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voorwoord
U ontvangt dit ‘Visnet’ als de zomermaanden aanbreken.
Het is een tijd waarin het ‘winterwerk’ en veel kerkelijke activiteiten op een wat
lager pitje staan,
maar wel gaan elke zondag de kerkdeuren wijd open en mag het evangelie
verkondigd worden.
Stapt u gerust binnen om het mee te maken. Er zijn ’s zondags kerkdiensten om
10.00 uur en 17.00 uur.
Op Tweede Pinksterdag zat het kerkgebouw vol. Ruim 400 mensen hadden zin
om aan het ‘Pinksterpad’ mee te doen. We hebben samen prachtige liederen
gezongen en geluisterd en gekeken naar de dominee, die het thema verrassend
inluidde. Daarna begon het wandelen door de prachtige natuur. Op de stop
plaatsen was er van alles te beleven en onderweg werden geanimeerde ge
sprekken gevoerd. Het was een heerlijke middag voor jong en oud.
Over samenbindende activiteiten gesproken: De Goede Spullen Markt is aan
staande. We hopen de 23e juni op een fijne dag. Welkom!
Het jaarthema gaat over ‘Israël’.  We hebben er veel van kunnen horen en lezen.
Dominee Hoolwerf is dit jaar in Israël geweest en deelt zijn ervaringen met ons.
In deze editie staat de laatste ‘Toeris(t)raël’. Ook zullen er samen met de Her
vormde Gemeente van Dirksland 3 verdiepingsavonden gehouden worden en
op 15 juni zal een sabbatsmaaltijd gehouden worden in de ‘Rank’.
Ook in ons dorp Stellendam vinden veranderingen plaats: Waar vroeger de
RABObank gevestigd was, is nu de 'Schaapskooij'. Het echtpaar Kooijman geeft
een eerste impressie van hun mooie werk.
Ook de jongeren komen aan bod. Er zal een speciale dienst zijn op 8 juli en er
wordt in het stukje over de 'Herberg' in Oosterbeek zelfs vakantiewerk aangebo
den.
Het stukje over ‘Armenië’ staat wel in schril contrast met ons welvarende Neder
land.
 We wensen de lezers een goede (vakantie)tijd toe.
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Meditatie
De vrucht van de Geest.
 
Galaten 5 : 22: “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, ge
duld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
 
In dit hoofdstuk worden ons eigenlijk twee lijsten voorgehouden: De eerste is de
zwarte lijst en bevat de werken van het vlees. De tweede lijst is de lijst van de
vrucht van de Geest.
In de werken van het vlees zit geen eenheid. Die gaat uit van de satan en alle
demonische machten. De vrucht van de Geest komt voort uit Hem alleen.
 
Zo openbaart zich de vrucht van de Geest allereerst in de liefde. Heeft iemand
dus de Heilige Geest ontvangen als de Trooster, dan heeft hij/zij lief. Er is iets
nieuws in zijn/haar leven gekomen. Tevoren was hij/zij een hater van God en
van zijn/haar medemens. Ontfermt de Heere Zich over je, dan wordt de echte
liefde geboren. De liefde die zichzelf niet zoekt.
 
Ook de blijdschap is een vrucht van de Geest. Hier wordt de hemelse blijdschap
bedoeld, over God en goddelijke zaken.
 
De vrucht is ook vrede: De Heere Jezus heeft die na de opstanding al gegeven.
Hij blies op hen en zei: ” Ontvangt de Heilige Geest.” En: “ Vrede laat ik u; Mijn
vrede geef ik u!” Het is een vrede van God, die alle verstand te boven gaat.
Hebben we die vrede ontvangen, dan worden we vredestichters.
 
Paulus noemt ook de lankmoedigheid. Dit woord betekent eigenlijk: lang van
gemoed zijn. Traag tot toorn, lang van geduld zijn. Na veel teleurstelling het toch
telkens weer proberen met de ander.
 
 
 
 
 
 
 
Wat de goedertierenheid aangaat, in de nieuwe vertaling “vriendelijkheid” 
genoemd, die moeten we bij de mensen eigenlijk niet veel zoeken. Gods Woord
zegt: “ al zijn goedertierenheid is als een bloem op het veld.” Vandaag is die
soms aanwezig, maar morgen is er niets meer van te merken. Maar als de Geest
er achter zit, dan weet de ware christen nog weldadigheid te verspreiden.
 
Zo is het ook met de goedheid. Niemand is goed, dan Eén, namelijk God. Maar
de Geest legt iets van die mededeelbare eigenschap van God in het vernieuw
de hart.
 
De vrucht van de Geest is ook geloof. Het betekent zoiets als je volledig toe
vertrouwen aan de Heere.
 
Ook brengt de Geest de ware zachtmoedigheid  mee, als kenmerk van genade

“De vrucht van de Geest is echter:
liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijk

heid,goedheid, geloof, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing.”

en niet alleen maar als karaktertrek.
 
Tenslotte wordt matigheid genoemd.
De nieuwe vertaling spreekt van zelfbe
heersing. Zo beheerst de Geest van
God lichamelijk en geestelijk het gehe
le leven van Zijn kinderen.
 
Als je dit alles op je laat inwerken, dan
regent het aanklachten tegen ons.
Laten we ons zelf nauw onderzoeken.
Als je op jezelf ziet, zie je enkel vruchte
loosheid. Maar de Geest maakt vrucht
baar, tot alle goed werk gewillig.
 
Uit:  “Studeren en mediteren”  van Ds F.
Kijftenbelt
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60 jaar getrouwd

Een hartelijke felicitatie voor onze
broeder en zuster Buurveld uit het
Spectrum. Zij mochten hun Diaman
ten bruiloft vieren. Samen 60 jaar
getrouwd zijn is geen eigen presta
tie, maar genade van God. Aan
Hem komt de dank toe die hen tot
hier toe voor elkaar heeft gespaard.
Samen veel zegen mogen ontvan
gen, maar ook groot verdriet in het
verlies van een dochter. We wensen
br en zr Buurveld toe dat ze in de
avond van hun leven nog een peri
ode samen mogen zijn. Dat de liefde
en de vrede van de Heere God op
hen mag rusten.

Meeleven zieken
Broeder Anton Freezen krijgt een ver
volg op zijn therapie om traumatische
ervaringen uit het verleden te verwer
ken.
Bij zuster Corrie Moijses bleek dat de
weggehaalde moedervlek niet goed
was. Ze wordt hiervoor verder behan
deld.
Broeder Rien Blom heeft twee keer kort
achter elkaar een herseninfarct
gehad. Er zijn gelukkig geen ernstige
uitvalverschijnselen opgetreden.  
Zuster Marie Braber ondergaat op
nieuw een chemokuur, nadat bleek
dat de kanker weer teruggekomen is.
Zuster Wil van den Boogert heeft helaas
nog steeds last van de gevolgen van
de bestralingen. De bestraling zelf
heeft een goede uitwerking gehad.
Zuster Buurveld heeft gelukkig een
goede uitslag gehad na onderzoeken.
De  (schoon)vader van br en zr Thijs en
Sofieke Mijnders is na een heel lange
periode van revalidatie thuisgekomen.
 
Geboorte kleinkinderen
Barend en Nelly Keijzer werden op
nieuw opa en oma. Hun kleinzoon heet
Jard en is de zoon van Martin en Lies
beth. Een wonder van onze God, Die
het leven van de moeder spaarde en
nieuw leven gaf. Helaas zijn er zorgen
om de gezondheid van Jard, die nog
in het ziekenhuis moet verblijven.

VISSERSLATIJN
Gery Verbiest is opnieuw oma gewor
den. Deze keer van een kleinzoon,
Sven.
 
Examens
In spanning wachten we met de exa
menkandidaten op de uitslag van het
eindexamen. Willen degene die uitslag
krijgen dat aan mij doorgeven? We
hopen met jullie op een goed resul
taat. Dat je daarmee verder je weg
kunt vinden. Een weg die je biddend
om zegen van God mag gaan.
 
Belijdenis en Doop
Met Pinksteren deden Dirk Kievit, Gery
Verbiest en Lisanne Teunisse openbare
belijdenis van hun geloof in een volle
kerk.  Broeder Kievit heeft daarbij ook
de doop ontvangen, en Lisanne en
Laurent hebben hun drie jongste kin
deren, Lorenzo, Lisandro en Romero,
laten dopen (zie foto voorkant). Drie
getuigenissen, een volwassendoop en
een “huisdoop”, waarbij de kinderen
de doop ontvangen. Het Woord is met
vreugde ontvangen en er werd ge
doopt. Gelijk op de Pinksterdag in
handelingen. God gaat door met zijn
werk. Aan Hem alle dank!
 
Bezoekbroeders
De kerkenraad heeft besloten twee
bezoekbroeders aan te stellen. Het
betreft de oud kerkenraadsleden L. 

Koffiedrinken na de dienst
De kerkenraad heeft, in
overleg met het college
van kerkrentmeesters, be
sloten om het koffiedrinken
na de dienst wat uit te brei
den. Dit gaat nu om de 2
weken plaatsvinden. Het
koffiedrinken is geen ver
plichting. Veel mensen krij
gen kinderen of vrienden
thuis om koffie te drinken,
dat is mooi. Maar er is ook

een groep kerkgangers die altijd alleen haar huis gaat. Ook willen we graag
een gastvrije gemeente zijn en koffiedrinken na de dienst is daar een onder
deel van. We willen hiervoor in het bijzonder de vakantiegasten hartelijk uit
nodigen.

Blokland en A.C. Breederveld. Zij zullen
de ouderlingen bijstaan in het pasto
raat en met name het bezoekwerk.
Broeder Blokland zal voornamelijk in
Het Spectrum ouderen bezoeken. Tij
dens de kerkenraadsvergadering heb
ben zij de belofte afgelegd en geheim
houding beloofd. Wij wensen hen
Gods zegen toe op het werk dat zij in
de gemeente mogen doen.
 
Vacature Ouderling-Kerkrentmeester
en Diaken
We vragen gebed voor de vervulling
van deze vacatures. Dat er broeders
zullen zijn die zich geroepen weten dit
ambt op te pakken als ze door de ge
meente, en mitsdien door God, ertoe
geroepen worden. Zo kunnen de taken
verdeeld worden binnen de colleges
en kan het ambtswerk met vreugde
gedaan worden.
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Gemeenteavond
 
7 JUNI 
 

Aanvang 19.45 uur in de Rank
 
 

We kijken terug en vooruit
 

 
De financiële situatie wordt uitgelegd 

 
Verslag Israëlreis van ds Hoolwerf 

 
Afsluiting met een Hapje en Drankje 
 
 

WELKOM!WELKOM!WELKOM!WELKOM!
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Deel 3 (van 4)
In 1918 was de Eerste Wereldoorlog
afgelopen. Daarvoor was Palestina
(het huidige Israel, Judea, Samaria,
Gaza en Jordanië) vier eeuwen Otto
maans (Turks) gebied. Palestina werd
onder het gezag geplaatst van de in
1917 opgerichte Volkenbond. In 1922
kreeg Groot-Brittannië van de Volken
bond het Mandaat over Palestina. Een
mandaat was het tijdelijk bestuur over
een gebied met het doel: onafhanke
lijkheid. In het Palestinamandaat werd
de Balfour Verklaring uit 1917 nog eens
herhaald. Het doel daarvan was: ”de
vestiging van een nationaal tehuis
voor het Joodse volk in Palestina”
Daarmee kon op dat moment niets
anders bedoeld zijn dan een Joodse
staat. De Volkenbond besloot dus tot
de stichting van een Joodse staat in
het hele toenmalige gebied Palestina.
Nog steeds is dit Palestinamandaat
een belangrijk volkenrechtelijk docu
ment.
In de jaren 1920 en 1930 werd de Ara
bische tegendruk op Groot-Brittannië
steeds groter. Al in 1922 besloot de
minister van koloniën, Winston Chur
chill, Transjordanie (het huidige Jorda
nië) af te splitsen van Palestina en te
geven aan emir Abdullah. De Engelse
regering had ook beloften gedaan
aan de Arabieren voor de stichting van
een Arabisch rijk vanwege hun op
stand tegen de Ottomaanse heersers.
In het gebied ten westen van de Jor
daan zou de Joodse staat moeten
komen. Overigens heette in die tijd ie
dereen, die in Palestina woonde nog
“Palestijn”’, of je nu Jood, Arabier of
Druus was. ‘The Jerusalem Post’ b.v
(opgericht in 1932) heette toen The
Palestinian Post. De huidige begrippen
‘de Palestijnen’ en ‘het Palestijnse volk’
zijn pas ontstaan rond 1960 na de
stichting van de Joodse staat Israel.
In 1936 stelde een commissie o.l.v. Lord
Peel voor Palestina te verdelen in een
Joodse en Arabische staat. De Zionis
ten waren daarover ontstemd, maar

Chaim Weizmann, leider van het Jood
se Wereld Congres keurde het plan
goed. De Engelse regering verwierp
het in 1939.Zij vond de oplossing in de
oprichting van een binationale Ara
bisch-Joodse staat. Ze stelde een
White Paper op om de immigratie van
Joden naar Palestina te beperken tot
15.000 per jaar over een periode van
vijf jaar. Deze beperking was rampzalig
wegens de Jodenvervolgingen in nazi-
Duitsland en de andere bezette lan
den.
Ondertussen zagen de Engelsen geen
kans om de vrede in het mandaatge
bied te handhaven. Joden en Arabie
ren vochten tegen elkaar en tegen de
Engelsen. De regering wist niet welke
vorm ‘het Joods nationaal tehuis’
moest krijgen. Allerlei ideeën deden de
ronde. In februari 1947 besloot de En
gelse regering zich terug te trekken uit
het mandaatgebied en het Palestina
probleem op de Verenigde Naties af
te schuiven. De Algemene Vergade
ring richtte in 1947 UNSCOP (de Speci
ale Commissie voor Palestina) op.
Deze adviseerde een verdeling in een
Joodse en Arabische staat. Jeruzalem
kreeg een internationale status. Tussen
beide staten moest een economische
unie komen.
De Joodse leiders aanvaardden het
plan met tegenzin. Zij zagen de gren
zen als ‘belachelijk’(Ben Goerion) en
  als een  voorlopige stap naar een
Joodse staat in heel Palestina. ‘De
grenzen zullen worden bepaald door
geweld en niet door de verdelingsreso

lutie’ (Ben Goerion). De Palestijnse
Arabieren verwierpen het plan. Zij
waren van mening, dat er totaal geen
rekening met hun belangen werd ge
houden. Whalid Khalidi gaf hun positie
bondig weer: ‘het inheemse volk van
Palestina weigert het land te delen met
een gemeenschap van kolonisten, net

Jubeljaar 2017 Ontstaan en voortbestaan Staat Israël
Verdelingsplan 29 november 1947

Op de middag van 15 mei 1948 riepen de Palestijnse Joden hun eigen staat
Israël uit o.l.v. Ben Goerion

als de inheemse volken in andere lan
den.’ Veel van wat de Palestijnen
daarover zeggen is een stuk propa
ganda. De V.N. accepteerden op 29
november resolutie 181(het verdelings
plan), met 33 stemmen voor, 13 tegen
en 10 onthoudingen, waaronder
Groot-Brittannië. Volgens bepaalde
Joodse historici (o.a.Ilan Pappe) be
gon  daarna de ethnische zuivering
van Palestina van zijn Arabische bevol
king volgens een van tevoren opgezet
plan
Deze visie wordt ook weer fel bestreden
door andere historici. In het verdelings
plan bestond de Joodse staat uit drie
lappen grond, die nauwelijks met el
kaar verbonden waren en daardoor
nauwelijks te verdedigen. Een groot
deel bestond uit de onvruchtbare Ne
gev-woestijn. Tussen december 1947
en april 1948 nam het geweld tussen
Joden en Arabieren steeds meer toe
en ontstond o.a. het Palestijnse vluch
telingenprobleem.
Op 15 mei 1948 middernacht zou er
een einde komen aan het mandaat.
De Engelsen trokken zich terug en lie
ten Palestina aan zijn lot over. Op de
middag van 15 mei 1948 riepen de
Palestijnse Joden hun eigen staat Israel
uit o.l.v. Ben Goerion. De staat Israel is
dus niet opgericht door de V.N. Israel
heeft zichzelf opgericht op basis van
het zelfbeschikkingsrecht van volken,
een algemeen erkend recht in het
volkenrecht.
ds  J.A. van der Velden.
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Schoolreisjesgevoel
 
Wanneer ik het woord schoolreis hoor,
dan denk ik altijd aan die eerste
schoolreis die ik maakte met de eerste
klas naar het strand in Ouddorp. Hoe
we er heen gingen weet ik niet meer,
maar wat ik altijd  onthouden heb is
dat we geen badkleding aan moch
ten. En het water in was ook niet toe
gestaan. Toch herinner ik het mij als
een geweldig mooie schoolreis. We
speelden de hele dag op het strand en
het was natuurlijk stralend zomerweer.
Er werden spelletjes gedaan, we dron
ken ranja en we kregen kaakjes. Maar
het meest is mij bij gebleven dat mees
ter Dekker er bij was. Ik was nog maar
6 jaar en waarschijnlijk voor het eerst
alleen op reis. De meester was er bij,
Hij stond op het strand en zag alles.
Gekleed als een echte meester met
regenjas en hoed. Dat gaf mij een
vertrouwd en veilig gevoel. Hij was daar
voor mij als een rots in de branding.
Later zijn er nog veel schoolreizen ge
volgd en niet te vergeten de jaarlijkse
Zaaierreisjes. We gingen dan met 3
bussen vol met jeugdige Zaaierbezor
gers een dag op reis. Waarheen? Ik
weet het echt niet meer, maar die
eerste schoolreis naar het strand was

misschien wel de allermooiste.
 
Voor mij zijn er geen schoolreisjes
meer, maar het gevoel is altijd geble
ven. Het is het gevoel dat je krijgt wan
neer je binnenkort iets heel leuks gaat
doen. Dan wordt mijn schoolreisjesge
voel weer wakker. Het is geen verlan
gen, maar meer een verwachtingsvol
uitzien naar iets wat fijn en belangrijk
is. Voor mij hoeft dat niet altijd een reis
of vakantie te zijn. De laatste jaren,
toen ik nog maar 1 dag per week
werkte, werd ik op die dag altijd wakker
met het schoolreisjesgevoel. Maar ook
een dag helemaal voor mezelf, een
dag waarop ik alleen ben, leuke din
gen doe, lekkere hapjes voor mezelf
maak en niet op de klok hoef te kijken

De Boekentuin
Ook deze zomer staat de boeken
kraam, bij mooi weer, dagelijks bij
ons op de oprit. Maak eens een
fietstochtje naar Ouddorp en kom
kijken bij onze mooie collectie boe
ken. Altijd € 1.- per stuk of  3 voor
€ 2.50.
Ons adres is Marijkeweg 3 Ouddorp
Neem ook eens een kijkje op mijn
bescheiden website https://www.
boekwinkeltjes.nl/v/deboekentuin/

geeft me zo’n gevoel.
 
Hier diep over nadenken is niet zo
handig. Dan vind ik mezelf nogal kin
derachtig. Dus denk ik over dit alles
maar niet te serieus na en geniet van
mijn schoolreisjesgevoel, omdat ik dan
weet dat er altijd nog een stukje kind
in mij overgebleven is.
 
Manna
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SJABBAT SJALOM!
Sabbathsmaaltijd 
 
Wij nodigen iedereen uit een sabbathsmaal
tijd mee te maken. Tijdens de maaltijd wor
den verschillende Joodse gebruiken rond
om de Sabbath verteld en uitgelegd. De
maaltijd wordt gehouden in de Rank op
Vrijdagavond 14 juni om 19.00 uur. Wilt u zich
opgeven vòòr 8 juni en aangeven of u een
gerecht wilt bereiden van de maaltijd. We
zien uit naar uw komst!
 
Davy & Anja
                                                                         
                                                                         
                 

SHEMA ISRAEL
Het jaarthema Shema Isarel, onze onopgeefbare verbondenheid met het
Joodse volk, sluiten we af. In een paar diensten maken we nog kennis met drie
pijlers voor de Joodse Gemeenschap: De Sjabbat, de besnijdenis en de spijs
wetten. In de kinderdienst nog het Poeriemfeest. Ik heb dit thema ervaren als
verrijkend voor mijn geloof in de God van Israel en in de Messias Jezus. Het is
mijn verlangen en voornemen meer en wezenlijk in gesprek te zijn met de
Joodse geloofstraditie. Ik ben mij meer bewust geworden van de pijnlijke
scheiding die er in de geschiedenis is ontstaan tussen kerk en synagoge en de
rol die de kerk daarin gespeeld heeft. Onze roeping om Israel jaloers te maken
op hun Messias Jeshoea hebben we niet waar gemaakt. Dat is een grote schuld.
Tegelijk heeft jaarthema mij bevestigd in mijn vertrouwen dat God zijn beloften
waar maakt aan Israel.
Hoe hebt u het afgelopen jaar ervaren? Als kerkenraad horen we graag uw
reactie. Daarvoor komen er evaluatieformulieren te liggen in de kerk. Daarbij
ook de vraag hoe we die verbondenheid met het Joodse volk kunnen vasthou
den en gestalte kunnen geven in onze gemeente. Ik hoop dat u uw gedachten
met ons wilt delen. Wie een goed idee heeft voor een nieuw jaarthema kan dat
ook doorgeven aan de ambtsbroeders. 
 
10 juni 10.00 uur Sjabbat
17 juni 18.00 uur Besnijdenis en Verbond
8 juli 10.00 uur Poeriem (Kinderdienst)
15 juli 10.00 uur Spijswetten / Kosher

MENORA MAKEN
Er zijn een paar prachtige menora's
ingeleverd. Wat een creativiteit! Ze
worden tentoongesteld in de kerk tij
dens de Goede Spullenmarkt. Dan kan
iedereen ze bewonderen. Verschillen
de mensen zijn nog druk bezig met het
maken van een menora. Voor maan
dag 18 juni kunt u de werkstukken inle
veren bij de pastorie. Graag horen we
van iedereen die al bezig is of nog aan
de gang gaat welke menora’s we
kunnen verwachten. Wilt u dat aub zo
spoedig mogelijk doorgeven aan Anja
Hoolwerf (anjahoolwerf@kpnmail.nl /
0187 701007).
Tijdens de Goede Spullen Markt zal
Jelle Paulus komen om vanuit zijn
kunstzinnig inzicht een positieve reac
tie te geven op de creaties die zijn in
geleverd. Om 13.30 uur na de Middag
pauzedienst zal hij dit in de kerk ver
woorden. 
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Maa; na een half jaar gingen we dan
toch op pad om te gaan solliciteren als
zorgondernemers bij Thomashuis. Het
waren positieve gesprekken maar dui
delijk werd dat ze alleen gericht zijn op
overname, ,Die tehuizwn bevonden
zich in Friesland en  Lopik, Toen werd
het  een heel ander verhaal. Dit was
niet onze bedoeling. Wij wilden toch
wel erg graag op Flakkee blijven en het
liefst ook nog in Stellendam. Wat nu?
 
Via-via werden we op een ander spoor
geleid. Er waren nl ook mensen die een
soortgelijk zorghuis hadden en zij
waren dit zelfstandig begonnen. De
afspraak was zo gemaakt en het ge
sprek met dit ondernemersechtpaar
was een waar succes! Onze vraag was
vooral: hoe ga je zoiets dan beginnen?
Wij kregen allerlei informatie en tips
waar we wel mee uit de voeten kon
den. In een later stadium kwam er nog
een echtpaar bij dat ook zelfstandig
een zorghuis was begonnen en die wat
dichterbij woonde. Ook aan hen kon
den we alles vragen en was het nooit
teveel moeite. We hebben het als
wonderlijk ervaren dat deze echtparen
op ons pad zijn gekomen. We kunnen
wel zeggen dat we zonder hen hier
waarschijnlijk nooit aan waren begon
nen.
 
Want Marinus hád gelijk: er kwam een
héleboel bij kijken! We moesten een
mooie geschikte plek hebben, we
moesten een financiering krijgen en
daarvoor een ondernemersplan schrij
ven, er moest een financieel plan
komen en het voornaamste…….zou
den er wel mensen in geïnteresseerd
zijn?
 
En ook dat is weer heel wonderlijk ge
gaan. We wisten van een iemand die
heel graag bij ons zou willen wonen,
mede omdat wij het plan hadden om
in Stellendam te beginnen. Maar zodra
er in de krant had gestaan dat de oude
Rabobank een woonvoorziening zou
worden, kwamen er een heleboel tele
foontjes van ouders/belangenbeharti
gers met de vraag om informatie. Zo
doende hebben we  tussen de bedrij

Op 16 oktober 2017 was het zo ver! De
koop van de oude Rabobank was
eindelijk rond en de grote verbouw kon
gaan beginnen!
Het was de bedoeling om de oude
Rabobank om te gaan toveren tot een
mooie woonvoorziening voor 8 men
sen met een licht tot matige beperking.
Na een heel drukke periode met ver
bouw en werving van toekomstige
bewoners, wat allemaal bijzonder
voorspoedig is gegaan, is het gelukt
om op onze geplande datum open te
gaan: 1 mei 2018 is Woonhoeve De
Schaapskooij een feit.
 
Hoe is dit idee ontstaan?
Het is allemaal begonnen met een
deelnemer waar Marianne coach van
was op de dagbestedingslocatie.
Deze deelnemer ging verhuizen naar
een Thomashuis. Dit Thomashuis
moest nog gebouwd worden en elk
heel uur werd er een foto op de site
geplaatst waar de vorderingen op te
zien waren. Hierdoor kwam er elk heel
uur een brul uit het kantoor waar hij
werkzaam was: “Marianne, kom nu
toch weer ‘es kijken!!!” En Marianne
ging, als het even kon, altijd even bij
hem kijken. Op een gegeven moment
vertelde hij dat er werknemers gezocht
werden en tegelijk vroeg hij of het iets
voor haar zou zijn. Marianne wimpelde
dit idee af, maar toch was haar interes
se gewekt. Toen zij thuis kwam heeft zij
de site van het Thomashuis eens opge
zocht. Al lezend werd zij steeds enthou
siaster en vroeg ze ook Marinus er eens
bij te komen zitten en mee te kijken..
Marinus' reactie was: : heel mooi alle
maal, maar er komt wel heel veel bij
kijken hoor Marjan!

ven door nog veel gesprekken ge
voerd en rondleidingen gegeven. aan
mensen die geïnteresseerd waren in
onze plannen. En zo komt het dan nu
dat we op 1 mei met drie bewoners
konden starten en in de loop van de
zomer komen er nog een aantal bewo
ners bij. Ook hebben een drietal men
sen zich opgegeven voor een logeer
partijtje. Al met al: een hele leuke start.
Aan God alleveer! Hij heeft ons bij alles
geholpen!
Wat maakt Woonhoeve de Schaaps
kooij zo bijzonder?
Christelijke identiteit
Warm thuisgevoel
Grote woonkeuken als hart van het
huis; gezamenlijke activiteiten zoals
koken en bakken, knutselen, gezellig
kletsen aan het barretje, koffie drinken,
puzzelen ed.
Goed en gezond eten
Gastvrijheid
Heerlijke buitenplaatsjes en een ruime
lichte serre
Gezellige woonkamers
Mooie ruime zit- en slaapkamers voor
de bewoners
Samen veel leuke dingen doen
Samen genieten van de natuur
 
Wordt u ook enthousiast voor dit pro
ject? U kunt zich aanmelden als vrijwil
liger en op die manier meedoen met
onze leuke, gezellige activiteiten!
Neem contact op met Marinus en
Marianne Kooijman
Telefoonnummer: 0187-490003 /
06-57358005
e-mail: info@woonhoevedeschaaps
kooij.nl
 
Ook zijn wij nog op zoek naar een
goede interieurverzorg(st)er. Maakt u
graag schoon én heeft u affiniteit met
onze doelgroep, kom gerust langs voor
een gesprekje.
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POERIEM SAMEACH!
Vrolijk Poeriem, hoor je mensen elkaar toewensen, je ziet kinderen die zich
verkleed hebben en hoort ratels om je heen. Schalen vol gekruld gebak be
strooid met poedersuiker sieren de tafels want het is Poeriem en de sfeer is
vrolijk. In de Synagoge klinkt het spannende verhaal van Esther en Mordechai.
Als je hoort aan welk gevaar het joodse volk toen is ontsnapt, begrijp je dat
Poeriem ook een serieuze kant heeft.
 
In de kinderdienst voor de zomervakantie willen we iets proeven van dat feest.
Wie dit keer verkleed wil komen mag dat. Groep 8ers krijgen een zegen mee
bij het overstapmoment van de basisschool naar de middelbareschool. Het
is een dienst speciaal gericht op de kinderen, maar het zijn de kinderen van
de gemeente. Dus als hele gemaante vieren we deze dienst met hen mee.
vriendjes, vriedinnetjes, opa/oma-zeggers, buurkinderen zijn natuurlijk ook
allemaal welkom! Na de dienst is er voor de kinderen nog een knutsel/ver
werking. met lekkers. Voor de ouderen koffie/thee. 
 

De schuurverkoop van afgelopen za
terdag heeft het mooie bedrag van
€ 710,20 opgebracht. Het weer was
prachtig op deze dag, zodat er buiten
een terras kon worden ingericht.
Steeds zaten daar mensen en zodoen
de waren er veel contacten. Fijn dat er
zovelen een kijkje kwamen nemen en
dat er veel goederen van eigenaar zijn
verwisseld. Hartelijk dank voor een ie
ders inzet.
Met Corrie heb ik erover gepraat wat
er allemaal komt kijken om zo’n schuur
verkoop te organiseren.
Ze vertelde me, dat ze het nu voor de
vijfde keer gedaan heeft en dat het
spontaan begonnen is. Corrie woont
op een boerderijtje en heeft een ruime
schuur met een groot erf.
Een paar maanden van tevoren heeft
Corrie mensen gevraagd om te hel
pen.  Corrie heeft een  groot netwerk,
zowel van vrienden en kennissen als
gemeenteleden.
Corrie geeft aan wat er van te voren
moet worden geregeld:
 Ze heeft jam en nog wat andere pro
ducten gemaakt, die te koop worden
aangeboden. Ze knipt kleedjes om de
dekseltjes van de jampotten mee te
versieren. Ook worden er nog extra
kaarten gemaakt.

Ze leent tafels om de spullen op te
zetten, haalt de stoelen van de zolder
en vraagt aan diverse mensen of ze iets
willen bakken of klaarmaken voor de
verkoop, b.v. koekjes, cakes, kruidkoe
ken en advocaat.
Alles wordt aan het begin van de week
in gereedheid gebracht: de tafels
worden alvast klaargezet en met de
spullen ingericht, die er al zijn. Corrie
heeft hiervoor een aantal mensen uit
genodigd. Naast het werk is er ook de
gezelligheid.
Op de dag zelf worden er aankondi
gingsborden in het dorp neergezet of
opgehangen. Alles wordt buiten neer
gezet en klaargemaakt en de verkoop

kan starten. Om 10 uur zijn de eerste
mensen er al en om 3 uur ’s middags
liepen er nog kijkers en kopers rond.
Dan wordt alles weer ingepakt en bin
nen gezet. De volgende maandag
ochtend komen vier mannen inpakken
en opruimen. Corrie geeft aanwijzin
gen en zorgt voor de koffie met ontbijt
koek.
Hoe kijkt Corrie erop terug?
Goed weer. Een gezellige sfeer. Een
mooie opbrengst. Kortom, een ge
slaagde dag!
Corrie kijkt terug met een dankbaar
hart.
En ze wil allen hartelijk bedanken!

SCHUURVERKOOP CORRIE
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Toeris(t)raël Leo Blokland
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Israël-Jordaniëreis
 In 2008 zijn we o.l.v. Ds v. Bennekom naar het
heilige land geweest. Op maandag 7 april
vertrokken we.
 
Op 8 april rijden we door Jordanië naar de grens-
post Husseinbrug. Amman, de hoofdstad, bevindt
zich tussen vruchtbare heuvels en valleien, in het
hart van het Midden-Oosten. Amman heeft zich
aangepast aan de moderne tijd maar is toch een
oude stad. In de oudheid bekend als Rabbath-
Ammon, later als Philadelphia.
 
Op 9 april hebben we het kunstenaarsdorp Sefad
bezocht. Daarna maakten we een wandeling bij
een van de bronnen van de Jordaan. Daarna
reden we over de Golan-hoogte terug naar
Tiberias.
 
Op 10 april varen we op het meer van Tiberias
en zingen we: “’t Scheepke onder Jezus’ hoede.”
Omdat we op de bergen rondom het meer kijken, lezen we Mattheus 8: 28-34.
Hierna bezoeken we de berg der zaligsprekingen en lopen zingend de kerk in,
die door de Franciscanen is gebouwd. We maken een wandeling naar beneden,
langs bananenplantages, naar de kleine zwarte kapel van het Primaatschap
van Petrus.
 
Op 11 april bezoeken we de doopplaats Yardenit en rijden door de vruchtbare
Jordaanstreek. Bet Alfa heeft een prachtige mozaïekvloer van het offer van Isaäk
door Abraham. Dan op naar Jeruzalem met uitzicht vanaf de Olijfberg. Daarna
richting Klaagmuur om het begin van de sabbath mee te maken.
 
Op 12 april rijden we vanuit Jeruzalem door de
Stefanuspoort naar Bethesda. We bezoeken de
Annakerk.
Vanuit de burcht Antonia begint de Via Dolorosa. 
In de graftuin zingen we psalm 118: 11.
 
Op zondag 13 april maken we een dienst mee in
de synagoge en daarna wandelen we over het
kibbutzterrein.
 
Op 14 april maken we op het tempelplein een Bar
Mitswa-viering mee. Daarna is Yad Vashem aan
de beurt. Indrukwekkend, als je door de laan van
de rechtvaardigen loopt.
Verder bezoeken we Ds BenZwi in de Jaffastraat,
waar we de lunch gebruiken.
 
Op 15 april brengen we een bezoek aan Ahava en
drijven in de Dode Zee, waarna we een kamelen-
tocht maken. Dat is een zeer aparte ervaring. Die
nacht slapen we in een bedoeïentent, nou ja, slapen!
 

Bar-mitswa viering op het Tempelplein
 

Bethesda
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Op 16 april maken we een lange busreis, door
de wildernis van Zin, naar Eilat. We komen dan
aan de grens met Jordanië. Daar nemen we deel
aan een jeepsafari en bezoeken een bedoeïen-
vrouw.
 
Op 17 april brengen we een bezoek aan Petra,
door de kloof Al-Khazneh.  Schitterend!
Op 18 april wandelen we naar Machareus en we
beklimmen de berg Nebo.
 
Op 19 april is Jerash aan de beurt. Daar bevindt
zich een triomfboog als gedenkteken voor een
bezoek aan keizer
Hadrianus.
 
Op 20 april maken we een dienst mee in de
koptische kerk.
 
Op 21 april aanvaarden we de thuisreis.
 
Leo Blokland

Kloof Al-Khazneh
 

Zomerlied 
 
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
 
 
Tekst Eleanor Farjeon - ‘Morning has broken’
Vertaling: Andries Govaart
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Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de
genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat
Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom
als staatsreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren
tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd
omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door
de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.
 
De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van
Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Ar
menië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen
door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen
worden geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de
ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege de armoede.
 
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië. Samen
met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na
schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren socia
le vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En aan
het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders.
 
Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het stadje
Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh).
 
Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,-
U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig
bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Armenië”.
Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl

Opvang in Armenië Diaconaal jaar in
de Herberg
Tussenjaar?  Ben je toe aan een
break? Weet je nog niet wat je moet
gaan studeren? Wil je graag een
tijdje iets voor een ander doen?
Denk dan eens aan een diaconaal
jaar in de Herberg. Samen met een
paar andere jongeren leer je waar
devolle dingen. Heel praktisch:
maaltijden bereiden, receptiewerk,
huishoudelijk werk en andere din
gen die passen bij jou. Maar ook leer
je omgaan met mensen, samen
werken, en jezelf beter kennen. Je
levert een belangrijke bijdrage aan
het werk van de Herberg en bent
bezig met je eigen (geloofs)vor
ming. Een unieke kans. www.pdcde
Herberg.nl 
 

Uniek vakantiewerk voor jongeren
vanaf 15 jaar
Wil jij wel eens iets bijzonders doen
in je vakantie? Geef je dan op voor
twee weken vakantiewerk in de
maanden juli en augustus. Het is
een unieke kans om veel te leren,
plezier te maken met andere jonge
ren en zinvol bezig te zijn. Naast een
36-urige werkweek is er tijd genoeg
om te winkelen in Arnhem, te ont
spannen in de omgeving of lekker
met anderen te chillen in de eigen
huiskamer in het koetshuis. www.
pdcdeherberg.nl
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Op 23 juni a.s. zal de jaarlijkse Goede Spullen Markt gehouden
worden.
In de komende maanden zullen weer veel spullen worden
verzameld of gekocht voor de verkoop op die dag.
 
 
Heeft u misschien nog Douwe Egberts bonnen in de keukenla
liggen, die u wilt geven om er een mooi product van aan te
schaffen? Graag ! 
 
U kunt deze bonnen door de brievenbus doen bij
Anneke Tanis, Kon. Wilhelminastraat 1 in Stellendam.
 
Alvast van harte bedankt !!

Goede Spullen Markt
Op zaterdag 23 juni 2018 is er de jaarlijkse GSM. 

Zo'n 40 - 50 vrijwilligers zijn nodig om die dag tot een
succes te maken.
Wilt u ons een dag(deel) helpen? Voor het bemannen
van de kramen is er de volgende indeling:
 
Dagdeel 1: 7.30 - 12.00 uur
Dagdeel 2: 12.00 - 15.30 uur
 
Daarnaast zoeken we nog vrijwilligers, 's morgens voor het
opbouwen en 's middags voor het opruimen van de markt. 

Uw medewerking die dag is enorm welkom en gewenst.
U kunt zich aanmelden via het volgende e-mailadres: 
gsmteam00@gmail.com, of bij één van onderstaande
teamleden.
                                                    GSM-team, 
                                                    Barend, Gert, Henk, Conny

Jongerendienst Stellendam
Op zondagavond 10 juni vanaf 18.30 uur is er een
jongerendienst in de Gereformeerde Kerk van
Stellendam.
 
Soms vraag je je af: wie ben ik eigenlijk?
Wat betekenen mijn ouders in mijn leven en wat wil ik
zelf eigenlijk? Als ik anders over bepaalde dingen denk,
kan dat dan? Dit is toch de tijd om mezelf en mijn denken
te ontwikkelen, te ontdekken wat ik vind?
En wat betekenen de kerk en God hierbij?
Waar haal ik mijn identiteit uit?
 
De spreker, dominee Hugo Habekotté uit Maasdijk, zal
Psalm 139 gebruiken om antwoorden op deze vragen te
gaan vinden. De praiseband The Bridge uit Oude Tonge
zal zorgen voor de muziek.
Ben jij er deze avond ook bij? Van harte welkom!
 
Praiseband The Bridge                                                                      
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Agenda
vr 1 juni - Nacht van Gebed 
Open Doors 20.00 uur

za 23 juni - GSM 
09.30 uur

zo 5 aug - Koffie en zingen
Na middagdienst

zo 3 juni - Koffie en zingen
Na middagdienst

zo 1 juli - Koffie en ontmoeting
Na de morgendienst

zo 19 aug -  Koffie en ontmoeting
Na de morgendienst

wo 6 jun - Visie op Israël 
(ds.D.Hoolwerf in Dirksland,
OdW Joodse Gebeden)

za 30 juli - Gemeente BBQ
18.00 uur

22 en 23 September Startweekend

do 7 juni - Gemeenteavond
19.45 uur in De Rank 

zo 8 juli - Afscheidsdienst
groep 8 - 10.00 uur

 

vr 15 juni - Sabbatsmaaltijd
19.00 uur in De Rank

zo 15 juli - Koffie en ontmoeting
Na de morgendienst

 

zo 17 juni - Koffie en ontmoeting
Na de morgendienst

zo 29 juli - Koffie en ontmoeting
Na de morgendienst

 

Kerkdiensten juni / juli / augustus 2018 
Zondag 3 juni 2018
Morgendienst 10.00 uur
Ds. M.B. vd Akker - Nieuwerkerk a/d IJssel
Middagdienst 17.00 uur
Ds. M.C. Batenburg - Gouda

Zondag 1 juli 2018
Morgendienst 10.00 uur
Ds. B. de Borst - Den Bommel
Middagdienst 17.00 uur
Ds. A. Vastenhoud - Den Haag
 

Zondag 5 augustus 2018
Morgendienst 10.00 uur
Prop. L. Walhout -
's Gravenpolder
Middagdienst 17.00 uur
Ds. J.C. van Trigt - Ameide

Zondag 10 juni 2018
Morgendienst 10.00 uur
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
Ds. B.L.P. Tramper -
Oud-Beijerland
 

Zondag 8 juli 2018
Morgendienst 10.00 uur
Kinderdienst
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
Ds. K. Timmerman - Dirksland
 

Zondag 12 augustus 2018
Morgendienst 10.00 uur
Ds. M.D. vd Giessen - Krimpen a/d IJssel
Middagdienst 17.00 uur
Ds. M.J. Middelkoop - Middelharnis

Zondag 17 juni 2018
Morgendienst 10.00 uur
Ds. B.J.B. de Bruin - Middelburg
Middagdienst 17.00 uur
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
 

Zondag 15 juli 2018
Morgendienst 10.00 uur 
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur 
Ds. G.C. de Jong - Sliedrecht

 

Zondag 19 augustus 2018
Morgendienst 10.00 uur
Ds. T.W. van Benekom - Goes
Middagdienst 17.00 uur
Ds. M.J. van Oordt - Bodegraven

Zondag 24 juni 2018
Morgendienst 10.00 uur
Ds. W. Geerlof - Pernis
Middagdienst 17.00 uur
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
 

Zondag 22 juli 2018
Morgendienst 10.00 uur
Ds. L.J. Geluk - Rotterdam
Middagdienst 17.00 uur 
Dhr. M. Padmos -
Krimpen a/d IJssel

Zondag 26 augustus 2018
Morgendienst 10.00 uur
Ds. C.H. Buitink - Klaaswaal
Middagdienst 17.00 uur
Ds. G.C. de Jong - Sliedrecht
 

  Zondag 29 juli 2018
Morgendienst 10.00 uur
Ds. M.J. Middelkoop - Middelharnis
Middagdienst 17.00 uur
Ds. J.M. van Wijk - Sliedrecht
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Guppies
Het "Onze Vader" voor kinderen
Lieve God, 
U bent onze Vader en woont in de
hemel.
Uw Naam is heilig en wij prijzen die
Naam.
U bent de Koning!
Help mij om die dingen te doen,
waardoor de aarde steeds een
beetje meer op de hemel gaat lij
ken. 
Geef ons iedere dag wat wij nodig
hebben.
Vergeef de fouten die ik maak.
U vergeeft ons de fouten die wij
maken, help ons om ook de fouten
van anderen te vergeven. 
Help mij om steeds de weg te gaan
die goed is.
Wanneer er nare dingen om mij
heen zijn, bescherm mij dan. 
Alles is van U! U bent groot, machtig
en bijzonder!
Uw liefde zal voor altijd en altijd blij
ven bestaan. En zo is het! Amen!

Misschien kom je tijdens de vakantie wel in een andere kerk. 
Luister maar eens goed of je daar het "Onze Vader" hoort bidden. 
Het kan zomaar anders klinken:
 
Notre Père qui est aux cieux.
 
Vater unser im Himmel.
 
Our Father, who art in heaven.
 
Us Heit yn 'e himel

bron:
www.123lesidee.nl
joriskrant88
 


