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VOORWOORD
U ontvangt deze uitgave van 'Het Visnet' voor de maanden april en mei.
 
Dat is de tijd van het voorjaar, de periode dat de natuur groeit en bloeit, en ook
de tijd waarin we als christen de lijdenstijd hebben en naar het Paasfeest toele
ven.
 
In dit blad kunt u lezen wat dat inhoudt: 'Geloven is een zeker weten en een
hartelijk vertrouwen. En wie gelooft, zal leven.' Ook tijdens de Alphacursus kwam
het ter sprake, waarom de Heere Jezus stierf aan het kruis, wat we op Goede
Vrijdag mogen herdenken: 'Ik had een schuld die ik niet kon betalen. Jezus
betaalde een schuld die Hij niet had.'  Wat een wonder!
 
Geloven in de dood en opstanding van de Heere Jezus is ook het thema van
de Guppies pagina.
 
Het hele blad 'bruist' van bijeenkomsten en activiteiten: In de eerste plaats zullen
er DV de zondagse erediensten plaatsvinden:  op 14 april is het Goede Vrijdag,
op 17 april Tweede Paasdag en op 25 mei Hemelvaartsdag. Ook zullen koren
zingen, o.a. op 15 april. U bent van harte welkom! Vergeet u ook de schuurver
koop niet te bezoeken. Al komt u alleen maar voor de gezelligheid en de ont
moeting.
 
Verder stellen zich in dit blad een aantal gemeenteleden aan u voor. En ook zijn
er een aantal lezenswaardige bijdragen. We wensen u weer veel leesplezier toe.
 
De redactie
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HET GRAF BLIJFT LEEG
van Johanna W. van Eelen
 
Uw graf is leeg; geef mij het Heer,
Dan leg ik daar mijn zonden neer.
Zij trekken mij steeds van U af.
O Heer, doe Zelf de steen voor ’t graf.
 
Die vraag toont dat je Mij slecht kent.
‘k Maak van de schuld geen monu
ment.
Jouw zonden zijn al weggedaan,
Want daartoe ben Ik opgestaan!

IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN
Gert Korteland.
 
“Ik geloof in Jezus Christus, Die ten derde dage wederom is opgestaan van de
doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen
Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.”
 
Wat is er veel gebeurd in Jeruzalem, dan denk ik met name aan het lijden van
onze Heere Jezus Christus. Wat moet het Hem pijn gedaan hebben, dat de leiders
van de Joden het in Hem niet zagen zitten, want zij wilden Hem voor goed uit
schakelen. Nog meer pijn zal het Hem gedaan hebben, dat één van Zijn disci
pelen, Judas, Hem verraden heeft. Maar niet alleen Judas, ook de andere dis
cipelen laten Hem in de steek. Zij kunnen niet één uur met Hem waken. Zelfs
Simon Petrus, die eens zei: "U hebt woorden van eeuwig leven, U bent de
Christus, de Zoon van de levende God.” Deze Simon verloochende zijn Meester
door driemaal te zeggen dat hij Jezus niet kende. Maar ook aan het kruis op
Golgotha is Hij  door God in de steek gelaten. Hij roept uit: “Mijn God, Mijn God,
waarom hebt U Mij verlaten?”
 
Jezus hangt daar aan het kruis om onze zonden, om onze ongerechtigheden.
Wat moet dat zwaar geweest zijn. Als Hij tenslotte uitroept: “Het is volbracht”,
geeft Hij de geest. Zo heeft Hij zondaren verzoend met God de Vader. Als teken
zien we dat het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot
beneden.
 
Omdat het bijna sabbat was, werd Jezus zo snel mogelijk begraven in een nieuw
graf in de hof van Jozef van Arimathea. Na de sabbat gaan een paar vrouwen
naar het graf, eigenlijk om de begrafenis af te maken. Als ze bij het graf komen
is de steen afgewenteld. Dit vertellen zij o.a. aan Simon Petrus. Ook hij gaat naar
het graf en zelfs in het graf. Alleen de doeken lagen er nog.
 
Nadien verschijnt Jezus aan diverse mensen. Zo verschijnt Jezus ook aan twee
mannen die op weg zijn van Jeruzalem naar Emmaüs. Die twee mannen spreken
over de dingen die de laatste dagen in Jeruzalem gebeurd zijn. Ze zijn er vol van
en zijn verscheurd van verdriet. Dan is daar plotseling een derde Man, die vraagt,
waarom ze zo verdrietig zijn. Ze antwoorden: weet U dan niet wat ze met onze
Meester gedaan hebben? De Vreemdeling gaat hun dan uitleggen dat dit alles
moest gebeuren, en Hij legde hun de Schriften uit. Als ze bij hun huis komen,
dwingen ze Hem binnen te komen en met hen te eten. De Vreemdeling neemt
dan het brood, zegent het en toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen.
 
Toen werden hun ogen geopend en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit
hun gezicht. Was ons hart niet brandende, toen Hij ons onderwees en de
Schriften  opende? Ze keren dan snel terug naar Jeruzalem en komen bij de
discipelen en horen dan, wat ook al in hun hart werkelijkheid geworden is: De
Heere is waarlijk opgestaan! Wat ook zo verwonderlijk is: Hij is ook aan Simon
Petrus, die Hem drie maar verloochend had, verschenen. Wat een liefde van
Jezus is dat!
 
Ook tot u en jou zegt Jezus: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast
bent, en Ik zal u rust geven.” We begonnen deze meditatie met: ik geloof. Gelo
ven is een zeker weten en een hartelijk vertrouwen. En wie gelooft, zal leven.     
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MarcusPassie: Lijdensverhaal op
orgelklanken

In de Bijbel wordt in verschillende Bij
belboeken lijden, sterven en begrafe
nis van Jezus van Nazareth beschre
ven. Veel componisten hebben deze
geschiedenis op grootse wijze op mu
ziek gezet. Een zanger reciteert de Bij
beltekst, waaraan koralen en aria’s zijn
toegevoegd. Personen uit het Bijbelver
haal hebben een eigen rol en het koor
vertolkt uitingen van het volk.
De MarcusPassie van John Kuiper en
Peter Sneep is bijzonder vanwege zijn
eenvoud.
Tussen de voorgelezen Bijbelgedeel
ten door zingen de aanwezigen liede
ren op bekende melodieën.
Kuiper en Sneep brengen de Passie
terug naar de eenvoudigste vorm:

Voorlezen en gemeentezang. Simpel? Welnee. Ook de MarcusPassie is een
drama. Het is een doe-evenement voor alle aanwezigen. De woorden uit de
Bijbel staan centraal. De zingende gemeente vertolkt de gevoelens die de
voorgelezen Bijbeltekst over Jezus' lijden oproept. De orgelbegeleidingen
onderstrepen en ondersteunen dat: klagen, schreeuwen, zuchten en gela
tenheid, maar evenzeer dankbaarheid om de verlossing door Christus.
 
zaterdag  08 april  Stellendam Hervormde Kerk 
Aanvang: 19.30 uur 
De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.

Paasjubel!

 
Opstandingsliederen zingen bij opko
mende zon. De ervaring van de vroege
kerk. Maak dat ook mee op eerste
Paasdag om 6.45 uur bij de Oude
Haven te Stellendam. Want op de eer
ste dag van de week kwamen de
vrouwen bij het graf, toen de zon op
ging.. Ze vonden het graf leeg. Want
Jezus is Opgestaan uit de dood. Het
LICHT overwint!

Paasontbijt

Kom gezellig ontbijten in de kerk!
Op Eerste Paasdag van 8.45 -9.45
uur in de Rank (Bosschieterstraat 4)
is iedereen uit het dorp welkom!
 
(graag opgeven bij bramkie
vit@xs4all.nl / 491308)
 

STILTE - GEBED - SCHRIFTLEZING
 
maandag 10 april Herv. Kerk 
dinsdag 11 april Geref. Kerk
woensdag 12 april Herv. Kerk 
Tijd: 21.30 - 22:00 uur 
Laten we in deze week de dagen met elkaar als gemeente afsluiten ter
voorbereiding op Goede Vrijdag & Pasen. Welkom!

4 Hervormde Gemeente Stellendam - Melissant
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EVEN VOORSTELLEN... MARINUS KOOIJMAN
Goedendag Gemeente van Stellendam,
 
Mij is gevraagd een stukje voor het Visnet te schrijven en dit wil ik natuurlijk graag doen. Ik zal mij even voorstellen; ik ben
Marinus Kooijman en ik woon al 48 jaar in Stellendam. Zoals de meeste echte Stellendammers wel weten, was ik vroeger
een heel ondeugend ventje.
 
Na de lagere school ben ik naar de LTS gegaan waar ik de richting consumptieve techniek heb gekozen. Daarna ben
ik aangenomen bij een banketbakker in Ouddorp waar ik 22 jaar lang als bakker heb gewerkt. In 2007 ben ik bij Stichting
Sjaloom Zorg gaan werken; eerst als tuinman en huismeester, nu als woonbegeleider in een woonvoorziening te Dirksland.
Van deze keuze heb ik nooit spijt gehad. Ik werk nu op Salem met jonge mensen met heel veel mogelijkheden. Ik mag
hen begeleiden in hun dagelijkse bezigheden en als zij moeilijkheden ondervinden op gebied van dagbesteding/werk,
sociale contacten, meedoen in de maatschappij, omgaan met vrije tijd, eten koken en dergelijke, dan zoeken we samen
naar oplossingen. Het is heel mooi en dankbaar werk.
 
Zo zie je maar weer….ook met ondeugende ventjes zoals ik heeft God een bedoeling. Dit geldt ook voor het ouderlin
genwerk wat sinds januari 2017 weer op mijn pad is gekomen.
 
 

Ik moet er nog wel aan wennen om op
zondag met zo’n mooi pak te lopen
want dit ben ik in mijn dagelijks leven
niet zo gewend. Ook om voorin de kerk
te staan om daar de afkondigingen
voor te lezen is niet echt mijn hobby.
Maar het hoort er bij hè en jullie moeten
me maar niet kwalijk nemen als ik eens
een foutje maak.
 
Daarnaast vind ik het heel fijn om op
huisbezoek te gaan. Om op deze ma
nier iets te kunnen betekenen in het
koninkrijk van God. Ik mag weten dat
ik dit niet alleen hoef te doen maar dat
God altijd bij mij is om mij daarbij te
helpen.
 
Hartelijke groeten, Marinus.

Pesachviering
We vieren de peachmaal
tijd vanuit Joods- Messias
belijdend prespectief. Zo
krijgt het lijden en sterven
van Christus diepe beteke
nis door de gebruiken en
symbolische handelingen
van de Joodse Seidermaal
tijd. Wie mee wil vieren kan
zich opgeven voor 7 april bij
d.hoolwerf@kpnmail.nl / 0
187701008.

 
De avond begint om 20.15 uur in de Rank. Sjalom!
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HET LEVEN ALS VISSER OP ZEE... 
Ik ben geboren op 4 maart 1955, als 4e kind van Gert van Jan van Commer en Leentje van Jans,van Bram op het
Goeriese hood. Bijna alle mannen van ´ t Havenhoofd waren vissers en alles draaide dus om de visserij.
 
Na de lagere school werd de visserijschool bezocht waarna ik naar zee ging. Ik was toen 16 jaar oud en ging vissen op
de kotter van mijn vader en ome Toon, de GO-26 met de naam Nooitgedacht, met een motorvermogen van 600 pk. Ik
leerde eerst eten klaarmaken. Er werd mij verteld dat het bijna het belangrijkste vak was op zee. Een goede kok zorgt
voor een goede sfeer op het schip.
 
 
Het was een gemoedelijke tijd in de 70
jaren van de vorige eeuw. Geen quo
tering, er kon naar hartenlust gevist
worden op alles wat in de netten
kwam. Lekker stoeien met je oudste
broer en dollen met de bemanning.
Kortom, bij het werk was er best nog
wel tijd voor ontspanning. Bij storm
voeren we wel eens naar IJmuiden of
Scheveningen. Daar lagen wel meer
dere schepen en ging je buurten bij je
collega´s.
 

In 1975 kwam er een nieuwe kotter in de vaart genaamd Soli Deo Gloria. Die is gebouwd bij Scheepswerf Hakvoort in
Monnikendam met een 1000 pk industrie motor. Dat zelfde jaar trouwde ik met Klaasje Hakvoort uit Stellendam en wij
woonden daar in de Koningin Julianastraat. In de visserij werd in die jaren altijd een goede boterham verdiend,en lieten
wij een huis bouwen op Tulpenpad 6. Daar werd ook ons 4e kind geboren.
 
Ondertussen was de quotering een veel besproken onderwerp in de visserij, wat als een muilkorf ervaren werd. Menige
visserman had slapeloze nachten. Met de nodige creativiteit werden de toen geldende quota´s ontdoken. Ondanks al
die perikelen werd er nog goed geld verdiend en aangezien ons gezin uitbreidde moest ons huis grondig verbouwd
worden om ruimte te cre ren voor ons kroost.
In al die jaren heb ik op zee een goede boterham verdiend voor ons gezin, ook toen wij in 1983 zelf een gebruikt schip
kochten. Dit schip had een vermogen van 1200 pk,en kreeg de naam Sola Gratia en het visserijnr GO-56.  
 
Na wat aanloopproblemen werden er kleine stukjes quota aangekocht om het jaar rond te kunnen vissen. Alhoewel
quotaperikelen als knap lastig werden ervaren en de bijvangst kabeljauw terug in zee moest, 

werden er de nodige huzarenstreken uitgehaald om je vis bij de vishandel te krijgen,en konden we desondanks altijd
aan onze financiele verplichtigen voldoen.

In 1991 verkochten wij ons schip naar Noord Ierland en kochten wij een
schip uit Urk met een vermogen van 2000 pk. Best wel een forse investe
ring, maar er werd goed verdiend en we konden het eerste jaar dat wij
met dit schip visten, voor 2 jaar aflossen en dat was maar goed ook, want
december 1993 draaide de hoofdmotor in elkaar wat weer een investe
ring vroeg van 1,1 miljoen gulden.Ondanks deze forse tegenslag zette je
samen met de bemanning en het thuisfront de schouders er onder en
kwam alles weer goed. Je beseft dan wel dat het  zonder goed personeel
en een meelevend thuisfront niet lukt.
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In 1996 mochten wij uit Gods Hand onze jongste dochter en 9e kind ontvangen. Een grote zorg en verantwoording.
Dankzij een sterke vrouw die van wanten weet en de zorg heeft voor 3 jongens en 6 meiden gaat dan alles zoals het
gaan moet en bleven wij vissen met wisselend succes.
 
Aangezien de brandstof steeds duurder werd en de visprijzen achterbleven, werd het steeds moeilijker om een rendabel
bedrijf te exploiteren. We werden ons er steeds meer van bewust dat deze manier van vissen geen toekomst meer had.
Het moest anders. Er werd aan een nieuwe manier van vissen gewerkt±  het zogenaamd pulsvissen.
 
Aangezien wij het besluit hadden genomen om ons schip te saneren, het was inmiddels  2007, hebben wij deze nieuwe
vorm van visserij nooit kunnen uitoefenen. Toen onze jongste zoon ons ontviel in 2008, was er geen reden om een
doorstart te maken.  
 

Bovendien mogen we nu genieten van onze kinderen en kleinkinderen. Dit alles  maakt  je tot de persoon die je nu bent.
Dat God ook jouw leven leidt en alles in Zijn hand heeft, geeft ons de moed en kracht om samen in alle gebrokenheid
onze krachten in te zetten voor zijn Kerk en Gemeente.
 
Bram Tanis

Als ik terugzie op al die jaren op zee,
was het voor mij vooral een periode
van RUST, aangezien het leven aan de
wal als bijzonder hectisch ervaren
wordt. Een aantal voorbeelden zijn het
lezen van je bijbel, het lezen van vakli
teratuur en de cursussen die je als
ondernemer volgt, de vergaderingen
zowel plaatselijk als landelijk waar je je
inzet voor de visserij-belangen. Daarbij
kwam ook nog een kerkscheuring die
je ziel besmeurt, een enerverend ge
zinsleven met veel zegeningen en uiter
aard ook zorgen. 
 

Meeleven
Verschillende mensen hebben afgelo
pen periode in het ziekenhuis gelegen.
Broeder Du Pree moest onverwacht
een zware hartoperatie ondergaan.
Marijke Klink heeft een knieoperatie
gehad. De vader van Thijs en Sofieke
Mijnders (Melissant) ligt al weken in het
ziekenhuis, waarover grote zorg is.
Zuster Buurveld is opgenomen ge
weest in Maasstadziekenhuis vanwege
een longontsteking. Broeder Braber is
geopereerd in Dirksland. De vader van
Nathalie is voor onderzoek opgeno
men in het ziekenhuis. Mijn vrouw heeft
een week in ziekenhuis gelegen van
wege ontstekingen in haar buik.
Toen Jezus op aarde was genas Hij vele
zieken als teken van het Koninkrijk van
God. In Zijn Rijk is hart voor de zieken
en eens zal Hij de ziekte ook uitbannen.

visserslatijn

Als we nu te maken krijgen met ziekte
mogen we Hem aanroepen. Ik wens
alle zieken toe dat ze de helende liefde
mogen ervaren van Jezus.
Rouw
Rouw en verdriet is er gekomen bij fam
Boshoven, hun de schoonzus over
leed. René en Ina Verhoeven stonden
bij het open graf van hun zwager. Fam.
A Roon (Oranjestraat 1) gaf te kennen
dat 28 februari zijn vrouw Marie Roon-
van Seters op 74 jarige leeftijd is gestor
ven. Is er iemand die je kan troosten in
je verdriet? De stilte spreekt een taal die
niet met woorden gezegd kan worden.
De HEERE ziet je verdriet. Bij Hem mogen
we schuilen.
Vreugde
Opa en oma worden! Een feest van
dankbaarheid. We wensen iedereen

toe dat jullie lang mogen genieten van
het zien opgroeien van je kleinkinderen
en jullie een opa/oma zullen zijn die ze
voorleeft in het volgen van Jezus.
Jan en Anneke Tanis kregen een klein
zoon, Daan.
Kees en Wilma Noorthoek kregen een
kleinzoon, Mischa.
Leen en Willy van den Boogert en An
dré en Saskia van der Kraan kregen
een  kleindochter, Sarah.
Beroep
Vanuit de Hervormde Gemeente Hei
nenoord is een beroep uitgebracht op
mij. Ik heb bedankt en meen dat Gods
weg niet daar naar toe leidt. Een span
nende tijd voor ons gezin en de ge
meenten. Hartelijk dank voor ieders
meeleven en de vele wijze woorden die
gedeeld zijn.
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een stijgende lijn wat de inkomsten
betreft. Wat 2016-2017 betreft zijn er
toezeggingen en in de voorgaande
jaren waren dat definitieve opbreng
sten. U begrijpt wel dat we met die
stijging  heel blij zijn. Wij danken u
daarvoor hartelijk. Bovenal zijn we de
Heere dankbaar voor Zijn zorg.
 

Bram Tanis
penningmeester

Henny Grootenboer, coördinator
 
Een stukje verantwoording naar de
gemeenteleden toe voor wat betreft
de inhoud van al de verjaardagszakjes
die we van u mochten ontvangen in
2016. We zijn u daar bijzonder dank
baar voor, elke maand zijn we weer stil
van de giften die u ons geeft.

Met dit geld sparen we voor speciale
doelen welke in overleg met de kerk
rentmeesters worden vastgesteld en
waar binnen de gemeente behoefte
aan is. Daarnaast zijn er onkosten die
gemoeid zijn met het aanschaffen en
bezorgen/versturen van de kaarten.
Denk hierbij aan geldzakjes, stickers,
postzegels e.d.
De kaarten worden los geleverd, pa
pier, foto’s en enveloppen. De dames
van de commissie plakken de foto’s op
het papier zodat er een prachtige
kaart bij jullie kan worden bezorgd. Elk
jaar zoekt iemand van de commissie
foto’s uit, eentje voor de mannen en
eentje voor de vrouwen. De kinderkaar
ten en kaarten voor de jongeren wor
den meestal kant en klaar gekocht.
Voor de jongeren is het niet zo makke
lijk een vlotte kaart te vinden die niet te
duur is.
 
De coördinator maakt de kaarten ver
der klaar. Felicitatiesticker binnenin en
adressticker op de enveloppe. Zo wor

den elk jaar plm. 900 kaarten bezorgd
bij iedereen die ingeschreven staat bij
de Hervormde Gemeente Stellendam
& Melissant, verdeeld over 4 wijken.
 
In 2016 is één grote uitgave gedaan,
er is een loopmicrofoon aangeschaft,
te gebruiken door de predikanten. Zij
zijn nu niet meer gebonden aan een
draad, maar zijn vrij om zich te bewe
gen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
kindermoment in de reguliere diensten
of aan de bijzondere diensten, waarbij
ds. Hoolwerf van de preekstoel afkomt.
Het werkt mooi en geeft rust in de
diensten omdat er geen gedoe meer
is met microfoons.

 

Wij hopen van harte, mede namens de
kerkenraad en de commissie van kerk
rentmeesters ook in 2017 weer op uw
steun te mogen rekenen.
 
Met vriendelijke groet,
Annie Blokland, Joke Klepper, Corrie
Moijses en Addie vd Nieuwendijk, de
wijkdames die bij u aan de deur
komen.
Barend Keijzer en Wim Grootenboer,
de bezorgers van de kaarten, met on
dersteuning van Corrie van Vugt in
Melissant en Riet Both in Ouddorp.
 

Met ingang van 1 februari 2017 is de
predikantsplaats 60% in onze ge
meente onze gemeente geworden
en en 40 % in de hervormde Ge
meente van Dirksland voor bijstand
Pastoraat (dat was 50/50%). 

Verjaardagscommissie

Huwelijk
Jan Pieter Stolk en Jenny Tanis zijn 13 maart in het gemeentehuis te Middel
harnis getrouwd. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden na
de operatie van Jenny, die gepland staat voor 28 maart. We feliciteren het
bruidspaar van harte en wensen hen goede jaren toe van liefde en trouw.
Dankbaarheid is er ook dat Jan Pieter werk heeft gevonden op het eiland. Hij
is lid geworden van onze gemeente en heten hem hartelijk welkom. Zorg is
de aanstaande operatie die moet plaatsvinden. We wensen jullie in dit alles
de zegen van de HEERE en Zijn nabijheid toe.  

Gemeenteavond
Woensdag 5 april is er een gemeen
teavond. Een avond van ontmoe
ting, bezinning en onderling (geloof
s)gesprek. Er zal informatie gegeven
worden over de stand van zaken
rondom het pastorie project. Er
kunnen vragen gesteld worden over
de gemeente, de diensten, het be
leid. Tegenwoordig sluiten we vroeg
tijdig af om daarna nog informeel
elkaar te ontmoeten met een 'Sap
je&Hapje'. We zien bij groeiend
aantal aanwezigen dat het belang
van de gemeente steeds breeder
gedragen wordt. U wordt verwacht
en bent welkom!
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HET PAASFEEST
column door Manna

 
Waarom vieren we, in tegenstelling tot Kerst, het Paasfeest elk
jaar op een andere datum?
 Hoe zit dat eigenlijk? Ik hoefde niet zo lang te Googlen om hier
een antwoord op te vinden.
 
In het jaar 325, tijdens het eerste concilie van Nicea bepaalde paus Sylvester,
samen met 318  bisschoppen, dat het Paasfeest jaarlijks gevierd moest worden
op de eerste zondag na volle maan, na 21 maart het begin van de lente. Dit
betekent dat de vroegste Pasen valt op 22 maart en de meest late op 25 april.
En dit heeft ook weer tot gevolg dat we een vroege of late Pinksteren hebben.
 
Heel lang geleden werd echter het Paasfeest gehouden als een soort lentefeest.
Men vierde de komst van het nieuwe leven. Het einde van de schaarste die
heerste als de wintervoorraden op waren. De dagen werden langer, de weiden
werden groen en er konden weer eieren geraapt worden.
 
Zo komen we vanzelf bij de traditie van het eieren zoeken en eten met Pasen.
Het ei is het symbool van nieuw leven en vruchtbaarheid. Vroeger aten de Rooms-
Katholieken veel eieren met Pasen om daardoor weer op krachten te komen na
de vastentijd.
Onder het eten van wat chocolade- eitjes heb ik eens nagedacht over onze
eigen paastradities. We smullen van het gele paasbrood. En we eten eieren, we
verven ze en we verstoppen ze en we weten allemaal dat een haas geen eieren
legt.
 
In het oosten van het land is er de eeuwenoude traditie van het ontsteken van
een paasvuur. Zou dit iets te maken hebben met het Licht van Pasen?
 

In Twente zien ze het anders. Zo las ik
ergens:
Paasgebruiken binden al eeuwen de
samenleving in Noordoost Twente, ze
zijn levend erfgoed geworden. De blijk
baar niet te stillen honger naar verbon
denheid en oude waarden zorgt ervoor

dat vele oud-inwoners voor de paasgebruiken terugkeren naar de geboorte
streek. De gebruiken bieden tegenwicht aan een maatschappij waarin het "ik"
in plaats van "wij" steeds belangrijker is geworden. Een mooie gedachte,
maar….. laten wij ons concentreren op het PAASLAM.
 
Zo wensen we elkaar een prachtige Marcus Passie toe, stilte in de stille week,
een mooie Pesach- maaltijd en goede ontmoetingen onder het Woord.
 
Maar bovenal de zegen van de opgestane Heiland.
 
 

Willem Zijlstra: Agnus Dei,
50x85x62 cm, opgezet lam, kranten,
2005.

De Hogepriester
Op Hemelvaartsdag donderdag
25 mei 9.30 uur zal de dienst gaan
over de hogepriester. Zijn kleding is
prachtig nagemaakt door Riet Both.
De indrukwekkende symboliek van
elk detail wijst naar onze Grote Ho
gepriester Jezus Christus die voor
ons het Heiligdom is binnenge
gaan. 
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De eerste avond stond vooral in het teken van elkaar leren kennen. Want met elkaar gaan we een geweldig avontuur
starten. Ieder met zijn eigen verwachting, met zijn eigen bagage aan verdriet en zorgen, levenservaring, met zijn eigen
beeld van God.
 
Als leiding waren we gemotiveerd, enthousiast, maar tegelijk ook vol verwachting. Spannend om met een groep, veelal
onbekende mensen, een avontuur aan te gaan. Tegelijk waren we vol vertrouwen. Er waren (en zijn) immers veel mensen
die voor ons en voor deze cursisten bidden. En daarom was, en is, ons vertrouwen groot.
    
Meteen de eerste avond gaan we de diepte in. `Wie is Jezus?` Mooie discussies en verschillende gedachten horen we.
Hier kan iedereen wel iets mee.
 

ALPHA CURSUS

`Jezus?
Hoe vreemd of onwaarschijnlijk het ook moge lijken,wij
zullen moeten aanvaarden dat Hij God was en is.
`                                             C.S. Lewis, auteur en filosoof.

 

             
 
De tweede avond raakt de kern. ´Waarom stierf Jezus?` Kan het directer? Dit is voor sommigen lastiger te begrijpen.
We denken na over de stelling:   
 
                                ´IK HAD EEN SCHULD DIE IK NIET KON BETALEN.
                                JEZUS BETAALDE EEN SCHULD DIE HIJ NIET HAD`

 
Nee, als leiding kunnen we nog zoveel kennis hebben, op niet alle
vragen hebben we een antwoord. Van ons wordt vooral verwacht dat
we eerlijk zijn. Dingen durven delen die we zelf meemaken, zelf ervaren,
maar ook onze twijfel en vragen durven laten zien. Dat betekent dat we
ons soms heel kwetsbaar opstellen. Maar dat is wat cursisten willen: een
eerlijk verhaal. En geen theoretisch praatje. Het betekent dat we goed
voorbereid moeten zijn, na moeten denken over wat we persoonlijk
willen delen. Maar wat is ons verlangen groot om anderen te vertellen
wie Jezus voor ons is. Hoe lief de Vader ons heeft en hoe de Heilige
Geest wil werken in ieder van ons.

 
  
Er wordt soms fel gediscussieerd. Lang niet altijd zijn we het met elkaar eens. Er wordt ook gelachen. En dat vinden we
heel belangrijk. En soms wordt er gehuild. Omdat dingen ons raken. Of omdat we even zien wie God voor ons wil zijn.
Hoe mooi is dat.

   ´Jullie christenen hebben een geschrift dat genoeg DY
NAMIET bevat om de hele beschaving op te blazen,
de wereld op zijn kop te zetten en vrede te brengen aan
een door oorlog verscheurde planeet.Maar jullie gaan
ermee om alsof het slechts een literair werk is.` 
  
         Mahatma Gandhi, 
indiaas politicus, jurist en voorstander actieve geweld
loosheid.

10 Hervormde Gemeente Stellendam - Melissant
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Geweldig om te zien hoe sommigen bezig zijn met God en de bijbel. Prachtige verhalen horen we van mensen die geen
genoeg kunnen krijgen van het lezen in de bijbel. Die mooie dingen ontdekken over God. We zien veranderingen bij
mensen. Zo werkt God. 
 
Hoe vertel je aan pas gelovigen of (nog) niet gelovigen wie de Heilige Geest is? Wat doet de Heilige Geest? Is het eigen
lijk wel nodig dat die Geest er is? Wat is het verschil met God die in je hart komt of de Heilige Geest? Hoe wordt je vervuld
met die Geest en wat gebeurt er dan? Het is misschien wel het lastigste onderwerp. Het was ook een avond die eigenlijk
veel te kort duurde. Hier kun je zoveel over zeggen. Zoveel over delen.
 
Nog een paar avonden. We zullen het nog hebben over het kwaad in deze wereld. Hoe gaan we daar mee om? Hoe
herkennen we het kwaad? Is het er eigenlijk wel? Maar ook over het kunnen weerstaan van het kwaad. Ook zullen we
met elkaar nadenken of God tegenwoordig ook nog mensen geneest. Een soms lastig onderwerp. Hoe staan we daar
zelf in? Begrijpen we Gods weg altijd?
 
Ter illustratie een tekening die we gebruikt hebben bij onze gesprekken. Maar ook zo leerzaam voor ons. Als het zwembad
nu het geloof in God is. Waar staan wij dan? Staan we aan de rand als toeschouwer? Met onze kleren nog aan? Of
durven we voorzichtig pootje te baden? Bekijken we alles op redelijk veilige afstand? Zijn we nog teveel met onszelf bezig
en zien we niet dat God heel dichtbij is? Zijn we bezig alles eerst eens goed te onderzoeken voor we überhaupt de stap
durven te wagen eens goed naar dat zwembad te kijken? Of staan we op die duikplank en kijken we er naar uit om de
sprong te wagen? Wellicht zegt u: ik ben diegene die daar al heerlijk rondzwemt. Vol vertrouwen in God. Of zien anderen
u genieten in dat grote bad vol met Gods liefde? Als u of jij iemand bent die twijfelt en niet goed weet of u dat bad wel
in durft, omdat er angst is bijvoorbeeld, of onbekendheid of omdat u nog zoveel vragen heeft over God, dan raden wij
u aan om eens een Alpha cursus te doen!!
 
Alphateam
Sandra Breederveld,
Adri Bijl,
Ds Davy Hoolwerf 
Petra Moijses
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Dit jaar is het alweer 77 jaar geleden
dat de Tweede Wereldoorlog begon.
 
Het is ondenkbaar in onze moderne
tijd, dat de familie van de gesneuvelde
soldaat Stoffel van Dam het droevige
bericht pas vele weken later vernam
door een dorpsgenoot die terugkeer
de.
 
Een vroegere buur kon verder nog
vertellen, dat het gezin uit meerdere
kinderen bestond. Ze waren nogal op
zichzelf. Het waren hardwerkende
mensen, goede vissers. Ze woonden in
de Zuid-Oostelijke Achterweg. Ook
werd me verteld, dat de ouders geen
krans wilden op het graf van hun zoon.
maar dat het later toch is gebeurd,
blijkt uit het verslag hiernaast.
 
Laten we dankbaar zijn voor onze vrij
heid. Het is een groot goed.
Maddy de Nooijer

Dit monument is opgericht door de ingezetenen uit Stellendam ter herinnering
´aan den eenigen gesneuvelden in den oorlog van 1940.’
Een helm ligt erbij en op de liggende steen staat: ‘Een laatste groet van je ka
meraden der 3e sectie 3-III-38 R.I.’
Al heel  kort nadat de oorlog begon, is deze vissersman gesneuveld in Kruiningen.
In Zeeland waren verdedigingslinies aangebracht, o.a de Zanddijk-stelling even
voorbij Kruiningen. Nederlandse soldaten hadden er 7 maanden aan gewerkt.
De polder, die daarvoor lag, was door de Zeeuwen onder water gezet. Maar
Duitse vliegtuigen nemen de dijk onder vuur en veel soldaten raakten in verwar
ring, omdat men zo’n aanval niet verwacht had.

Op de begraafplaats in Stellendam hangt een bordje bij het hek, waarop
staat:
 
Verering van een gevallen kameraad – 2 mei 1942
 
Te Stellendam had zaterdagmiddag met toestemming van de Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandse gebied een plechtige gebeurtenis plaats.
Op de algemene begraafplaats alhier werd aan de familie van de op 15 mei
1940 te Kruiningen (Z) gesneuvelde korporaal Stoffel van Dam van het 3 III 38
Reg. Inf. namens zijn kameraden van de sectie, een grafsteen overgedragen
en een krans gelegd.
 
Daartoe waren uit verschillende streken van het land ongeveer een 40-tal
kameraden opgekomen. Met de tram van half 2 kwam de groep te Stellen
dam aan, die zich onder leiding van de heer Bienefelt opstelde en eerst naar
de ouderlijke woning van de gesneuvelde marcheerde, waar de krans werd
gehaald en de familie zich aansloot. In plechtige optocht ging men daarna
grafwaarts, waar men zich met veel publiek rondom het graf van de enige
gesneuvelde uit deze gemeente schaarde.
 
Er waren veel sprekers:
 -de heer Bienefelt
-de voormalige luitenant Kimmel
-de voormalige kapitein Hartman
-de voormalige sectie-comm.sergeant Talmen
-burgemeester van Stellendam, de heer Keijzer
-de heer Bouman, Ned. Herv. Godsdienst onderwijzer
Het hoofd der school, de heer Ameele, bracht dank namens de familie, aan
o.a. de heer Panken, die het stoffelijk overschot wist op te sporen.
 
Het was een plechtige gebeurtenis, die in volmaakte rust en orde plaats vond.
 
Stoffel van Dam werd gekenschetst als een plichtsgetrouwe man. Deze vis
sersbonk was een goed mens, die 9 maanden in de compagnie van kapitein
Hartman gediend had. Die compagnie was een goed geheel, de derde
sectie niet het minst. Hij was een goed kameraad, die steeds bereid was
anderen te helpen.

DODENHERDENKING 4 MEI
Op 4 mei is er in Nederland weer de jaarlijkse dodenherdenking. Tijdens de redactievergadering van het ‘Visnet’ kwam
aan de orde dat er ook in Stellendam mensen omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er ligt ook een oorlogs
slachtoffer op de begraafplaats: Stoffel van Dam. Op de steen staat: ‘Hier rust Stoffel v. Dam, Jac. Z., korporaal 38 r. inf.,
geboren 11 februari 1910 te Stellendam, gesneuveld 15 mei 1940 te Kruiningen.
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PAASUITVOERING
MANNENKOOR
'DOOR EEN
DRACHT
VERBONDEN'

 
Deze foto is genomen voor het 25
jarig jubileum van het Stellendamse
Mannenkoor 'Door Eendracht Ver
bonden', waarvan wij al vanaf 2011
lid zijn en nog steeds met genoegen
iedere dinsdagavond repeteren in
de Rank. Het mannenkoor is interker
kelijk, heeft 38 leden en nieuwe
leden zijn altijd van harte welkom. 
 
Wij zijn ons nu aan het voorbereiden
op de Paasuitvoering op 15 april in
onze kerk.
 
Als gastkoor zal het Chr. Gemengd
Rehoboth koor uit Sommelsdijk op
treden o.l.v. dirigent Marinus van
Slooten en organist Rik Melissant.
 
Ook het mannenkoor zal diverse
Paas en Opstandingsliederen laten
horen, met Corne de Geus als diri
gent en Wiljan de Geus als pianist.
 
Ds. Hoolwerf zal de meditatie verzor
gen.
 
Om 19.30 zal de paasuitvoering
beginnen en u bent van harte uitge
nodigd.
 

 

GEZAMENLIJKE GEMEENTEAVOND
OVER  ISRAEL
Lia Brinkman en Maddy de Nooijer
 
Op donderdagavond 2 februari jl. werd een gezamenlijke gemeenteavond van
de Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente gehouden. Er kwamen
ongeveer 50 mensen naar de Rank voor deze inspirerende avond.
 
Ds. van de Griend ontving iedereen persoonlijk en ds. Hoolwerf heette ons har
telijk welkom en opende deze avond. Ds. Lingen uit Sommelsdijk had een hele
verzameling voorwerpen meegebracht en uitgestald, zoals een menorah, een
ramshoorn, een mezoeza, een gebedskleed en een gebedsriem en een kep
peltje, dat hij op zijn hoofd zette. Hij vertelde boeiend over de talrijke Joodse
feesten, die door de orthodoxe Joden nog gevierd worden. Uitgebreid vertelde
hij o.a. over de sabbath, hoe de vrouwen het eten klaarmaken en de mannen
naar de synagoge gaan en over de Pesachmaaltijd met o.a. het ongezuurde
brood en het bittere kruid en over het verschil tussen de 7-armige en de 9-armi
ge kandelaar.
 
In het Oude Testament kun je de instellingen en gebruiken lezen, die God aan
het volk Israël gaf. De Joodse feestdagen, de gebruiken en voorwerpen gaven
gestalte aan hun geloof.  Het ritme van het dagelijks leven werd getekend door
al deze Joodse feesten en gedenkdagen. Op het blad, dat ds. Van Lingen 
uitreikte, stonden er 22, waaronder de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest,
Vreugde der Wet, Chanoeka, het Poerimfeest, Vastendagen.
 
Het is essentieel in het leven van de orthodoxe Joden, want het wijst heen naar
het Koninkrijk van God.  Voor ons als christenen komen veel van deze feesten
niet onbekend voor, omdat ze beschreven zijn in het Oude Testament. Wij vieren
het Paasfeest en het Pinksterfeest, maar ook hebben wij onze Christelijke vierda
gen  vanuit het Nieuwe Testament, waarin de komst, de dood en opstanding
en de hemelvaart van de gekomen Messias, de Heere Jezus, herdacht wordt
( Kerst, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaart).
 
Tijdens de pauze kon er van gedachten gewisseld worden met elkaar en kon
men ook vragen indienen. Omdat het officiële gedeelte 2 uren zou duren, kon
ds. Lingen niet heel uitvoerig op alle feesten ingaan, maar de boodschap was
duidelijk: De Feesten zijn door God ingesteld om tijd apart te zetten met het volk
en stil te staan bij Gods grote werken en te ervaren wie Hij voor hen wil zijn in het
alledaagse leven en de toekomst.
 
De avond werd afgesloten door ds. Van de Griend, die o.a. ook verwoordde
hoe goed het was om zo’n avond als broeders en zusters uit verschillende kerken
te mogen beleven. Dat er samenwerking mag zijn tot opbouw van Gods Konink
rijk.
 
 

13april - mei 2017



ww
w.

ed
ito

o.
nl

CALEIDO
AGENDA
Elke week staan de
deuren van Calei
do open: op dins
dag van 09.30 tot
13.00 uur en op donderdag van
09.00 tot 16.00 uur. 
Omzien naar elkaar is ons motto:
iedereen is welkom !
 
We hebben regelmatig een specia
le activiteit gepland staan op de
donderdagmiddag:
 
20 april: konings-crea
15 juni: strand-picknick
22 juni: BBQ
 
We hebben ook elke maand op de
woensdag een avondactiviteit ge
pland staan:
 
22 maart: Chinese maaltijd
17 april: Felix Henrichs die werk
zaam is voor SCFS in Rotterdam komt
ons vertellen over zijn werk onder de
zeelui.
19 mei: creatieve avond
 
Voor meer info verwijzen we u naar
de flyer die achterin het kerkgebouw
ligt. Kijk op onze facebookpagina
voor actuele info over de activitei
ten.

Verslag kerkenraad- januari
Opening 
Br. Verhoeven laat ons van psalm 113  het 1e vers zingen en gaat daarna voor
in gebed. We lezen daarna een aantal verzen uit Handelingen.       
Afscheid en welkom van ambtsdragers
Vanavond nemen we afscheid van de broeders B. Keijzer en J.Tanis, We zien
terug op een mooie, gezegende afscheidsdienst. Daarnaast danken we hen
voor de vele jaren trouw ambtswerk.
Verder worden de broeders Hameeteman en Kooijman welkom geheten en we
bidden hen een gezegende en ook plezierige ambtsperiode toe. Beiden geven
aan terug te zien op een mooie dienst waarin ze zich echt  aangesproken
voelden door de tekst(en) en handoplegging
Project Pastorietuin. 
Afgesproken wordt dat op korte termijn een financiële onderbouwing beschik
baar komt. Het CvK gaat hier verder mee aan de slag
Samenwerking HG Dirksland met HG Stellendam (o.a. contractafspraken met
Ds. Hoolwerf)
Dinsdag 18 januari jl. is vergaderd door een afvaardiging van beide gemeenten.
Afgesproken is dat Ds. Hoolwerf voor onze gemeente meer uren gaat werken.
De parttimefactor voor HG Stellendam gaat naar 60% Fte (is nu 50% Fte)
Welkom-heten bij de deur
Na discussie wordt besloten dat we starten op zondag 5 februari a.s.. Er komt
een stukje in het Visnet en er zal ook een stukje in de Zaaier van komende week.
Kerstdiensten 2017
Hoe gaan we met diensten om? Afgesproken wordt dat:
Zaterdagavond : Kinderkerstavond (23-12)
Zondag; reguliere dienst en Kerstnachtdienst (24-12)
Maandag : alleen een morgendienst. (25-12)
Evaluatie Kinderkerstavond & Kerstnachtdienst
Was een mooie avond met ook veel belangstelling vanuit alle geledingen van
ons dorp.
Kerstnachtdienst : In de eerst volgende gezamenlijke vergadering met de GK
zullen we samen de dienst evalueren.
Evaluatie Advents-kerstproject
Goed verlopen.
Evaluatie Alphadienst – start Alpha cursus
Het was goede dienst, ook hetgeen Gert Versluis en Petra Moijses in de dienst
verteld hebben was een mooie aanvulling/toelichting. Het was goed om zo de
gemeente erbij te betrekken. Iedere zondag zal voorbede gedaan.
Sluiting Br. B. Tanis verzorgt de sluiting d.m.v. avondgebed in de kerk.
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PREEKBEURTEN
APRIL
Zondag 09-04-2017
Morgendienst 10.00 uur
Prop.H.Boele - Alblasserdam
Middagdienst 17.00 uur
ds.A.Vastenhoud - Den-Haag
 
Vrijdag 14-04-2017 Goede Vrijdag
Avonddienst 19.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
 
Zondag 16-04-2017 Eerste Paasdag
Morgendienst 9.45 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
ds.H.C.Marchand - Nieuwerkerk a/d
IJssel
 
Maandag 17-04-2017 Tweede Paasdag
Morgendienst 9.30 uur
ds.J.Brouwer - Veen
 
Zondag 23-04-2017
Morgendienst 10.00 uur
ds.M.B.van den Akker - Nieuwerkerk a/
d IJssel
Middagdienst 17.00 uur
ds.C.Mijderwijk - Meerkerk
 
Zondag 30-04-2017
Morgendienst. 10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
Prop.T.Overbeeke - Gouda

PREEKBEURTEN MEI
Zondag 07-05-2017
Morgendienst 10.00 uur
ds.J.M.van Wijk - Sliedrecht
Middagdienst 17.00 uur
ds.J.C.van Trigt - Ameide
 
Zondag 14-05-2017
Morgendienst 10.00 uur
ds.A.Vastenhoud - Den-Haag
Middagdienst 17.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
 
Zondag 21-05-2017
Morgendienst. 10.00 uur
ds.H.van Ginkel - Goes
Middagdienst 17.00 uur
ds.J.C.Klein - Bleskensgraaf

SCHUURVERKOOP
We hopen 20 mei weer gezellig koffie
en thee te drinken in de schuur. (zie
de aankondiging).
 
Als het mooi weer is maken we een
terras buiten. Daarnaast is er een
schuurverkoop, de opbrengst is
voor de kerk.
 
Er kunnen wat kleine spullen ge
bracht worden voor de verkoping
op:
woensdag 17 mei van 14.00 uur tot
16.00 uur.
donderdag 18 mei van 14.00 uur tot
16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
 
Jullie zijn allen van harte uitgenodigd!
 
Corrie Moijses.

DOUWE EGBERTS
BONNEN
GEVRAAGD
Op DV 24 juni a.s. zal de jaarlijkse
Goede Spullen Markt gehouden
worden.
In een van de kramen zal ook weer
een koffiezetapparaat worden ver
loot, behalve als er te weinig Douwe
Egberts-bonnen voorhanden zijn.
En daarom wordt aller medewer
king gevraagd om gespaarde DE-
bonnen in te leveren bij Anneke
Tanis, Wilhelminastraat 1, Stellen
dam, zodat zij opnieuw een prima
koffiezetapparaat kan aanschaf
fen. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.

 
Donderdag 25-05-2017 Hdemelvaartsdag
Morgendienst 9.30 uur
ds. D.Hoolwerf - Stellendam
 
Zondag 28-05-2017
Morgendienst 10.00 uur
ds.J.T.de Koning - Alphen a/d Rijn
Middagdienst 17.00 uur
ds.M.J.Middelkoop - Middelharnis
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MARKUS 16:1-8
Het lege graf
1 Toen de heilige rustdag voorbij
was, kochten Maria Magdalena en
Maria, de moeder van Jakobus, en
Salome specerijen en olie om Jezus'
lichaam te gaan zalven. 2 Heel
vroeg op de eerste dag van de
week,  de dag na de heilige rust
dag,  gingen ze naar het graf. De
zon kwam net op. 3 En ze zeiden
tegen elkaar: "Wie zal voor ons de
steen wegrollen die voor de ingang
van het graf ligt?" 4 Toen ze opke
ken, zagen ze dat de steen al weg
gerold was. Het was een heel grote
steen. 5 Ze gingen het graf binnen.
Daar zagen ze aan de rechterkant
een jongeman zitten in witte kleren.
Ze schrokken heel erg. 6 Hij zei tegen
hen: "Schrik maar niet! Jullie zoeken
Jezus uit Nazaret, die gekruisigd is.
Maar Hij is opgestaan uit de dood.
Hij is hier niet. Kijk, dit is de plek waar
ze Hem hadden neergelegd. 7 Maar
ga nu naar de leerlingen en naar
Petrus. Zeg tegen hen dat Hij voor
hen uit zal reizen naar Galilea. Daar
zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie
heeft gezegd." 8 Ze gingen zo snel
mogelijk naar buiten en vluchtten
weg van het graf, bevend van
angst. En ze durfden tegen niemand
iets te zeggen.

PAASFEEST
Op eerste Paasdag sluiten we het
Paasproject af in een gezinsdienst
om 9.45 uur. Kinderen mochten met
de dobbelstenen steeds een stapje
verder komen op het spelbord voor
in de kerk. Verschillende gebeurte
nissen op de Levensweg van Jezus
passeerden. Op Goede Vrijdag
dachten de mensen dat het spel
verloren was. Jezus de grote verlie
zer aan het kruis. Maar dat veran
dert radicaal op de eerste dag van
de week. Jezus wint. Met Hem
mogen wij allemaal winnaars zijn en
op Zijn levensweg wandelen. 


