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De Schakel januari 2023

Kerkdiensten januari
De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15
uur in de Doopsgezinde kerk.
Let op: 1 januari is er geen dienst.
8 januari
Voorganger:
Organist:
Lezer:
Kerkenraadslid:
Koffiedienst
Collectedoelen:

Do
Br. Jan Laan
Walter Wagenaar
Tamara Bonnema
Tamara Bonnema
Hermine Dekkers
Eigen gemeente en Adoptiekind

15 januari
Voorganger:
Organist:
Lezer:
Ouderling van dienst:
Gastvrouw:
Kosters:
Collectedoelen:

VEG Maaltijd van de Heer
Ds. Han Cuperus
Cor Groenendijk
Piet van Ham
Renate Houtman
Ria Harriss
Riet en Dik Valk
Eigen gemeente en Noodfonds SZD

22 januari
Voorganger:
Organist:
Lezer:
Ouderling van dienst:
Gastheer:
Kosters:
Collectedoelen:

VEG
Ds. Ed van den Berg-Strijker
Ronald Mulder
Jan-Evert Bom
Renate Houtman
Jan-Evert Bom
Hilda en Jan Popijus
Eigen gemeente en IKOS

De doopsgezinden houden op 22 januari de Ringdag in de
Remonstrantse kerk.
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29 januari
Voorganger:
Organist:
Lezer:
Kerkenraadslid
Koffiedienst
Collectedoelen:

Do
Ds. Han Cuperus
Walter Wagenaar
Ineke Roodhuijzen
Johanna Versnel
Ineke Roodhuijzen
Eigen gemeente en projecten Christan
Peacemaker Teams

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij
anders vermeld.
04-01 19.30 uur Kerkenraadsvergadering

(VEG)

05-01 13.30 uur Middagbijbelkring

(Do/VEG)

05-01 19.45 uur Cantorijrepetitie

(Do/VEG)

12-01 20.00 uur Geloofsgespreksgroep

(Do/VEG)

16-01 20.00 uur Kerkenraadsvergadering

(Do)

18-01 10.30 uur Zusterkring

(Do)

19-01 10.00 uur Boekbespreking ‘In Christus één?’ (Do/VEG)
19-01 19.45 uur Cantorijrepetitie

(Do/VEG)

22-01 09.30 uur Wereld Broederschapsdag
(Do)
Remonstrantse Kerk Dordrecht
26-01 09.30 uur Vrouwencontact
(VEG)
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Overdenking
De drie koninginnen
Als aanvulling op de 5 vrouwen die tijdens de advent en
kerstzondagen aandacht hebben gekregen, vond ik
onderstaand verhaal over de drie koninginnen die met hun
geschenken Jezus willen dienen.
‘Nadat de drie koningen ’s morgens vroeg waren vertrokken,
kwamen enkele uren later de drie koninginnen in spoedberaad
bijeen. Al snel luidde hun conclusie: Het is onze mannen in de
bol geslagen! “Mijn Caspar”, zei de eerste koningin, “kwam
trillend van de haast en van de zenuwen bij me en wilde al mijn
gouden sieraden hebben. Hij trok de ringen van mijn hals en de
bellen uit mijn oorlellen. Al mijn gouden sieraden heeft hij
meegenomen! Ik vroeg hem nog: Wat ga je ermee doen, lieve
schat? Moet je weer oorlog voeren en met mijn goud je
soldaten betalen? Nee, zei hij, het is een vredesmissie. Dit ga ik
aan een kind geven dat net geboren is, want ik heb zijn ster
gezien.”
“Ja”, zei de tweede koningin, “mijn Balthazar heeft ook een tik
van de ster gekregen. Ik was net mijn huid aan het verzorgen
met kostbare mirre. Je weet, dat voorkomt rimpels, het maakt
dat je er net iets jeugdiger uitziet en het ruikt zo lekker
verleidelijk. Hij komt mijn boudoir binnenstormen en schreeuwt:
Ik moet al je mirre hebben want die wil ik geven aan een
pasgeboren kindje. En hij pakt al mijn kostbare potjes en
flesjes, hup in een tas, hup op een kameel en weg is meneer.
Nu ruik ik nergens naar. En wat moet nou een kind met mijn
lucht?”.
“Ze zijn gek”, zei de derde koningin. “Mijn Melchior heeft alle
wierook die we in het kasteel hadden, meegenomen. En ik riep
nog: dat kind is toch niet in een kerk geboren waar ze wierook
branden? Nee, riep hij, in een stal! En toen was hij weg, met
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onze wierook, naar die stal, om daar dat kind uit te roken. Het
zijn sukkels, die kerels van ons!”.
En zo kwamen op die morgen de drie koninginnen tot de
conclusie dat hun mannen geen verstand van pasgeboren
kindertjes hadden. “Zo’n kind moet warme kleertjes hebben”,
zei de eerste koningin. “Ja”, zei de tweede, “en luiers en
dekentjes en babyzeep en een fopspeen.” “En een teddybeer”,
sprak de derde, “want dat vinden alle kinderen prachtig.” En zij
kon het weten, want ze had er zo’n zeven van haarzelf met
teddyberen grootgebracht en ze waren allemaal goed terecht
gekomen.
Ze haalden uit hun kasten babykleertjes, luiers en dekentjes,
babyzeep, een fopspeen en een tas vol teddyberen. Bepakt en
bezakt gingen de drie koninginnen op reis. De laatste
kilometers hoefden ze alleen hun neus maar te volgen. Want
het stonk in de stal zo naar wierook, dat de staldeur wagenwijd
openstond. Maar het kind in de kribbe kon geen kou vatten
omdat de baby helemaal onder het goud bedolven lag.
Toen de koninginnen binnenkwamen, schoven ze hun mannen
opzij en zeiden: “Gaan jullie maar naar buiten, met Jozef een
luchtje scheppen”. En tegen Maria: “Wij brengen u nieuwe
geschenken want die van onze mannen vinden we niet zo
geschikt voor uw kind. Wij brengen iets nuttigs! Hier zijn
kleertjes, luiers, dekentjes, babyzeep en een fopspeen”. “En”,
zei de derde die haar mond niet kon houden, “hier heeft ‘ie iets
om mee te spelen en te slapen”. En ze legde al de teddyberen
naast hem in de kribbe. Knipogend zei ze tegen Maria: “Dan
hebt u er een paar in reserve voor het geval hij er eentje stuk
mocht maken”.
Maria voelde zich rijk met haar kind en ze gaf de koninginnen
hun goud, mirre en wierook weer terug. En zo was iedereen
gelukkig. De koningen hadden de ster gezien en het kind
gevonden. De koninginnen konden er weer mooi uitzien en
6
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lekker ruiken. Maria had alles voor haar kind en het kind had
een hele voorraad teddyberen. Tegenwoordig staat er op de
plaats waar dit gebeurde een kerk vol goud en het ruikt er naar
wierook. Pelgrims komen van heinde en ver om te zien waar
Jezus geboren is. Even verder staat een klein oud huisje met
een vervallen schuur erachter. Zo nu en dan vinden spelende
kinderen daar een teddybeer en voelen zich dan de koning te
rijk. Niemand weet waar die teddyberen vandaan komen. Maar
dat is ook niet meer belangrijk. Als kinderen ze maar vinden en
gelukkig zijn.’
(Dit kerstverhaal werd ongeveer vijfentwintig jaar geleden door
ds. Frits Groeneveld gevonden in de Oudkatholieke kerk in de
Juffrouw Idastraat te Den Haag)
Het is de wereld omgekeerd dat ik heb uitgewerkt in mijn
overdenking, met een gedicht van Michel van der Plas, voor
januari waarin we op de 6e de kerstperiode afsluiten.
“Gelukkig Nieuwjaar”
Deze dagen wensen we elkaar weer een “Gelukkig Nieuwjaar”.
Maar wat wensen we elkaar dan toe? Wat is geluk? Daarover
kan iedereen verschillend denken:
• Gelukkig ben je als je de hoofdprijs wint in een loterij.
• Gelukkig ben je als je gezond bent en niet afhankelijk van de
zorg van anderen.
• Gelukkig ben je als je een goedbetaalde baan hebt.
• Gelukkig ben je als je jong bent en ‘de wereld nog openligt’.
• Gelukkig ben je als je goed kunt omgaan met verdriet.
Onze wereld lijkt er vaak op gericht jezelf en elkaar zoveel
mogelijk gelukkig te maken. Hoe schokkend zijn dan de
woorden van Jezus uit de bergrede (Mattheus 5:1-12). Het gaat
Jezus om een heel andere wereld dan die wij kennen. De
woorden hebben door de jaren heen dan ook uiteenlopende
reacties opgeroepen.
7
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• Dit is een wereldvreemd ideaal. De wereld stelt heel andere
eisen.
• Dit gaat alleen over de toekomst: ooit zal het zo zijn Dit is nu
onmogelijk.
• Die bergrede van Jezus is alleen geldig voor de mensen in
zijn tijd. Nu leven we in een heel andere tijd.
• Deze woorden zijn alleen gericht op kloosterlingen en nare
gelovigen. Zij moeten het voorbeeld geven. Zij hebben een
speciale roeping, maar dit kan niet van iedereen worden
verwacht.
En toch ….. Hoe gelukkig zouden wij zijn als we deze woorden
wel als richtlijn van ons bestaan zouden beschouwen voor onze
samenleving? Als mensen die niets hebben om zich op vóór te
laten staan vooropgaan in het geloof? Als mensen met verdriet,
kracht en houvast zoeken bij God? Als kwetsbare mensen die
in de hoek zitten waar de klappen vallen een plek zouden
hebben om in vrede te wonen? Als mensen aan wie telkens
onrecht wordt gedaan, recht wordt gedaan?
Armen, treurenden, zwakken, mensen schreeuwend om recht.
Het onderste komt boven. De laatste woorden de eersten. Het
lijkt inderdaad onze samenleving op haar kop.
Het tweede deel gaat niet over de situatie waarin mensen
verkeren. Dit deel gaat over de levenshouding van mensen.
Zou onze wereld gelukkiger worden als déze mensen het voor
het zeggen hebben? Mensen die hart hebben voor hun
medemensen en iets voor een ander doen zonder
winstoogmerk? Mensen die zonder voorbehouden rechte weg
gaan in geloof op God? Mensen die vrede willen stichten, die
willen heel maken en rechtzetten en vastgelopen situatie willen
doorbreken? Mensen die opkomen voor gerechtigheid, voor
waarheid, voor de zwakkeren, óók als het ten koste gaat van
jezelf?
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Wie zich inzet voor dit geluk zal weerstand ondervinden, maar
het is het waard om deze woorden niet te snel aan de kant te
schuiven.
De vraag van alle tijden: “Wanneer ben je gelukkig?” wordt ons
ieder nieuwjaar opnieuw toegewenst: “Gelukkig nieuwjaar!” Ons
doen en laten bepaald hoe deze wens ons aan het denken zet
en zichtbaar maken in de wereld waarin wij leven.
Han Cuperus

De man uit Nazareth
Wat is dat met die man uit Nazareth.
Het gaat bij hem zo anders allemaal.
Hij zegt : De laatste wordt het eerst gered.
Wat is dat voor een wereldvreemd verhaal.
De bovenste wordt onderaan deze.
Het gaat bij hem zo anders allemaal.
De brave burger vist achter het net,
de rover aan de schandpaal vindt de graal.
De tollenaar, de moordenaar, de slet,
hij laat ze tronen in de opperzaal.
Wat moet dat met die man uit Nazareth.
Hij roept maar wat, het is een grof schandaal.
De nette jongeman krijgt op zijn vet.
Wat zegt hij toch, wat is dat voor een taal.
Het wordt hier revolutietje en met,
en onvoorspelbaar anders allemaal.
Wat keert hij om, die man uit Nazareth.
De lammen dansen, dat is abnormaal,
de armen krijgen alles bij zijn wet,
9
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hij weegt de dingen op zijn eigen schaal.
Het is een ideaal van een pamflet,
het is van elders, het is niet legaal.
Daar is hij weer, die man van Nazareth,
en het moet anders, anders, allemaal.
Michel van der Plas.
uit: De man van Nazareth, teksten bij de evangeliën

Van de redactie
Kopij voor het februarinummer De Schakel graag vóór
16 januari insturen. Stuur de VEG-kopij naar
markensteijn@kpnmail.nl en Doopsgezinde kopij naar
schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Bij voorkeur stukken niet
langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte
tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is.
Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen
rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen
toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt
u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan
toestemming bij schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Wij vragen
dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

Zoals de ouden zeiden deel 10
Een van de aardigste, leukste en spannendste uitvoeringen van
de bijbel is DE KLEINE PRINT BIJBEL. In de 18e eeuw
huldigde men het idee, verwoord door de dichter Hieronymus
van Alphen: ‘Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen’.
Hoewel op dit uitgangspunt nog wel wat is af te dingen, leverde
het ook deze print bijbel op om kinderen spelenderwijs de
bijbelse boodschap te leren kennen. Voor wie het boekje niet
kent: het zijn een soort rebusjes met plaatjes en soms tekst
ertussen die bijbelteksten uitbeelden.
10
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Volgens de titelbladzij worden
ze zelfs verklaard en dát is nog
maar de vraag, maar het
hoofddoel is dat het ’Tot
vermaak der Jeugd’ is gemaakt
‘en ‘om te leeren elken zaak
naauwkeurig af te schetzen, en
by haar regte naam te noemen,
ook de spreuken der H. Schrift
by na zonder moeite in de
geheugenis te brengen.’
Ik citeer uit een herdruk van de
Kleine Print Bijbel uit 1736 en
iedere keer ben ik weer
getroffen door de liefdevolle,
maar wat naïeve benadering
van toen populaire
bijbelteksten. Echte gezegden zijn het meestal niet zozeer, het
zijn meer opvoedkundige citaten om de jeugd op het rechte pad
te brengen en te houden. En de teksten moeten natuurlijk op de
een of andere manier ook in plaatjes te tekenen zijn.
Het boekje legt in een gedegen voorwoord uit waarom er voor
afbeeldingen is gekozen, want deze hebben ‘naderhand de
letteren geteelt: Deze (de afbeelding; cdr) is de moeder, en
geene (de letters; cdr) zijn, om zoo te spreeken, haare
dogteren.’ - een opvallend gebruik van vrouwelijke beelden
overigens!
Al bladerend kwam ik een bladzij tegen met: ‘Ick hebbe
gedwaalt als een verlooren (plaatje van een schaap), soekt
uwen (plaatje man, waarschijnlijk een herder) want uwe (plaatje
stenen tafelen) en hebbe ick niet vergeten’. Dat kan niet anders
dan uit het slot van die lange psalm 119 (vers 176) zijn – een
voorloper van de gelijkenis die Jezus volgens de evangelist
Lukas (15,4-7) vertelt over het verloren schaap, dat gevonden
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wordt door de herder, met de nadruk op de herder overigens,
die het er niet bij laat zitten als er een schaap mist. En hoewel
we meestal niet gaan zoeken, zijn we in halfhartige navolging
van de herder ook altijd blij als ‘een verloren schaap’ uit zichzelf
weer opduikt.
Een paar bladzijden later vond ik een spreuk die toen als
levenswijsheid werd aanbevolen, maar later wat in het
vergeetboek is geraakt. En wie weet, kan hij nu weer dienst
doen als inspiratie: ‘beter is een gerichte van (plaatje van een
veld met groente) daar ook liefde is, dan een gemeste (plaatje
van een koe, die een os blijkt te zijn) ende haat daar bij.’ Dit is
een uitbeelding van Spreuken 15,17 die in onze eigentijdse
bijbelvertaling luidt: ‘Beter een karige schotel groenten en liefde
dan een vetgemeste os en haat.’
Laten we dan ook maar Spreuken 15,16 meenemen hoewel
daar geen tekening van is, al hebben wij er misschien wel ‘een
plaatje’ bij:
Beter een schamel bezit en ontzag voor JHWH
dan grote rijkdom en veel onrust.
Het bracht mij tot nadenken over de vraag waarom sommige
spreuken eerder uit het collectieve geheugen zijn verdwenen
dan andere en ik dacht terug aan een kerkdienst die ik lang
geleden met een gespreksgroep zou voorbereiden. Het zou
gaan over eerlijk delen, gerechtigheid enzo en we vonden ook
een toepasselijk lied: 718 – God die leven hebt gegeven …
Goed zingbaar, best bekend en vooral toepasselijk, maar …
“Laten we couplet 3 maar overslaan, dominee” riepen de leden
eensgezind, want:
‘Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze
oren, Heer, opdat wij horen ’t roepen aan de poort.’
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Dát vonden ze te ver gaan, dus dat werd een boeiend gesprek
over wát dan precies zo moeilijk was – en ik had mijn halve
preek al klaar na deze discussie.
Christien Duhoux-Rueb

Thema-avond Remonstranten
Vrijdag 25 november hield Leonie van Staveren een inleiding
op het gespreksthema: ‘De kerk als herberg?’
Ze vertelde over de reis die ze ondernomen heeft, een
voettocht naar Santiago de Compostella. Over wat het met je
doet, maar vooral over de contacten die je onderweg opdoet,
vooral in de pelgrimsherbergen waar je kunt overnachten.
Soms in kloosters, waar zorgzame mensen je voorzien van een
warme plek om te rusten, je voorzien van een maaltijd, en altijd
een gesprek. Over van alles en nog wat, wat een mens maar
kan bezighouden op dat moment. Zulke gesprekken krijgen
soms onverwacht veel diepgang. Dat alles maakte diepe indruk
op haar, en nadat ze de volgende ochtend weer vertrokken
was, keerde ze na een tijdje op haar schreden terug. Ze wilde
herbergier zijn! Zo’n plek, waar mensen voorbijkomen en op
adem willen komen voor ze de volgende dag hun reis
voortzetten. In zo’n herberg komen mensen van allerlei slag
voorbij. En allemaal vertellen ze hun verhaal aan de stamtafel
waaromheen men zich verzamelt voor een maaltijd of een
drankje. De vraag die ze zichzelf en ook de aanwezigen stelde:
“Kunnen we als kerk of als gemeente zo’n herberg zijn waar
mensen voorbijkomen en dan binnenstappen om op adem te
komen?” Daar is uitvoerig over gediscussieerd met verwijzingen
naar het verleden. We hebben toen toch dit gedaan en toen dat
georganiseerd, u kent dat wel. Toen werd het beeld bij het
herberg-zijn langzaam maar zeker wat duidelijker.
Mogelijkheden werden gezien om contacten in de buurt
duidelijker vorm te geven, het kerkgebouw een plek te geven
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waar de buurt behoefte aan heeft.
Het was alles bij elkaar een interessante avond. Het bracht bij
mij ook plezierige herinneringen terug en was er veel
herkenbaarheid in het inleidende verhaal.
Jan-Evert Bom

Rugzakkenactie
Zaterdagochtend reed ik met een auto vol rugzakken en
slaapzakken naar de Kruiskerk aan de Vrieseweg. Het was leuk
weer even een kijkje te nemen in de kerk van mijn jeugd. De
kerkzaal was nog redelijk hetzelfde maar de bijzaal was
helemaal gemoderniseerd.

Toen ik binnenkwam lag er al een hele stapel meegebrachte
rugzakken en slaapzakken en er bleven mensen binnenkomen
die allemaal iets kwamen inleveren. De mensen van de
werkgroep Rugzakkenactie waren heel blij met onze bijdragen
en willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk
bedanken.
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Dit weekend stond er in de krant dat niet alleen door de
gezamenlijke kerken, maar ook vanuit de Dordtse Gemeente
voor dak- en thuislozen wordt gezorgd. Ze kunnen nu behalve
bij het Leger des Heils ook de nacht doorbrengen op het
sportpark Reeweg. Daar kunnen maximaal 25 personen slapen.
Deze tijdelijke opvang gaat open bij een temperatuur rond het
vriespunt vanaf donderdag 15 december tot 12 maart. Ze
kunnen daar verblijven van 18.00 uur tot 08.00 uur. Als de
opvang eenmaal open is blijft deze minimaal twee weken open.
De opvang aan het Kromhout zit vol en die aan de Marconiweg
(de voormalige opvang) is in gebruik voor asielzoekers. “In
Dordrecht hoeft niemand in de kou op straat te slapen” zegt
wethouder Peter Heijkoop in de krant. “Tijdens de vorstperiode
bieden we eenieder die daar behoefte aan heeft een tijdelijke,
beschutte en warme slaapplek met bed, bad en brood.”
Gelukkig kunnen wij hier ook een steentje aan bijdragen.
Olga Leenheer

Bericht van de SZD
U heeft allemaal op TV de beelden gezien van de watersnood
in Pakistan. Het bestuur van de SZD (Stichting voor Zending en
Diakonaat) heeft besloten de hulpacties financieel te steunen.
Daartoe is uit het Noodfonds € 5.000,-- overgemaakt naar Kerk
in Actie en € 5.000,-- naar Operatie Mobilisatie.
Op 15 januari wordt er in de 2 e collecte voor het Noodfonds
gecollecteerd.
Jan-Evert Bom

15

De Schakel januari 2023

Bericht uit Oekraïne
Van de SZD ontvingen we onderstaand bericht:
‘Beste mensen,
Op 10 november is onze contactpersoon, Paul vd Berg,
vertrokken richting Oekraïne met een lading van de door ons
verzamelde (hulp)goederen. Bij de grens van Oekraïne waren
er wat problemen en was het best even spannend. Na zes
dagen aan de grens vast te hebben gestaan, mocht Paul weer
door….met dank aan Vera.
Inmiddels zijn alle goederen gelost, een deel bij de broer van
Vera, dit is bij het Medisch Centrum, en een deel bij Aleksandr.
De werkers zijn zeer dankbaar en willen alle broeders en
zusters in Nederland hartelijk danken voor de grote hoeveelheid
(hulp)goederen, welke in korte tijd ingezameld zijn.
We zijn dankbaar voor Paul en z’n team dat het goed is gegaan
en dat zij door God geleid worden op de wegen die ze gaan.
De situatie in Oekraïne blijft zeer zorgelijk en spannend. Veel
steden en dorpen zitten regelmatig uren zonder stroom en
telefoonnetwerk. Nu met de kou is dat problematisch!
Aleksandr vraagt of we alsjeblieft willen blijven bidden voor de
mensen in de Oekraïne. Voor vrede en harten die mogen
verzachten.
Heer ontferm U over deze wereld, in Christus verbonden.’
Een deel van bovenvermelde (hulp)goederen kon worden
aangeschaft dankzij de opbrengst van onze zomercollecten.
Begin 2023 staat er weer een transport naar Oekraïne gepland,
en vraagt men nog steeds om warme kleren, dekens,
slaapzakken en laarzen (snowboots).
Vanwege ruimtegebrek zijn we gestopt met het inzamelen van
kleding. Gezien de voortdurende situatie in Oekraïne, en de
16
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wens van meerdere mensen toch warme kleding te kunnen
doneren, is er een oplossing gevonden voor een tijdelijke
opslag van kleding op zolder bij Jan-Evert en Wil Bom.
Zodra bekend is wanneer de goederen ingeleverd kunnen
worden op het centrale adres, worden ze daar dan heen
gebracht. Als u warme kleding heeft die u wilt doneren voor de
mensen in Oekraïne dient u die aan te leveren in
bananendozen met gesloten deksel. Laarzen en/of schoenen
apart, evenals dekens. Graag ook herenkleding, dameskleding
en kinderkleding in aparte dozen aanleveren met erop
geschreven wat het is. De zondagen in januari 2023 kunt u de
dozen meebrengen naar de kerk, vanwaar Jan-Evert ze direct
meeneemt. Bij doordeweekse activiteiten waarbij Jan-Evert
en/of Wil aanwezig is, kunt u natuurlijk ook een doos resp.
dozen meebrengen. Wellicht ten overvloede: kleding dient heel,
compleet en schoon te zijn.
Jan-Evert Bom

Boekbespreking
Donderdag 19 januari 2023 om 10.00 uur vervolgen wij onze
gesprekken naar aanleiding van het boek ‘In Christus één?’ van
de hand van Leo Mietus.
Aan bod komt hoofdstuk 5: ‘Verdeeldheid rond een belijdenis.’
De gesprekken die voortvloeien uit de gelezen thema’s in het
boek zijn vaak verrassend en interessant. Het gesprek neemt
soms onverwachte wendingen. Best inspirerend. Hartelijk bij u
aanbevolen. Als u mee wilt praten bent u hierbij uitgenodigd.
Jan-Evert Bom
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Temperatuur in de kerk
Zoals u al heeft kunnen ervaren is, om de kosten voor het
energiegebruik binnen de perken te houden, de thermostaat in
het kerkgebouw op 19 ℃ ingesteld.
Een warme trui en/of een dikke jas helpt wel. Toch kan er ook
kou vanaf de vloer optrekken naar je benen. Om die tegen te
gaan is er een 15-tal fleeceplaids aangeschaft die u om uw
benen kunt draperen als u uw plekje in de kerkzaal heeft
gevonden. Ze liggen bij de ingang van de kerkzaal, er net voor
of er net na, dat moet z’n weg nog vinden. Schroom niet er
gebruik van te maken als u het te frisjes vindt. Mocht het aantal
niet toereikend zijn, dan zullen we er nog een aantal bij
aanschaffen.
Jan-Evert Bom

De groene bom
Dit stukje gaat over een hobby van mij; intuïtief tekenen.
Eigenlijk kan ik helemaal niet goed tekenen, al hebben tekenen
en schilderen altijd wel op mijn lijst met hobby’s gestaan.
Hoe pak ik dit dan aan? Wat doe ik? Allereerst; ik verwacht
niets. Ik kies een tekenblok, liefst met een handzaam formaat.
Dan heb ik voor mij, pennen, kleurpotloden, viltstiften en verf. Ik
kijk er naar èn vanzelf wil een materiaal gekozen worden. Vaak
niet datgene wat ik in gedachten had.
Dan de kleur, ik volg hetzelfde proces, een kleur wil gebruikt
worden. Vervolgens laat ik mijn hand met het gekozen
materiaal over het papier gaan. Ik heb geen idee wat het gaat
worden. Het enige wat ik weet is; het komt goed. Er ontstaat
iets.
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Zo wilde ik voor de Schakel van december iets in de trant van
Kerstmis maken. Mispoes, het werd geen kerstboom of
kerstbal, maar een kerstbom.
Mijn zoon zag de tekening en reageerde
als volgt: “Dit is ‘de Groene Bom’. Deze
zit vol zaadjes van allerlei mooie bomen,
struiken, planten en bloemen. Hij mag
exploderen en al het zaad zo ver
mogelijk verspreiden. Een levengevende
groene bom, in plaats van een
allesvernietigende BOM. Een bom die je
hart niet laat breken, maar laat opbloeien
en oog heeft voor onze mooie natuur.”
Wat een prachtige gedachte, dit maakt
mij blij.
En alweer: Het is goed.
Willemien Luytjes

Kerstviering Vrouwencontact VEG
Allereerst hulde aan de dames, die
dinsdagmiddag de kleine zaal zo
gezellig hebben gereed gemaakt
voor de kerstdienst van donderdag
15 december.
Om 10 uur werden we verrast met
een kopje koffie en een heerlijke
tompouce. Waarna we de liturgie
‘Verlangen’ volgden.
Een liturgie met mooie momenten, waarvan in ieder geval het
aansteken van de paaskaars en herdenkingskaarsjes voor
Truus Naburgh en Riet Vos vermeld moeten worden.
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De bijbelgedeelten uit Jesaja en Lucas.
Het mooie gedicht over verlangen naar
God ‘Antwoord’ van Gabriël Smit. De
onvolprezen manier van vertellen van
Piet van Ham, die ‘Kerstcantate’ van
Nico ter Linden voorlas. Het gedicht
‘Waar God woont’ van Phil Bosmans. En
ten slotte – wat bij mij altijd weer tranen
in de ogen brengt – het staande zingen
van ‘Ere zij God’.
Na dit alles een heel gezellige lunch. Met
een lekker kopje soep en heerlijke
broodjes met als toetje een lekkere mandarijn. Nadat allen die
aan het welslagen van deze ochtend hadden meegewerkt door
Corrie Hofland waren bedankt, eindigden we met het
gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
Voldaan – zowel geestelijk als lichamelijk - vertrokken we rond
half een weer richting huis waarbij de 70-plussers de
kerstattentie van de diaconale commissie weer in ontvangst
mochten nemen.
Ook ontvingen alle aanwezigen een
gezellig plantje en een exemplaar van de
‘Open Deur’ waarop deze kerstliturgie
was gebaseerd.
Deze morgen zal weer worden
opgeslagen in onze herinneringen.

Ria Harriss-van der Salm
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Schoenendoosactie
Op zaterdag 19 november zijn er 29
dozen plus 2 volle tassen met nog
extra spulletjes afgeleverd bij het
afleveringspunt Papendrecht: De
dank die ik kreeg was heel bijzonder.
Voor een zevental dozen waren de
transportkosten al overgemaakt.
Restant voor de overige 22 dozen t.w.
€ 110,-- moest nog worden betaald.
Bij het tellen van de enveloppen kwam
dit totaal op € 120,00. Dit bedrag heb
ik dus overgemaakt en ik stuurde onderstaande tekst:
‘RC40922
Zaterdag 19 november heb ik 29 schoenendozen ingeleverd bij
het inleverpunt Papendrecht. Op het afleverformulier meldde ik
in dat de transportkosten voor 7 dozen online betaald waren.
Informatie die mij mondeling was medegedeeld. Bij thuiskomst
heb ik de enveloppen, die aan mij zijn afgegeven geopend.
Daaruit bleek dat een van onze gulle gevers i.p.v. de kosten
voor 2 dozen aan u een bedrag van €50,00 heeft overgemaakt.
De totaal telling van de enveloppoen kwam op €120,00. Dus
ook hier €10.00 extra. Deze €120,00 heb ik heden op uw
rekening overgemaakt. Ik ben dus blij dat onze
kerkgenootschappen de Vrije Evangelische Gemeente en
Doopsgezinde gemeente Dordrecht nog een extra bedrag van
totaal € 50.00 hebben gedoneerd. Iets waarop wij als kleine
gemeenschap best trots op zijn.
Groetjes en hopelijk doen we volgend jaar weer mee.’
Doen we dat dan ook? Er staat al een aantal lege beplakte
dozen!
Ria Harriss-van der Salm
21
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Doopsgezinde Gemeente
Dordrecht
Van de kerkenraad
En dan zitten we alweer in het jaar 2023! Een nieuw jaar met
zondagse vieringen, al of niet gezamenlijk met de VEG en de
Remonstranten, activiteiten als bijbelkring, zusterkring, cantorij
en geloofsgespreksgroep, ligt voor ons,
Daarnaast zien we ons gesteld voor verschillende uitdagingen.
Hoe ziet onze gemeente er aan het eind van 2023 bestuurlijk
uit? Hoe gaan we de samenwerking met de VEG en de
Remonstranten verder vorm geven?
Naast deze ‘interne’ vraagstukken, liggen er ook de nodige
vragen naar buiten toe. Hoe onderhouden wij als gemeente de
doopsgezinde contacten op zowel regionaal als landelijk
niveau? Wat vinden wij hierin belangrijk?
Het is natuurlijk niet zo dat deze onderwerpen nieuw zijn en
alles op de schop moet, maar het is wel duidelijk dat er
veranderingen nodig zijn om een doopsgezinde gemeente te
blijven die betrokken is op elkaar en om samen gemeenschap
te kunnen zijn waarin je je geloof ontwikkelt.
Veel om over na te denken en met elkaar over te praten!
Daarom wil ik u nu alvast attenderen op onze Algemene
Ledenvergadering donderdag 30 maart.
Tot die tijd zullen we elkaar regelmatig ontmoeten tijdens allerlei
activiteiten. Misschien treffen we elkaar op de Ringdag,
22 januari in de Remonstrantse kerk. Het organisatiecomité,
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bestaande uit Johanna, Han en Christien, heeft een mooi
programma samengesteld. Heeft u zich al aangemeld?
Een goede januarimaand gewenst!
Janet Manting

Ringdag Dordrecht
Denkt u er nog aan u op te geven voor de Ringdag in
Dordrecht:
Datum:
Jaarthema:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

22 januari 2023
‘Een wereld van verschil’
Remonstrantse kerk,
Cornelis de Wittstraat 28 Dordrecht
09.30 uur tot ongeveer 16.00 uur
Volwassenen € 15,00
Kinderen
€ 7,50

Opgeven vóór 10 januari via de intekenlijst in de kerk of een
mailtje naar kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl . Vermeld daarbij
eventuele dieetwensen.
Graag overmaken naar de Doopsgezinde gemeente Dordrecht,
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37 onder vermelding van Ringdag
2023.
Voor de workshops hoeft niet te worden ingeschreven.

Opbrengst collecten
Hieronder het overzicht van de collecte-opbrengsten over de
periode 2 oktober tot en met 4 december 2022.
Dienst 2 oktober 2022
Collecte eigen gemeente
Collecte voor Doopsgezinde Zending
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Dienst 9 oktober 2022 (gemeenteweekend)
Collecte Hulp Oekraïne

€ 174,05

Dienst 23 oktober 2022
Collecte eigen gemeente
Collecte Adoptiefonds

€ 62,50
€ 57,55

Dienst 6 november 2022
Collecte eigen gemeente
Collecte ADS projecten gemeente opbouw

€ 43,70
€ 40,50

Dienst 20 november 2022
Collecte eigen gemeente
Collecte Diaconaal Fonds

€ 96,50
€ 124,95

Dienst 4 december 2022
Collecte eigen gemeente
Collecte Diaconaal Fonds

€ 64,90
€ 40,60

Hartelijk dank voor uw giften.
Tamara Bonnema, Penningmeester DG Dordrecht

Geweldloos: waar sta ik in Godsnaam?
Op zaterdag 4 februari 2023 vindt in de Johanneskerk in
Amersfoort een gezamenlijke studiedag plaats van Quakers en
Doopsgezinden met bovenstaand thema.
Inloop vanaf 10.30 uur, start 11.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur
Plaats: Johanneskerk Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort.
De bedoeling van deze ontmoeting is het verstevigen van de
band tussen Doopsgezinden en Quakers. Het is de derde keer
dat op deze manier een dag wordt georganiseerd en tijdens
deze dag zullen we actief bezig zijn met het bovenstaande
thema. We zullen daarbij elkaar leren kennen en bevragen.
Verder zullen enkele mensen een korte inleiding houden over
geweldloosheid, over pacifisme en over de wijze waarop we in
deze tijd deze onderwerpen wel of niet vorm geven in ons
24
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leven. Hun inbreng zal verder worden besproken tijdens een
gedachtewisseling in grote en kleine groepen.
Het zal een interactieve en creatieve dag zijn, waarin we bezig
gaan met onze (geloofs)opvattingen over geweldloosheid en
pacifisme.
Je kunt je voor deze dag opgeven bij Gerrit Jan Romeijn:
secretariaat@dgwereldwerk.nl
Doe dit uiterlijk 15 januari 2023, dan weten we op hoeveel
mensen we kunnen rekenen.

Wonderboomgaard
Toon en Julia waren pas getrouwd. Het jonge echtpaar was
fruitteler, had pas een appelboomgaard gekocht. Tussen hun
fruitbomen stonden hier en daar wat dorre struiken.
“Die lelijke dingen zullen we maar rooien”, dacht Toon. Maar
Julia keek vaak naar die onooglijke struiken. Zij scheen er toch
iets van te verwachten. Mooie voorgevoelens?
Na het avondeten ging Toon eens lekker in zijn luistoel zitten.
Al gauw dutte hij in. Een aangename stem in zijn slaaptoestand
sprak: “Kijk eens naar de andere boomgaarden in jullie buurt.
Ga maar eens gauw op pad om te zien of je meer grond kunt
kopen.”
Toon ging zelf ook denken: “Als ik wat meer kapitaal heb, zal ik
een weiland van mijn buurman, de veeboer, kopen.
Onenigheid? Misschien is hij daar niet voor te vinden. Ik zal
hem wel kunnen overhalen om toch zo ver te komen. Dan zal ik
in de grote gaard peren-, pruimen- en kersenbomen zetten. Als
mijn oogsten het toelaten, zal ik misschien wel eens een
bedragje aan mijn buurman afstaan. Maar nu hoor ik een zacht
gefluister boven me. Dat vertelt me dat ik tevreden moet zijn
met wat ik heb, niets meer en niets minder.”
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Toon werd wakker, ging met zijn vrouw nog wat rondlopen in de
boomgaard. De late schemer hing lichtpaars tussen de
stammen.
“We hebben toch te weinig bomen,” prevelde Toon. “En wat
moet ik met die paar lelijke struiken? Morgen zal ik ze
weghalen.” “Dat doe je niet”, bitste Julia. “Mijn ingeving is: niets
meer, niets minder.” “Verbazend!” riep Toon uit. “Dat hoorde ik
ook daarnet in mijn droom!” “Manlief, daarom laten we alles
zoals het is. Ook de dorre struiken mogen blijven staan.”
Het volgende jaar kregen die struiken toch mooie blaadjes. Ook
hingen er aan de takjes vruchten, die nergens anders
voorkwamen. Ja, vruchten, die alleen de grote Schepper, de
goede God, bij naam zal kennen.
Binnen korte tijd waren die heel bijzondere vruchten bij biologen
en medische mensen bekend. Dat zeldzame fruit bleek zeer
geneeskrachtig te zijn. Dat zorgde er ook voor dat Toon en Julia
een flink inkomen kregen. Ze konden ook meer appelbomen
planten, ofschoon de oppervlakte van de hele boomgaard nooit
groter werd.
Het echtpaar leefde tevreden, in welvaart. De struiken bleven
leven om ieder jaar weer hun vruchten te geven.
Wel hadden Toon en Julia het nog vaak over de stemmen, die
ze vroeger gehoord hadden.
“Satan stookte me in mijn droom op”, vertelde Toon. “Maar de
stemmen van goede engelen kwamen er gelukkig zacht, maar
toch beslist achteraan.”
“Gods wijsheid heeft ons allebei geraakt”, antwoordde Julia.
“Het hoogste wat we mogen verlangen.”
Han Messie
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Vrije Evangelische
Gemeente Dordrecht
Vanuit de kerkenraadskamer van
7 december
Deze keer waren we weer als kerkenraad compleet: Jan-Evert
was terug van zijn vakantie samen met Wil en nam het
voorzitterschap weer op zich.
We blikten terug op een aantal mooie diensten. Denk aan de
herdenkingsdienst en de eerste twee adventsdiensten.
Han deed verslag van zijn huisbezoeken en we wisselden wat
wel en wee uit van de gemeente.
Leo en Ineke deden verslag van hun bezoek aan de
bondsvergadering. Op deze vergaderingen zijn alle financiële
stukken van de Bond besproken en goedgekeurd.
Er waren complimenten voor de overzichtelijke en duidelijke
overzichten van de financiën en ANBI-gegevens van de
verschillende gemeenten. Jan-Evert heeft deze complimenten
uiteraard overgebracht naar onze financieel administrateur Jan
Houtman.
We blikten vooruit op de diensten die we samen met de
Doopsgezinden en Remonstranten zullen gaan houden. Naast
de 9 zomerdiensten zullen we ook in de Stille Week
gezamenlijk Witte Donderdag (Do), Goede Vrijdag (VEG) en
Pasen (Re) vieren.
Verder zullen we het aantal keren dat we het Heilig Avondmaal
vieren uitbreiden naar 6x per jaar: 4x door VEG en 2x door Do.
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Olga sloot de avond af met: Wees niet bang, je mag opnieuw
beginnen (Freek de Jonge).
Namens de kerkenraad,
Renate Houtman

Opgave collecten en giften
A. Collectes gehouden tijdens de kerkdiensten:
T.b.v. gemeente:
13 november 2022:

€ 60,20

27 november 2022:

€ 69,80

T.b.v. externe doelen:
13 november 2022:

€ 71,50, Amnesty International

27 november 2022:

€ 70,95, IKOS

Halbusje: Opgave in de volgende Schakel.

B. Voedselverdeling Crabbehof:
Corrie Hofland heeft namens onze gemeente weer
boodschappen gedaan en afgeleverd bij de Voedselverdeling
ten bedrage van: € 129,66.

C. Per bank ontvangen collectegelden:
24 november 2022: € 50,00, Noodfonds Pakistan

Hartelijk dank voor de giften.
Jan Houtman
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Vrouwencontact 24 november
Deze morgen stond in het teken van terugkijken. Terugkijken
naar uitstapjes, kerstfeesten en de lunch bij het 35-jarig
bestaan van het vrouwencontact. Ria Harriss liet ons een
verscheidenheid aan foto's zien op het scherm in de kerkzaal.
We herkenden vele keren onszelf maar er kwamen ook veel
namen bij ons naar boven van ‘mensen van voorbij’.
Mevrouw Zeldenrust (las in 2010 nog een gedicht met kerst),
Maaike in het Veld, Corrie Stremler, Cock van Brummelen, Bep
Glerum, Corrie van Arkel, Ria Lengton, Riet Bruntink,
Gon Vogel en Truus Naburgh.
Terug in de koffiezaal keken wij weer vooruit naar het
naderende kerstfeest. Feest? Hoe gaan we dit jaar op weg naar
het vredeskind? Met een gedicht op de lippen:
Wij zoeken een land waar vrede is,
waar haat en nijd verdwenen is
en waar de mensen hand in hand
tezamen leven in dat land.
Wij zoeken een stad waar vrede is,
waar eenzaamheid te dragen is
en waar de mensen zorgen dat
er niemand doodloopt in die stad.
Wij zoeken een huis waar vrede is,
waar liefde ons tot vrede is
en waar de mensen last en kruis
tezamen dragen in dat huis.
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Wij zoeken een mens die vrede is
die ons een weg tot leven is
en die mensen op doet staan
de handen aan ploeg laat slaan.
Wij zoeken een land dat niet bestaat,
een droom die haast verloren gaat:
een stad, een huis, een luchtkasteel,
O God vragen wij misschien te veel?
Henk Jongerius uit 'Bijbels Liedboek'.
Corrie Hofland

IKAA
verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het
Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht.
Aanvang 10.00 uur.
Op 1 januari 2023 is er geen dienst.

Bloemengroet
De bloemengroet ging op
13 november naar Teunie Markensteijn, op
27 november naar Lenie Biemond en op
11 december naar Leo Bruinzeel

Bedankje
Graag wil ik bedanken voor d emooie bos bloemen die ik van
de kerk ontving.
Lenie Biemond
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Kerstgroet

Met kerst vieren we dat Jezus geboren is, de Verlosser voor de
mensen, en zoals jesaja schrijft heeft Hij de namen Wonderlijk
Raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst
meegekregen.
Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we God mogen
ervaren met deze namen. Ook voor het jaar dat voor ons ligt
mogen we weten dat deze God met ons meegaat en Zich over
ons ontfermt.
Goede feestdagen gewenst en een gezegend 2023!
Een warme groet van het comité van de Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten in Nederland.
Gosse, Harm, Mirjam, Sjaak, Sjoerd, Tim.
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Verjaardagen
15 januari

Mw. M. Koolwaaij

16 januari

Mw. T. Markensteijn-Lommers

22 januari

Jolanda van den Noort

23 januari

Dani Middelkoop

27 januari

Dhr. J-E. Bom

28 januari

Mw. J. van Ham-Boertje

31 januari

Dhr. J.P.H. van den Noort
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Verantwoording illustraties
P 11
P 14
P 19
P 19 en 20
P 21
P 31
P 32

https://www.deslegte.com/de-kleine-print-bijbel763404/
Foto Olga Leenheer
Tekening Willemien Luytjes
Foto’s Ria Harriss
Foto van de actie
Foto van ontvangen kerstkaart
Foto Teunie Markensteijn
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Adressen Vrije Evangelische gemeente
Dordrecht
Predikant:

ds. N.J.Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: hancuperus@gemail.com
Voorzitter:
J-E. Bom, tel: 06-23809710
e-mail: jbom1@chello.nl
Secretaris:
mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917
e-mail: secretariaat@vegdordrecht.nl
e-mail: olgaleenheer@gmail.com
Penningmeester en mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
vertrouwenspersoon: e-mail: ineke65@xs4all.nl
Leden:
L. Bruinzeel, tel: 078-6140801
e-mail: lbruinzeel@concepts.nl
mw. R. Houtman, tel: 078-3000654
e-mail: renate1971@icloud.com
Financiële
e-mail: finadm@vegdordrecht.nl
administratie:
J. Houtman, tel. 078-6174757
e-mail: jd.houtman@kpnmail.nl
Stortingen t.n.v. VEG Dordrecht
NL51 INGB 0001 5679 80
Administratie vaste
mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316
vrijwillige bijdrage:
e-mail: wilbom343@gmail.com
Stortingen VVB t.n.v. VEG Dordrecht
NL70 ABNA 0443 8259 04 of
NL81 INGB 0000 2750 12
Redactie Schakel:
e-mail: markensteijn@kpnmail.nl
e-mail: jeannette.bosch@kpnmail.nl
Website:
www.vegdordrecht.nl
Webmaster:
webmaster@vegdordrecht.nl
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Retouradres:
S.M. Hugo van Gijnweg 12
3317 JM Dordrecht
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