheid met elkaar te vergroten..

 
Het leuke van onze commissie is dat
de activiteiten zeer divers zijn, ook is
het prettig dat er kant en klare draai-
boeken liggen voor reeds bestaande
activiteiten maar er is ook voldoende
ruimte voor nieuwe ideeën. Tot slot is
het actief zijn binnen de activiteiten-
commissie een mooie manier om een
steentje bij te dragen aan het gemeen-
te zijn.
 
Hopelijk is hiermee de interesse ge-
wekt bij een aantal mensen. U kunt
zich aanmelden (of eerst vragen wat
het ongeveer inhoudt) bij één van ons:
Betty van Mersbergen (06 25 06 59
90), Carola Schermers, Gerjo Criel-
aard, Bert Hendriksen, Paul Gerards of
Inge Trapman.__________________________________________________________________

Gedicht
 
LICHT UIT LICHT
 
De liefde bidt voor wie
niet weten wat zij doen;
gekruisigd blijft zij stil
voor wie de hamer heft.
 
En na de sabbath keert
zij tot de treurenden,
verrezen uit het graf
wandelt zij in de hof.
 
Onherkend zit zij aan
met hen, met u, met mij
te Emmaüs, tot het brood
door Hem gebroken wordt.
 
Ida M. Gerhardt

Iedereen verdient vakantie
Iedereen kan af en toe een vakantie gebruiken; even er
tussen uit voor plezier en ontspanning. Maar door de
kosten die een vakantie met zich meebrengt is dit niet voor
iedereen vanzelfsprekend.
 
Samen met RCN vakantieparken biedt Hetvakantiebureau.
nl ook dit jaar weer gratis vakantieweken aan  voor gezin-
nen die leven op bijstandsniveau.
 
Weet u iemand die voor deze vakantiemogelijkheid in
aanmerking komt, geef dit dan  door aan de diaconie.
Aanmelden bij Marian den Dekker,  Anjerlaan 1, Almkerk
tel: 0645359649.

9



            

Gebed
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
 
Door golven heen, door storm en nacht
 
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
 
Uw vrede diep, uw liefde groot
 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
 
Mijn vaste rots, mijn fundament,
 
U bent de grond waarop ik sta.
 
(Lied 939:1)

Getrouwd op 28 februari
Op vrijdag 28 februari zijn Rolinde Duister en Johannes
Straver getrouwd. Wij wensen hen als echtpaar veel geluk
voor de toekomst.

__________________________________________________________________

Almkerk bedankt ambulancepersoneel

________________________________
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Liturgische kleur wit
De kleur wit is de enige liturgische kleur die sterk verankerd is in de Bijbel. Op
verschillende plekken in de Bijbel komt deze kleur naar voren. Zo dragen de
getuigen die gewassen zijn in het bloed van het Lam in Openbaring de kleur
wit (Openbaring 7:9,14). Deze kleur verwijst naar reinheid. Volgens Johannes,
de schrijver van het Bijbelboek Openbaring is wit ook de kleur van het konink-
rijk van God (Openbaring 3:4). Wit is van oudsher de kleur die bij de doop hoort.
In de vroege kerk werden de dopelingen na onderdompeling met witte gewa-
den bekleed. Dopen deed men in de Paasnacht. Het licht van de verrezen
Christus omstraald hen. Wit is een feestelijke kleur.
 
Met Pasen is de liturgische kleur wit en ook bij het kerstfeest kleurt de kerk
wit. Met Kerstmis wordt het feest van de geboorte van Jezus gevierd. Een nieuw
leven vangt aan. Daar hoort de kleur wit bij. 
 

Beheer rekeningen
KERK

Bank: NL33RABO0301555583

RSIN/fiscaalnummer: 002523103

Boekhouding:  
  Truida Nieuwenhuizen - Timmer  
  T 403809  
  E adnieuwenhuizen@kpnmail.nl

VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Bank: NL39RABO0301500282

RSIN/fiscaalnummer: 002523103

Administratie:  
  Ad van Andel  
  T 401003  
  E andelaj@planet.nl

DIACONIE

Bank: NL98RABO0301504555

RSIN/fiscaalnummer: 824104687

Boekhouding:
  Arend-Peter Verschoor
  T 0653897693
  E apverschoor@ziggo.nl

CONTACTADRES 
Technisch: Jacco Schermers 
telefoonnummer  0183-402217
 
Diaconie: Henk Groeneveld 
telefoonnummer   0183-402102
 

Een groene kerk ..........
Deze uitgave is gedrukt op FSC
gecertificeerd papier.
 

FSC MIX-certificaat-
nummer:
SKH-COC: 000292AQ

________________________

________________________

Kerkelijk bureau
Getrouwd:
Johannes Peter Jacobus Straver en Rolinde Cornelia Duister,
Midgraaf 14b op 28 februari (Wijk C)
__________________________________________________

__________________________________________________

Op dit moment zitten we grotendeels allemaal thuis. Even naar de kinderen
en/of kleinkinderen zit er niet in. Maar ook de buren bezoeken wordt lastg,
misschien alleen een gesprekje over de schutting als dit mogelijk is! We ont-
moeten elkaar nauwelijks meer bij Albert Heyn of een andere middenstander
in Almkerk, afstand houden is noodzakelijk !
 
We onderhouden wel contacten via de snelle "social media" dat wel, maar kan
en wil iedereen dit ! Een brief schrijven aan Pa en Ma of Opa en Oma kan ook
en dat wordt zeer gewaardeerd. Maar er is nog een manier om elkaar op de
hoogte te houden in deze moeilijke tijd. We hebben de Kerk wijzer en een
emailadres kerkwijzeralmkerk@gmail.com. Wil je wat kwijt: een gedicht, een
open brief, een gebed, of een verhaal, een dag in het leven van ..., maar een
foto doet ook wonderen. Hoe werk of zit je thuis, een natuurfoto ! Alles kan
en mag ! 
 
Graag zouden wij als redactie uw gedeelde ervaring binnen krijgen via de mail,
maar ook via de post naar Vlinderslag 60 is nog steeds mogelijk. Laat wat van
je horen !!!!!!!!!!!!!!!!! Iedereen is er blij mee om wat van een ander te horen
hoe het gaat. Wacht niet met opsturen tot de volgende Kerk wijzer uitkomt
over een maand, want we kunnen ook plaatsen op de website en/of kerkbrief.
 
de redactie van Kerk wijzer
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Informatie
PREDIKANT

Ds. Bert Ridder                            T 401265

bertridder@kpnmail.nl

PRESES

Kees Noorloos                             T 401413

k.noorloos@planet.nl

SCRIBA

Jan Kant                                      T 850606

scribagereformeerdekerkalmkerk        
@gmail.com

AMBTSGROEP PASTORAAT

Roel Pierik                                     T 409024

pierik@ziggo.nl

AMBTSGROEP EREDIENST

Christa van As-Crielaard           T 401881

c.vanas@regenboognieuwendijk.nl

AMBTSGROEP MISSIE & DIACONAAT

Zeger van der Stelt                       T 400169

zeger@vandersteltalmkerk.nl

AMBTSGROEP BEHEER   EN FINANCIEN

Adriaan Raams                        T 403088

adriaanraams@hetnet.nl

AMBTSGROEP KERK & JEUGD

Paul Schermers                T  06-14358615

paulschermers@hotmail.com

KERKELIJK BUREAU

Ada en Liana Boevé                 T 402846

kerkelijkbureau.gkalmkerk@gmail.com

KERKBRIEF

Wilma Raams-Harberink             T 403088

kerkbriefalmkerk@gmail.com

PREEKVOORZIENING

Ankie de Peuter-Davidse   T 0416-785586

ankie.depeuter@gmail.com

WEBSITE

Arnik Plomp                                   T 403909

arnikplomp@gmail.com

Dorpsnetwerk Almkerk 06-11873755

d’ Ontmoeting

Voorstraat 16                               T  401184

Beheerder:  Gerda Koekkoek         

Wijkindeling
WIJK A

ouderling

Piet Quartel                             T 403963

diaken

Antoinette Kant                      T 405040

Pastoraal medewerker

Linda Bakker-Weverling        T 405722

WIJK B

ouderlingen

Thea v.d. Steen-de Peuter    T 403493

diaken

Marian den Dekker-de Peuter T403458

hulpdiaken

Gerrit-Roel Rodermond         T 401524

pastoraal medewerkers

Jeanet Ambachtsheer-vd Stelt 403011

Hennie Buizer                          T 401464

Coby van Diggelen-Zijderveld T402034

WIJK C

ouderling

Bas Verschoor                         T 403544

diaken

Arend-Peter Verschoor          T 403997

pastoraal medewerker

Marianne Groeneveld-Koekkoek

                                                  T 06-31990818

WIJK D

ouderling

Corina de Peuter-Arendse    T 402223

diaken

Ad van Baast                            T 402894

WIJK E

diaken

Henk Groeneveld                     T 402102

pastoraal medewerker

Marjan Bossers-Rook             T 310212

WIJK F

ouderling

Gerda Nederveen                     T 403688

diaken

Anita van der Meijden-Boers T 403443

pastoraal medewerker

Gerina van Tuil-Raams            T 403826

WIJK G

ouderling

Wilna Schouten-van Tilborg  T 402776 

diaken

Zeger van der Stelt                        T 400169

 

Colofon
Redactie:

Jeanet Ambachtsheer - van der Stelt

Christa van As - Crielaard

Hanno van der Stelt

Zeger van der Stelt

Kees Noorloos

Foto's:

Gerrit Schermers

Annelies Koekkoek

Boekhouding:

Bankrekening: Kerk wijzer  
NL39RABO0301500282

Ad van Andel
Tel. 401003

Oplage:

485

Bijdrage:

Er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd, kostprijs € 20 per jaar per
adres.

Deadline kopij:

Voor de 15e van de maand via het
emailadres:

kerkwijzeralmkerk@gmail.com

of afgeven bij:

Kees Noorloos, Vlinderslag 60
__________________________________________________
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