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Meditatie

‘Jong ingeschakeld’

‘En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli’ (1 Sam. 3: 1a)
Nadat Samuel David tot koning heeft gezalfd, horen we niet zoveel meer over
hem. We lezen nog dat David een keer zijn hart lucht bij Samuel (1 Sam. 19:
18) en daarna lezen we alleen nog over de dood van Samuel (1 Sam. 25:
1). Samuel was een man die de Heere diende. En dat begon vroeg. Hij was
waarschijnlijk tussen de 10 en 20, toen God hem riep. God riep hem voor een
loodzware opdracht: aan de hogepriester vertellen dat God hem en zijn familie
heeft verworpen. Samuel ziet er erg tegenop, maar voert de opdracht uit. De
grote verantwoordelijkheid die God op zijn schouders legt, kan hij aan.
Onlangs was ik bij een trainingsavond van JOP, een jongerenorganisatie binnen de PKN. We dachten met elkaar na over hoe we jongeren bij de kerk kunnen betrekken en behouden. Uit onderzoek bleek dat één van de dingen die
jongeren belangrijk vinden, is dat ze verantwoordelijkheid krijgen in de kerk.
Dan krijgen ze vertrouwen en zijn ze bereid zichzelf ook met hart en ziel aan
de kerk te geven. Durven wij jongeren medeverantwoordelijk te maken voor
de gemeente van Christus? Krijgen zij een taak? Worden ze ingeschakeld in
het jeugdwerk of bij kluswerk in en rondom de kerk? Mogen de jongeren met
muzikale talenten meedoen, ook al klinkt het misschien niet altijd zuiver?
Samuel krijgt al jong een grote verantwoordelijkheid. In Israël worden jongeren al vroeg volwaardig lid van de gemeenschap. Een meisje al op 12-jarige leeftijd. En een jongen wordt op 13-jarige leeftijd ‘zoon der wet’. Dat is
veelzeggend. We hoeven onze jongeren niet te overvragen. En begeleiding
is nodig. Ook Samuel stond onder toezicht van Eli. Maar misschien kunnen
jongeren meer dan wij denken. Meer vertrouwen in jongeren kan geen kwaad.
Ook zij hebben talenten en kwaliteiten die God wil gebruiken. God werkt ook
door jongeren!
Ds. Martin (M.H.) Bil
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Bij de diensten

Jongerendienst

Zondagmorgen 14 oktober 2018 is er een jongerendienst.
Het thema is ‘Friends forever’ over vriendschap. We horen over de vriendschap tussen Jonathan en David naar aanleiding van 1 Samuel 20. Wat maakt
iemand tot een goede vriend? En wat betekent de vriendschap die God ons
biedt? Iedereen van harte welkom, in het bijzonder de tieners en jongeren!

Collecte is voor Tsunami en aardbevingen Sulawesi (Indonesië)

Een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zeker 1570 mensen
het leven gekost. Het rampencentrum verwacht dat het dodental de komende
dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisatie zijn met de steun
van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp. In de stad
Palu, met zeker 350.000 inwoners, was een strandfestival aan de gang,
toen de aardbeving plaatsvond. Een tsunami met een golf van 2 meter hoog
raasde over het land. Lokale partners van Kerk in Actie verlenen eerste hulp.
Samen met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen. Er is nu al een grote behoefte
aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning.
Vervoer van hulpmiddelen en communicatie blijken lastig. Wegen zijn afgesloten, veel gebouwen en stroomvoorzieningen zijn beschadigd. Lokale kerken
en hulpverleners pakken hun rol en nemen de eerste noodhulp op zich.
De kerken in Palu zijn open voor de opvang van vluchtelingen/daklozen. In
andere delen van Indonesië komen kerken samen voor gebed en troost. Uw
hulp is heel hard nodig!

Collecte zondag 21 oktober voor het Werelddiaconaat

De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot
acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is
chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in
Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van
kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren
van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij
het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij
stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze
Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project! Helpt u
mee?
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Kerkenraad
Avondmaal

Zondag 28 oktober 2018 hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te
vieren. De dienst op zondagmorgen 21 oktober 2018 staat in het teken van de
voorbereiding. We lezen 1 Samuel 19: Saul blijft vechten om zichzelf overeind
te houden, maar verliest steeds. Het gaat zoals Jezus zegt: ‘wie zijn leven wil
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en
het evangelie, zal het behouden’. In hoeverre houden wij ons leven krampachtig vast en kunnen we ons moeilijk overgeven aan God?
Maandag 22 oktober is er een uur van bezinning, om 20.00 uur in “De Hoeksteen”! We delen met elkaar onze verlangens en aarzelingen met betrekking
tot de avondmaalsviering. Iedereen van harte welkom!
Verder is er gelegenheid voor Censura Morum. Als er conflicten in de gemeente zijn die de heiligheid van het avondmaal aantasten, kunt u contact
opnemen met de predikant.
Tijdens de laatste gemeenteavond is onder meer besproken dat de mogelijkheid bestaat dat gemeenteleden niet of met moeite deelnemen aan het Heilig
Avondmaal omdat zij bang zijn voor besmetting wanneer iedereen uit dezelfde
beker drinkt. Aangegeven is dat deze drempel er niet zou moeten zijn en ook
eenvoudig is op te lossen, bijvoorbeeld door als eerste uit de beker te drinken
of uit een klein bekertje te drinken. Ook kan het zijn dat er gemeenteleden
zijn die geen alcohol willen of kunnen drinken. Ook daarvoor is een oplossing,
bijvoorbeeld een bekertje druivensap. Als u of jij hier tegenaan loopt, laat het
dan aan de predikant of wijkouderling weten, zodat voor een oplossing kan
worden gezorgd.

Mentorcatechese

Donderdag 11 oktober 2018 is les 2 aan de beurt: ‘God aanbidden’.
PBB-tekst: ‘Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader
echt aanbidt, Hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen
die Hem zo aanbidden’ (Johannes 4: 23, NBV).
‘Things to do’ voor les 3 op 25 november 2018: Lees thuis Psalm 99, over de
heiligheid van God!

Herfstvakantie!

Voor de kinderen en jongeren staat de herfstvakantie voor de deur: komende
week of de week daarop is het zover. Geniet van de rust. En ook van de
natuur. Er valt veel te ontdekken in de herfst: vruchten aan de boom (eikels,
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kastanjes enz.), allerlei kleuren en ook
veel geuren. ‘Ruik een vrucht, ruik de
geuren in de lucht, geuren ontelbaar,
zweven af en aan. Onvoorstelbaar
wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk
is uw naam!’ (OTH 564). Fijne vakantie
allemaal!

alsof het iets
“Jezus bad
uitmaakte,
die hij aan
alsof de tijd
edde
bidden beste
o veel
tenminste z
ls de tijd
betekende a
ensen
die Hij aan m
besteedde.”
ey)
(Philip Yanc

Vervolgavond voor ouders met thuiswonende kinderen

Ben je ouder van thuiswonende kinderen / jongeren? Of vrijwilliger in het
jeugdwerk? Van harte welkom op maandagavond 12 november in “De Hoeksteen”. Tijdens de kennismakingsavond was er behoefte aan een vervolg.
Ook als je er die avond niet bij was, nu van harte welkom! Graag willen we
ook alle vrijwilligers uit het jeugdwerk uitnodigen. De avond gaat over geloofsopvoeding thuis en in de gemeente, de plek van kinderen en jongeren in de
gemeente, contact van ouders onderling, etc. Dat is een breed thema, maar in
latere publicaties kunnen we concreter aangeven hoe de aanpak wordt. Save
the date: maandagavond 12 november. Voor vragen, ideeën en opmerkingen:
predikant@hervormddodewaard.nl

Morgendienst Dankdag

De morgendienst op Dankdag is komen te vervallen. Het voorstel kwam voort
doordat de groepen van de basisschool niet meer naar de kerk komen. Zij
houden een ontmoeting met alle kinderen in de school, waarbij Ds. Bil aanwezig is. Het besluit is genomen nadat op de gemeenteavond dit punt met de
aanwezige gemeenteleden is besproken. Het overgrote deel van de aanwezigen stemde in met het voorstel.
De kerkenraad komt 23 oktober weer in vergadering bijeen. Wilt u bidden voor
een goede vergadering?

Wijziging rekeningnummer betaling Kerkblad

Het rekeningnummer voor de betaling van het Kerkblad is per 1 november
2018 gewijzigd. Het nieuwe nummer is: NL64RABO0373722346
t.n.v. Fonds Kerkbode Dodewaard
Voor de abonnees die nog niet hebben betaald voor het jaar 2018 en
alle daaropvolgende betalingen voor het Kerkblad, graag dit nieuwe
nummer gebruiken.
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Kerkkoor
HERVORMD KERKKOOR HIEN-DODEWAARD
‘Precies op de dag, 40 jaar terug in de tijd
was er op het Kerkkoor nogal gezelligheid.
Twee sopranen meldden zich aan
en gingen niet meer bij het koor vandaan
Vanavond dus een feestje hier in de benedenzaal
want we mogen getuige zijn, allemaal
van de verwennerij voor INA en DINIE in feestelijke vorm,
We vinden het allen geweldig en enorm!
Onze hoop en wens is dat jullie nog lang bij het koor mogen zijn
zingen tot eer van God doet ons goed en is fijn.’
Met dit gedicht werden de sopranen Ina Homan - de Bruijn en
Dinie Roelofsen - van Verseveld toegesproken door voorzitster Christa.
Ze ontvingen een mooi bloemstuk ter gelegenheid van hun 40-jarig jubileum.
Op deze repetitie-avond mochten ze een verzoeknummer uit de map kiezen
wat voor hen werd gezongen. Geweldig moment voor het toch wel ouder en
kleiner wordend Kerkkoor dat elke dinsdag repeteert in ‘Het Dorpshuis’ van
half 8 tot half 10. Het koor is opgericht op 10 oktober 1959 en hoopt dus in
oktober 2019 het 60-jarig jubileum te vieren.
In de komende tijd kunt u het Kerkkoor zien en horen op de 1e adventszondag, 2 december in de morgendienst in de Dodewaardse kerk.
Als vanouds werkt het Hervormd Kerkkoor Hien-Dodewaard mee aan de
Adventsviering op 14 december a.s. in de Sporthal, aanvang 19.45 uur.
Op 1e Kerstdag ’s avonds zingt het Koor enige Kerstliederen tijdens de
Kerstzangdienst. Het Hervormd Kerkkoor Hien-Dodewaard hoopt dat u naar
ons komt luisteren.

Stroopwafelactie Hervormd Kerkkoor

Ons koor houdt dit jaar een stroopwafelactie om nieuwe muziek te kunnen
kopen voor ons jubileum in 2019. Dan bestaan wij 60 jaar. Steunt u ons?
U kunt deze bestellen bij Ina Homan – tel.: 0488 – 412041 of bij Alie Hofs –
tel.: 0488 – 411464 en per e-mail: hofs46@hotmail.com.
Te bestellen tot 27 oktober.
De kosten bedragen EURO 2,50 per pakje of 3 pakjes voor EURO 7,00.
Namens het koor alvast onze hartelijke dank.
De bestelde pakjes worden bij u thuisbezorgd!
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Een uitnodiging voor de verkoping van de Vrouwenvereniging
“Bidt en Werkt”
Vrijdagavond 2 november van 19.00 – 21.00 uur
zaterdag 3 november van 10.00 tot 12.00 uur.
We verkopen
• gehaakte kleedjes
• gebreide sokken
• handwerken
• creatief ingepakte cadeaus
• sfeer artikelen van hout
• wintervoer voor de vogels
• kaarten ( kerst ) ,
• gebak
• boeken

Wat is er zoal te doen:
• enveloppen trekken
• de prikplank
• gewicht raden
• snuffelen in de rommelhoek

De koffie met wat lekkers staat klaar!.
Kom ook gezellig langs !!!!!

De opbrengst komt ten gunste van de kerk.

Verjaardagsfonds

De opbrengst van de verjaardagszakjes van september was € 370,75 .
Onze hartelijke dank hiervoor

Zendingsbussen

De inhoud van de zendingsbussen was over het derde kwartaal 2018 :
• Juli
€ 499,75
• Augustus
€ 442,60
• September
€ 584,59
De IZB-zondagcollecte heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 193,26.
Fijn dat er zo wordt meegeleefd vanuit de gemeente. Hartelijk dank!

Actie Kerkbalans

Stand per 30 september 2018:
De opbrengsten betreffende actie Kerkbalans 2018 zijn als volgt:
Toegezegd € 65.164.21, toegezegd en ontvangen € 54.067,77.
Toegezegd en nog niet ontvangen € 11.096.40.
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Nieuws van buiten
‘De Herberg’

Op zaterdag 10 november a.s. is er weer het najaarsconcertarrangement van
Pastoraal Diaconaal Centrum ‘de Herberg’, bestaande uit een wandeling en/
of een concert.
’s Ochtends wandelen we samen naar de Oude Kerk in Oosterbeek. Tijdens
een rondleiding krijgt u meer informatie over de bijzondere geschiedenis van
deze kerk. Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in ‘Het Koetshuis’. Om
11.30 uur start de wandeling. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
’s Middags is ‘het Koetshuis’ het decor waar een bijzonder concert zal zijn
te beluisteren. Ook ditmaal wordt het najaarsprogramma verzorgd door de
musicus André van Vliet. Zoals altijd zal hij weer een verrassend programma
verzorgen, samen met violiste Laura van der Stoep en het damesensemble:
‘Con Affetto’.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 30,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van
deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum ‘de
Herberg’.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.
Het concert vindt plaats in ‘het Koetshuis’ van Pastoraal Diaconaal Centrum
de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

IZB-brochure Geloven op werkdagen

Pendelen tussen de binnenkamer en de werkvloer
De missionaire organisatie IZB heeft een brochure samengesteld voor ondernemers en leidinggevenden: ‘Geloven op werkdagen’. De uitgave wil hen
aanmoedigen en inspireren om de beweging te maken van ‘de binnenkamer
naar de werkvloer’ en vice versa.
Ondernemers en leidinggevenden dragen veel verantwoordelijkheid en hun
houding kan veel impact hebben op hun dagelijkse werkomgeving, Juist
daarom is het van belang dat ze dagelijks tijd doorbrengen in de ‘binnenkamer’, voor het lezen van de Bijbel en gebed. Investeren in de relatie met God
levert een ‘winst’ op die niet in cijfers is uit te drukken.
In juni jl. vond het eerste IZB-ondernemersevent plaats. Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar en predikant-pionier Ron van der Spoel spraken hier over
de vraag: “Hoe volg je Jezus Christus in je dagelijks werk als ondernemer/leidinggevende?” De zaal was binnen afzienbare tijd volgeboekt en van diverse
aanwezigen kreeg de IZB het verzoek om een vervolg. De brochure voorziet
daarin, evenals een serie podcasts (‘woord voor de werkweek’), die in ok8

tober van start gaat. De wekelijkse, korte
audio-bijdragen op de maandagmorgen
gaan in op de vragen en moeilijkheden waar
ondernemers en leidinggevenden tegenaan
lopen. En om hen te inspireren om gericht
op Christus de werkweek in te gaan. Zo wil
de IZB ondernemers en leidinggevenden
helpen om dichterbij God te leven, te werken en vrucht te dragen.
De gratis uitgave ‘Geloven op werkdagen’
is te bestellen via: www.izb.nl/geloven-opwerkdagen
Aanmelden voor de wekelijkse podcast
‘Woord voor werkweek’: www.izb.nl/woordvoor-de-werkweek
Boekwinkel “De Ploeg”

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
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

boekwinkeldeploeg@kpnmail.nl

openingstijden: Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

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 Brittanjesingel 60 te
Zetten

Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

06-11120240

Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Nr. 21 verschijnt op 26 oktober.
Inleveren kopij: uiterlijk 22 oktober
bij kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 22 komt uit op 9 november.
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Agenda
Zondag 14 oktober - Hien
10.00: Ds. M.H. Bil.
Jongerendienst m.m.v.
Muziekgroep
In “De Hoeksteen”
Oppas: Janine v. Laar,
Julia Dekker en
Claudia Huibers
18.30: Ds. L. Hak, IJzendoorn
Diaconiecollecte: Tsunami
en aardbevingen Sulawesi
Jongerenavond

Dinsdag 16 oktober
19.30: Hervormd Kerkkoor
Woensdag 17 oktober
19.00: Uur van gebed
Donderdag 18 oktober
19.30: VV. ‘Bidt en Werkt’
Vrijdag 19 oktober
19.30: 10Rclub

Naam oude pastorie

Zondag 21 oktober - Dodewaard
10.00: Ds. M.H. Bil.
Voorbereiding H.A.
In “De Hoeksteen”
Oppas: Yenieke van
Dorland, Jorinde Dekker en
Claudia Huibers
18.30: Ds. G.D. Hoff, Rhenen
Diaconiecollecte: Werelddiaconaat
Uitgangscollecte: Eredienst en
kerkmuziek
Maandag 22 oktober
18.30: Parels
20.00: Bezinningsavond H.A.
Dinsdag 23 oktober
14.30: Ouderenkring
19.00: Kris Kras Klub
19.30: Hervormd Kerkkoor
19.30: Kerkenraad
Woensdag 24 oktober
18.30: TOV
19.00: Uur van gebed
Donderdag 25 oktober
19.00: Mentorcatechese

Tijdens de laatst gehouden gemeenteavond heeft het College
van Kerkrentmeesters gevraagd om een naam in te dienen voor
de oude pastorie. Namen die nu gebruikt worden zijn “de oude
pastorie” en “De Hoeksteen”, maar misschien heeft u veel betere
ideeën. We horen het graag. U kunt de naam doorgeven aan één
van de kerkrentmeesters of via cvk.hiendodewaard@gmail.com.
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