Bijeenkomsten
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Nr. 16 Jaargang 68 | 10 augustus 2018

Kennismakingsavonden met ds. Bil
Zie agenda
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Meditatie

Merk op mijn ziel...
Lezen: Psalm 85

Psalm 85: 3 (berijmd)

Inmiddels is in het hele land de vakantieperiode aangebroken. Een periode
waarin andere dingen gedaan kunnen worden dan in het dagelijkse `gewone`
leven.
Ook een tijd waarin het goed is om innerlijk tot rust te komen. En jezelf te
richten op je ziel.
Merk op mijn ziel…
Kijk eens om je heen in de natuur. Misschien wel op een heel andere plek dan
waar je woont. Zie je hoe ontzagwekkend groot, kleurrijk en adembenemend
mooi God Zichzelf laat zien.
Lees in de bijbel of een ander boek waarin je kunt leren over een leven met
God. En denk na over wat dit voor jou betekent. Stel je vragen aan Hem, leg
je plannen aan Hem voor.
En dan… merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft.
Misschien is dat wel een ander antwoord dan je eigenlijk wilt horen. Juist
daarom is het zo goed om stil te worden voor en bij God.
Wat vraagt de Here God van jou? Welke richting wil Hij aan jouw leven geven
en ben je bereid om daarin gehoorzaam te zijn?
Moeten er dingen anders in jouw leven? Wil Hij dat je stopt met bepaalde
zaken? Wil de Here God je ergens voor behoeden?
Hoe zit het met jouw toewijding aan de Here God. Wil Hij je daar iets over
leren?
Merk op mijn ziel…
Merk op mijn ziel hoeveel God van je houdt. Hij gaf Zijn Zoon voor ons. Hij
omringt ons dagelijks met Zijn zorg en geeft ons zoveel zegeningen.
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Misschien ben je helemaal niet in staat om vakantie te vieren. Ben je ziek, alleen, oud, of kun je lichamelijk nog maar weinig.
Ook dan is het goed om tegen jezelf te zeggen: merk op mijn ziel…
Dan kun je God danken voor wie Hij is in jouw leven. Merk op hoe Hij naar je
toekomt in een (het) Woord. In een lied. In de natuur, die je dagelijks ziet. In
een ontmoeting met een medemens.
Merk op: Zijn liefdevolle zorg, Zijn dragende armen.
Merk op: Zijn vergeving en redding dankzij Jezus onze Heer.
Meestal moet onze ziel daarop worden gewezen. Vaak wordt onze ziel en ons
denken in beslag genomen door de drukte of zorgen van elke dag.
En satan doet er alles aan om onze ziel doof en blind te houden voor de woorden en tekenen van de Heer.
Ons eigen ik is vaak met heel andere dingen bezig en heeft helemaal geen
zin om naar Gods stem te luisteren.
Daarom is het goed om regelmatig stil te worden aan de voeten van de Heer.
Gericht op Hem die zoveel van ons houdt dat Hij onze ziel wil vullen met Zijn
troostende, reddende of vermanende woorden. En liefdevolle aanwezigheid.
Voor een aantal mensen zal de vakantie (bijna) voorbij zijn. Vaak willen we
dan nog een poosje iets vasthouden van de rust en ontspanning die we hebben ervaren. Laat dan vooral uw ziel opmerkzaam blijven en rust vinden bij
God.
De Psalm gaat verder met de prachtige belofte: Hij spreekt gewis tot elk die
voor Hem leeft.
Francien de Haan-Verweij
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Pastoraat

Zieken

We denken aan de zieken thuis en in het ziekenhuis, die hier niet met naam
zijn genoemd en hen die herstellen van een behandeling of operatie. We bidden dat medicijnen en behandelingen een goede uitwerking mogen hebben
en dat alle genoemde en niet genoemde broeders en zusters de nabijheid en
kracht van God mogen ervaren.

Bedankt

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten die ik heb mogen
ontvangen.
Corrie Geurts-van Schaik

Dankwoord van Koster Wim Hermse

Vanaf deze plaats, wil ik iedereen hartelijk danken voor de felicitaties van mijn
25 jarig kosterschap in de Gem. Hien-Dodewaard.
Het deed mij en mijn gezin bijzonder goed dat er zovelen mij/ons kwamen
feliciteren in ‘De Hoeksteen’, en ook de vele kaarten die ik mocht ontvangen.
In het bijzonder dank ik de Heere God onze Vader, dat ik dit zolang in goede
gezondheid heb mogen doen, en daarbij vraag ik of Hij mij de kracht en wijsheid geeft om dit te blijven doen.
Ook wil ik de kerkenraad bedanken voor het organiseren van dit jubileum.
En uiteraard willen we ook de vrijwilligers bedanken die ons allen hebben
voorzien van koffie en een hapje en drankje.
Mogen u allen de Zegen van God ontvangen.
Wim Hermse
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Kerkenraad

Nieuwe classis van start

Op 8 mei is de nieuwe classicale vergadering van de classis Gelderland Zuid
& Oost van start gegaan.
Alle 74 oude classes zijn per 1 mei opgeheven en er zijn nu 11 nieuwe classes, waarvan de classis Gelderland Zuid & Oost er een is. Deze classis omvat
de Bommelerwaard, de Betuwe, gebieden rondom Nijmegen en Arnhem en
de gehele Achterhoek. Een groot gebied dus, en dan komt daar ook nog
Duitsland bij, want de Nederlandse Kerk in Duitsland, die deel uitmaakt van
de Protestantse Kerk in Nederland, behoort ook tot de classis Gelderland Zuid
& Oost.
Het belangrijkste onderdeel van de eerste classicale vergadering was de
benoeming van de nieuwe classispredikant.
Met ingang van 1 september 2018 wordt dr. Jaap van Beelen classispredikant
van de classis Gelderland Zuid & Oost. Classispredikant is een nieuwe functie
binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het
proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten.
De classispredikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn regio. Hij
bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classispredikant
signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en
verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.
Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk gekozen voor deze classis – die hij in zijn
huidige functie als regionaal adviseur van de classicale vergaderingen van de
Veluwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland Zuid & Oost goed heeft leren
kennen – vanwege de kerkelijke breedte en de mooie diversiteit in geloofsbeleving.
Naast de classispredikant is er ook een breed moderamen van de nieuwe
classis benoemd en zijn de visitatoren nieuwe stijl aangewezen.
Verder is er een classicale regeling vastgesteld en is de verkiezingsregeling
voor leden van de classis in eerste lezing vastgesteld. De verkiezingsregeling
wordt voor commentaar toegestuurd aan alle kerkenraden binnen de classis,
waarna deze tijdens de volgende classicale vergadering op 26 september
definitief zal worden vastgesteld.
Voorafgaande aan de volgende classicale vergadering zullen de kerkenraden
worden uitgenodigd om kandidaten voor te dragen voor de vacatures die in
2019 zullen ontstaan in de classicale vergadering en de generale synode.
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Diaconie en Kerkrentmeesters

Diaconiecollecte ‘De Hoeksteen’

Op zondag 26 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor ‘De Hoeksteen’.
Zoals u weet, is het de bedoeling dat ‘De Hoeksteen’ financieel zelfstandig is.
Dit houdt in dat de kosten moeten worden gedekt door giften, collecten en acties. Er is ook nu nog veel geld nodig om ervoor te zorgen dat ‘De Hoeksteen’
beschikbaar kan zijn en blijven voor o.a. het jeugd- en kringwerk van onze
gemeente. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

College van Kerkrentmeesters

Ontvangen giften
In de afgelopen weken zijn de volgende giften ontvangen:
Via bezoekbroeder H.P. Drost: 2 x € 20,00.
Via Bank: € 104,00 t.b.v. orgelfonds.
De collecteopbrengsten van de maand juli 2018:
• Collecte t.b.v. van het werk van College van Kerkrentmeesters € 554,80
• Onderhoudsfonds College van Kerkrentmeesters
€ 488,68
• Collecte t.b.v. Kerkdienst en Kerkmuziek
€ 139,10
Hartelijk dank

Verjaardagsfonds

De verjaardagszakjes van juli hebben € 397,35 opgebracht.
Onze hartelijke dank hiervoor
6

Colofon
Huis-aan-huis collecte
Woord en Daad
van 27 augustus t/m 1 september

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1,
6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411
bij voorkeur alleen ‘s middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl
Scriba: Oud. H.J. de Haan,
Matensestraat 68, 6669 CJ
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl

is ieder
Buiten God
aad,
vermaak kw
ap leeg
alle blijdsch
en
van
alle overvloed
ede.
dingen armo
(Thomas a

Kempis)

Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree,
Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS
Achterberg. tel.: 0317-612906
E-mail: jacobdevree@gmail.com
Website:
www.hervormddodewaard.nl
Verenigingsgebouw “De Hoeksteen”,
Margrietlaan 13. Tel.: 411406
Beheerder: Dhr. J.H. Breunisse:
Tel.: 412447
Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
Hien en Dodewaard,
p/a Gandhistraat 55, Zetten
College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en
Dodewaard, p/a Bellefleur 62 te Zetten

Contactpersoon

Gedurende de vakantietijd van Ds. M.H.
Bil, van 20 juli t/m 13 augustus kunt u,
indien nodig, contact opnemen met de
scriba, ouderling H.J. de Haan tel. 0488
- 410551/ 06 - 28442800.

Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Nr. 17 verschijnt op 31 augustus.
Inleveren kopij: uiterlijk 27 augustus
bij kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 18 komt uit op 14 september.
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Agenda

Zondag 12 augustus - Dodewaard
10.00: Prop. W. Braaksma,
Bodegraven
In “De Hoeksteen”
Oppas: Janine van Laar,
Julia Dekker en
Claudia Huibers
18.30: Ds. W.H.B. ten Voorde,		
Nunspeet
Woensdag 15 augustus
19.00: Uur van gebed
Zondag 19 augustus - Hien
10.00: Ds. M.H. Bil
In “De Hoeksteen”
Oppas: Ditsy Verwoert,
Thijmen van Brenk en
Claudia Huibers
18.30: Ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Maandag 20 augustus
20.00: Kennismakingsavond met
Ds. Bil voor mensen van 60+
Woensdag 22 augustus
19.00: Uur van gebed
Donderdag 23 augustus
20.00: Kennismakingsavond met
Ds. Bil voor mensen van 60Zondag 26 augustus - Dodewaard
10.00: Ds. M.H. Bil
In “De Hoeksteen”
Oppas: Ida Dekker,
Geran de Vogel en
Claudia Huibers
18.30: Ds. F. van Velzen,
Amersfoort
Diaconiecollecte: Verenigingsgebouw “De Hoeksteen”
Maandag 27 augustus
20.00: Kennismakingsavond met
Ds. Bil voor ouders met
thuiswonende kinderen
Woensdag 29 augustus
19.00: Uur van gebed
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