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Goed nieuws!
Naast alle andere clubs starten
de ‘Keitjes’ ook!

Meditatie
‘Met hart en ziel’
“De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan”
(1 Sam. 16: 7)
Het volk Israël wilde een koning. God gaf het volk een koning, ook al was de
koningswens een verwerping van God zelf. Saul werd gekozen tot koning.
Een zoon van een zeer vermogend man. En jong, knap, ja er was geen knappere man te vinden. En hij stak met kop en schouders boven iedereen uit.
Koning Saul: de keuze van het volk.
Saul bleek geen goede keus te zijn. Hij deed niet wat God van hem verwachtte. God had er berouw over dat Hij Saul tot koning had aangesteld. En
dan kiest God een koning uit. Hij komt uit Bethlehem, een onbelangrijk stadje.
Hij behoort tot het gezin van Isaï, een onbeduidende familie. En hij is ook nog
eens de jongste. Zijn oudere broers worden gepasseerd, ook al zijn ze indrukwekkend om te zien. God kiest anders: Hij kijkt naar het hart. En dan wordt
David gekozen. Ook niet verkeerd om te zien: rossig, mooie ogen, knap om te
zien. Maar zijn hart geeft de doorslag. Zijn hart is afgestemd op het hart van
God. David, de man naar Gods hart.
God kijkt naar ons hart, het centrum van onze verlangens. God wil ons hart,
niet alleen ons hoofd en onze handen. Over God leren en voor God dingen
doen is waardevol, maar alleen als ons hart naar God uit gaat. Als God ons
verlangen is. Ons één en al, ons hoogste geluk, onze allerliefste.
Er zijn meer verlangens dan het verlangen naar God. Ook die huizen in ons
hart en die worden aangewakkerd door de wereld om ons heen. Het verlangen naar een perfect lichaam, een onbezorgd familieleven, een glansrijke carrière, … Verlangens die hier en nu moeten worden vervuld. Als het verlangen
naar God er maar niet onder lijdt. Dat kan zomaar gebeuren. Verlangen naar
God spreekt niet vanzelf. Dat moet God in ons hart leggen en daarin moeten
we onszelf oefenen.
Mijn verlangen is dat de kerk een oefenplaats is om te verlangen naar God.
Dat de kerkdienst en alle andere ontmoetingen ons helpen om met hart en
ziel te leven met en voor God. Door te zingen: ‘Neig mijn hart en voeg het
saam, tot de vrees van Uwe Naam’ (Psalm 86: 6). Door te bidden, te dopen,
het heilig avondmaal te vieren, te spreken met elkaar.
Was is uw/jouw verlangen voor het winterseizoen? En hoe kun je dat verlangen oefenen?
Ds. Martin (M.H.) Bil
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Zieken
We bidden voor deze en andere zieken om kracht en, indien mogelijk, herstel.
Ook bidden we voor de mensen om hen heen, die vaak dag in dag uit zorg en
liefde geven.
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Kerkenraad
Kerkdiensten

Komende zondag zijn er twee gastvoorgangers. Zondag 23 september is het
IZB zondag die mede door de zendingscommissie wordt ingevuld.
Zondagochtend gaat Ds. Vastenhoud voor. Hij zal preken over “Evangelisatie
van de gemeente naar het dorp”.
Na de dienst staat de koffie klaar in “De Hoeksteen”, waar Ds. Vastenhoud
nog even met ons na wil praten over de preek.
Wij hopen op een fijne ontmoeting!
’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. We luisteren verder naar het verhaal over
David, de man naar Gods hart. Aan de beurt is 1 Samuel 17, het beroemde
verhaal van David die het in de naam van de Heere opneemt tegen de reus
Goliath. Hoe gaan wij om met reusachtige krachten en machten in ons leven?
Maken ze ons bang of kunnen we ze overwinnen?

Gemeenteavond

Zoals reeds in het vorige Kerkblad gemeld, is er op 24 september a.s. een
gemeenteavond. Op deze avond willen wij met u in gesprek gaan over o.a. de
gebouwen, beleid contactpersonen en gang van zaken rond de viering van
het H.A.. Daarnaast zijn er ook nog enkele andere punten die we met u willen
delen. De kerkenraad nodigt alle leden, jong en oud, uit om hierbij aanwezig
te zijn. De aanvang is om 20.00 uur en inloop vanaf 19.45 uur. We heten u
graag van harte welkom!

College van Kerkrentmeesters

Ontvangen giften
In de afgelopen weken zijn de volgende giften ontvangen:
Via Ds. J.H. de Vree: 1 x € 20,00, 4 x € 10,00.
De collecteopbrengsten van de maand augustus 2018:
• Onderhoudsfonds College van Kerkrentmeesters:
• Collecte t.b.v. het werk van College van Kerkrentmeesters:
• Collecte t.b.v. het Pastoraat

€ 385,73.
€ 487,42.
€ 105,90.
Hartelijk dank

Verjaardagsfonds

De verjaardagszakjes van augustus hebben € 346,22 opgebracht.
Onze hartelijke dank hiervoor.
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‘Keitjes’

Hoera! We gaan toch van start in 2018. Op het nippertje is er nieuwe leiding
gevonden voor ‘Keitjes’. Omdat de voorbereidingen later zijn gestart, kunnen
we de eerste clubmiddag nog niet in september organiseren, maar in oktober
hopen we dat wel voor elkaar te krijgen. Dus jongens en meisjes uit groep 1
tot en met 4: in oktober komt er weer een gezellige ‘Keitjes’ clubmiddag aan!
Komen jullie allemaal?
We zoeken nog:
• Knutselcommissieleden: 1x per maand bereid je alleen of met meerderen het knutselwerkje voor. Het gaat dan om materiaal voorbereiden,
aanschaffen en bij één van de leiding brengen. Je hoeft dus tijdens de
clubmiddagen zelf niet noodzakelijk aanwezig te zijn. Het kan in eigen tijd
worden voorbereid. Uiteraard wel gezellig als je komt tijdens de clubmiddag.
• Personen vanaf 16 jaar die 1x per jaar een clubmiddag van 14:00 - 15:15
uur op woensdagmiddag willen helpen met de leiding. Het gaat om gezelligheid bieden en hand- en spandiensten bij de knutsel of het spel. Er is
oppas voor kinderen onder de 4 jaar aanwezig.
• Personen met een speciale hobby of beroep die iets willen laten zien of
komen vertellen tijdens een clubmiddag.
• Personen die 1x per jaar een cake of cupcakes of koek willen bakken en
dit tijdens de clubmiddag willen brengen. Als 8 gemeenteleden dit een
keer willen doen, eten wij tijdens de clubmiddag iets lekkers!
U ziet dat we proberen meerdere gemeenteleden te betrekken en dan incidenteel. U / jij hoeft dus geen vaste leiding te worden voor lang (mag ook, heel
graag!), maar 1x per jaar helpen is erg fijn! Zo is er meer contact tussen de
generaties en zijn de lasten verdeeld. En van de lusten geniet iedereen! De
kinderen uit Dodewaard en uit de gemeente zijn belangrijk voor ons allemaal!
Tamara van de Pol, telefoonnummer 06-23496545. Een app of sms mag ook.
E-mail: tamara@bakhetzelf.nl
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Jeugd

Mentorcatechese

Komend seizoen gaan we aan de slag met de HGJB-methode ‘Follow Me’.
Zoals de naam van de methode al zegt, is het doel dat de jongeren worden
uitgedaagd tot het (dagelijkse) belijden en navolgen van Jezus Christus. De
methode gebruikt de Apostolische Geloofsbelijdenis als leidraad.
Hoe ziet een les eruit? Elke avond begint met een gezamenlijke intro (welkom, Psalm/lied, gebed, filmpje, informatie over thema). Daarna gaan we in
groepen onder leiding van 2 mentoren met elkaar in gesprek over het thema.
Daarbij worden verschillende werkvormen gebruikt: bijbelstudie, stellingenspel, groepsgesprek en opdrachten in groepjes van twee. In de mentorgroep
wordt de avond afgesloten met gebed.
Elke jongere krijgt een werkmap met werkbladen waarop de verwerkingsopdrachten staan vermeld. Verder is er voor jongeren een zogenaamde ‘things
to do-waaier’. Op deze waaier staat per les een opdracht voor thuis ter voorbereiding op de volgende les. Verder krijgen jongeren elke keer een ‘personal
bible-kaartje’ met daarop de bijbeltekst waarover is gesproken. De thuisopdracht en de bijbeltekst zullen we ook in het Kerkblad zetten, zodat ouders en
andere gemeenteleden weten waarover we met de jongeren in gesprek zijn.
Als er vragen/opmerkingen zijn, horen we het graag. We hopen op een gezegend catechese-seizoen!
Ds. Martin Bil, Marchien Boll, Nelie van Leijen en Stefan de Vogel
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Kennismakingsavond
et ...

Ik b en blij m
Kennismakingsavonden (2)

‘Wat vinden de kinderen en jongeren van onze gemeente?’ Dat kunnen we
het beste aan hen zelf vragen. Martin hoopt komende tijd alle activiteiten te
bezoeken waar kinderen en jongeren zijn en zo met hen kennis te maken.
Toch is het ook goed om te horen wat er leeft onder ouders van kinderen.
Hoe stoeien we met (geloofs)opvoeding? Hoe krijg ik ze nog naar de kerk?
Wat missen ze in de kerk? Er was voor ons deze derde kennismakingsavond
veel te luisteren! Het is goed om elkaars verhaal te horen, want de ervaringen
zijn net zo divers als de aanwezigen: ouders van heel jonge kinderen, ouders
van actief betrokken tieners en ouders van tieners die niet meer bij de kerk of
gemeenteactiviteiten zijn betrokken.
De volgende vragen hebben we de groepjes voorgelegd:
1.
Waar bent u blij mee in de gemeente?
2.
Waar zijn uw kinderen blij mee in de gemeente?
3.
Wat mist u in de gemeente?
4.
Wat missen uw kinderen in de gemeente?
Ouders zijn blij met…
• De laagdrempeligheid van de gemeente. Een ander groepje ervaart dit
juist wisselend.
• De gemeenteleden in alle generaties die God ons heeft gegeven
• De ruimte die er is voor verandering
• Voortzetting van de mentorcatechese
• Weer een nieuwe predikant met een gezin
• Op Toonhoogte zingen
• Welkom heten door de eigen predikant voorafgaand aan de dienst
• Betrokkenheid onderling.
Kinderen / jongeren zijn blij met…
• De kinderoppas tijdens de kerkdienst. Kinderen hebben het daar naar hun
zin over het algemeen.
• Max en Alieke
• Onze kinderen zijn blij wanneer zij zich gezien voelen en worden aangesproken
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Met de clubs en verenigingen (-> als kinderen en tieners gaan, zijn ze er
blij mee en vinden ze het leuk. Er zijn ook kinderen en jongeren die niet
(meer) gaan.)
Nergens mee.

Ouders missen…
• Kindernevendienst elke week
• Onze eigen kinderen tijdens de kerkdienst
• Andere jonge gezinnen, kinderen en tieners
• Gemeentegevoel en trouwe betrokkenheid op elkaar
• Gemeente verandert soms moeilijk en blijft vaak bij het oude
• Samen iets ondernemen of organiseren
• Activiteit voor bepaalde doelgroep, bijv. ouders van opgroeiende pubers.
Kinderen / jongeren missen…
• Oprechte belangstelling van gemeenteleden
• Tieners missen plezier in kerkgang
• Kindernevendienst
• Leeftijdsgenootjes, andere kinderen en jongeren
• Ze willen soms meer activiteiten of clubs
• Aansluiting bij hun eigen belevingswereld.
Na de groepsgesprekken is er in de gehele groep nagedacht over de vraag:
‘Hoe kunnen we werken aan meer verbinding en diepgang voor onze kinderen?’
Een samenvatting:
• Ouders van jongeren die niet meer naar de Dodewaardse kerk gaan,
leven met een vraag die nog aan bovenstaande vraag vooraf gaat: ‘Hoe
wekken we hun interesse?’ Wij krijgen ze niet meer mee naar de kerk.
Interesse komt door verbinding en diepgang. Voor meerdere jongeren is
ook de jongerenavond nog te inhoudelijk en niet laagdrempelig genoeg.
Zij zouden eerst behoefte hebben aan een activiteit met alleen gezelligheid. Als er dan als groep binding ontstaat, kan er wellicht wat worden
gedeeld over zingeving en geloof. Wellicht zijn ze nog wel te porren voor
vader-zoon of moeder-dochter activiteiten.
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Als kinderen en jongeren andere mensen en vooral leeftijdgenoten kennen in de kerk of bij activiteiten, dan nemen ze vaker elkaar mee. Naar
dezelfde school gaan en in hetzelfde dorp wonen heeft meerwaarde
omdat je vrienden dan door de week en op zondag ziet. Dit is bij hechte
groepen op de mentorcatechese ook zichtbaar. Mentorcatechese is dan
vervolgens een goede manier gebleken om te werken aan binding in een
groep jongeren.
Veel jongeren voelen zich alleen staan in het geloof en kerkgang. Sommigen ervaren de kerkdiensten als ‘teruggaan in de tijd’. Actuele onderwerpen zijn belangrijk in de preek. Het moet over hun leefwereld gaan.
De hele gemeente zou meer moeten leren dat we met z’n allen als gemeente verantwoordelijk zijn voor onze kinderen en jongeren.
Als ouders zoeken we weinig contact met elkaar als het gaat over het
opvoeden van onze kinderen. Onze kinderen kijken (te) weinig in de keuken bij andere christelijke gezinnen. Er is bij diverse ouders behoefte aan
contact en steun onderling. Genoemd worden programma’s als ‘Titus 2 –
vrouw’, ‘1- op -1 jeugdpastoraat’ en opvoedingskringen of huisbijbelkring
voor jonge gezinnen.
Tijdens en na het delen van ervaringen geven ouders indringend aan als
conclusie: het is heel belangrijk om zo jong mogelijk kinderen in contact
te laten komen met elkaar en juist aan verbinding te werken bij de jongste kinderen. Het wordt alleen maar moeilijker als ze ouder worden om
dan nog binding te krijgen. Onder andere clubs door de week blijven heel
belangrijk.
Meerdere ouders geven aan behoefte te hebben aan een vervolgavond.

Excuses voor de lengte van dit verslag, maar het leek ons heel nuttig om
deze avond zo goed mogelijk met de hele gemeente te delen. Meer beschouwingen van ons volgen in een volgend verslag. Bidt u / jij dagelijks voor onze
kinderen, jongeren en (elkaar als) ouders?
Hartelijke groet,
Ds. Martin en Annemarie Bil
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Nieuws van buiten

Wereldreligies op ‘De Hien’

Op basisschool ‘De Hien’ wordt de komende weken gewerkt met het thema
‘wereldreligies’. De school heeft de kerk gevraagd mee te helpen om de kinderen te laten ontdekken wat het christelijk geloof is. Het idee is dat alle groepen een rondleiding krijgen in de Dodewaardse kerk en dat ik als predikant
op school voor de kinderen van de bovenbouw een gastles over het christelijk
geloof geef. Mooi om zo als school en kerk samen te werken!

Mantelzorgondersteuning

Op D.V. maandagavond 24 september wordt er weer een mantelzorgsalon
gehouden in ‘De Hof ‘van zorgcentrum ‘Het Anker.’ Na de zomerstop is nu het
thema: ‘Gezond ouder worden’.
Heléne Rigter, preventiewerker geestelijke gezondheid bij ‘Indigo’, zal met u in
gesprek gaan aan de hand van praktische tips die kunnen helpen bij het gezond ouder worden en blijven. U heeft zelf ook veel levenservaring die waardevol is om te delen met anderen. Er is alle ruimte om uw vragen te stellen.
De mantelzorgsalon is een initiatief van de gemeente Neder Betuwe, Welzijn
Rivierstroom en Zorgcentrum ‘Het Anker’.
Van harte welkom vanaf 19.00 uur in de Hof van zorgcentrum ‘Het Anker’ te
Kesteren. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom!

IZB-kooravond in de St. Joriskerk in Amersfoort

D.V. zaterdag 22 september om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) organiseert de missionaire organisatie IZB een kooravond in de St. Joriskerk, Hof 1,
3811 CJ Amersfoort. Het Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst, onder leiding
van dirigent Freddy Veldkamp, en het Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu, onder leiding van dirigent Bert Notenboom, verlenen medewerking, evenals de
organisten Marco den Toom en Harry Hamer. De kooravond wordt georganiseerd ter ere van het vijftigjarige bestaan van het Mannenkoor IJsselmuidenGrafhorst.
Ds. P.J. den Admirant uit Apeldoorn zal op de avond een meditatie verzorgen.
De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Er zal een collecte worden gehouden
voor het missionaire werk van de IZB
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Nieuws van buiten

Colofon
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

Interkerkelijke ontmoetingsavond
Zetten

Op donderdagavond 4 oktober 2018 organiseert Stichting ‘De Schakel’ weer de eerste
interkerkelijke ontmoetingssamenkomst in
het nieuwe winterseizoen.
Dr. Willem J. Ouweneel zal spreken over
het onderwerp “Zegen of vloek?” Hoe word
jij iemand die zegent? Hoe kom je vrij van
vloeken?
Dit naar aanleiding van zijn gelijknamige
boek over het effect van zegeningen en
vloeken in het (christen)leven. Er is een
heerlijke weg van bevrijding!
Dr. Ouweneel (1944) heeft in Zetten al vaker
een lezing gehouden. Hij is onder het evangelische/orthodox-protestantse deel van
Nederland een bekend publicist en spreker.
Hij is afgestudeerd als bioloog en meervoudig gepromoveerd, namelijk in de biologie,
theologie en de filosofie. Daarnaast heeft hij
talloze (populair-)wetenschappelijke boeken
op zijn naam staan.
Aanvang lezing: 20:00; zaal open vanaf
19:30; sluiting ± 22:00. Er is een boekentafel aanwezig en een verkoopstand met
Israëlproducten.
De navolgende ontmoetingsbijeenkomst is
vastgesteld op woensdagochtend 14 november 2018. Verdere informatie:
www.deschakelzetten.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan,
Matensestraat 68, 6669 CJ
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl
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
Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Nr. 19 verschijnt op 28 september.
Inleveren kopij: uiterlijk 24 september
bij kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 20 komt uit op 12 oktober.
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Agenda
Vrijdag 14 september
19.30: 10R club

Zondag 16 september - Hien
10.00: Ds. T. de Ridder, Ochten
In “De Hoeksteen”
Oppas: Annemarie Bil,
Christy Verwoert en
Claudia Huibers
KidsChurch
18.30: Dr. A.J. Zoutendijk, Utrecht
Jongerenavond in
‘De Hoeksteen’
Maandag 17 september
18.30: Parels

Zondag 23 september - Dodewaard
10.00: Ds. A. Vastenhoud,
’s-Gravenhage. Dienst met
aandacht voor de IZB.
In “De Hoeksteen”
Oppas: Ditsy Verwoert,
Geran de Vogel en Claudia
Koffiedrinken met
preekbespreking
18.30: Ds. M.H. Bil
Diaconiecollecte: IZB
Maandag 24 september
18.30: Parels
20.00: Gemeenteavond

Dinsdag 18 september
19.30: Hervormd Kerkkoor

Dinsdag 25 september
14.30: Ouderenkring
19.00: Kris Kras Klub
19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 19 september
18.30: TOV
19.00: Uur van gebed

Woensdag 26 september
18.30: TOV
19.00: Uur van gebed

Donderdag 20 september
19.30: VV. ‘Bidt en Werkt’

Donderdag 27 september
19.00: Mentorcatechese
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