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V A N D E R E DACTIE
Geachte lezers,
In dit bulletin hebben we
voor u de volgende onderwerpen.
Meditatie: Wachten op
Gods Tijd.
Kleine kinderen kunnen niet
wachten. Die leven in het
heden en ‘straks’ bestaat
niet. Wijzelf kunnen ook
niet meer wachten. Het past
ook niet meer in deze tijd.
Alleen een boer kan nog
wachten. Hij kan niet zaaien
en oogsten bij elke weersgesteldheid. Hij moet wachten
tot de tijd daarvoor gunstig
is.

Restauratie van de kerk
De afgelopen weken heeft de
kerk in de steigers gestaan.
Er is groot onderhoud gepleegd aan het bijna 200 jaar
oude gebouw. Er is schilderwerk uitgevoerd aan de dakgoten en aan de toren. Het
voegwerk aan de torenzijde
is vervangen. Ook de brug
heeft wat nieuwe verf gekregen. Helaas zitten er plekken
in die niet makkelijk te repareren zijn. Er wordt gekeken
hoe dit is op te lossen.
Startzondag
In september willen we startzondag houden. Plannen

Aan U geen aanvang en geen eind;
uwer het Rijk, wanneer uw Dag verschijnt.

Heer der wereld.
Als Heer der wereld hebt Gij geregeerd
voor nog een schepsel was geformeerd.
En toen het door u Al ontstond
Was uw naam Koning in aller mond
Zou het heelal eenmaal vergaan,
Gij, Hoogverhevene, blijft bestaan.
Gij waart, Gij zijt, zult zijn na nu,
in heerlijkheid, niemand dan U.

Gij zijt mijn Redder, God en Heer,
Mijn Rots in nood, in wind en weer,
banier en toevlucht zijt Gij mij,
Ik roep U, kelk des heils zijt Gij.
Gehoorzaam leg ik in Uw hand,
of ik waak of slaap, mijn ziel als pand.
Behoed mijn lichaam en mijn geest;
is God met mij, dan ben ik niet bevreesd.

Want Gij zijt God en Gij zijt Eén;
als u is er ter wereld geen

worden hiervoor gemaakt.
Materiaal van de PKN staat
te beschikking. Het thema
van dit jaar is: Van U is de
toekomst
Omzien naar elkaar
Dat is bijna een vanzelfsprekendheid in Nieuwkoop.
Gelukkig maar. Er wordt
veel met elkaar meegeleefd.
Dat merken we door telefoontjes, bezoek of een
kaartje. Bezoeken is nu wat
makkelijker dan voorheen.
De lijst van de vorige keer is
aangepast. Alle zieken willen we een hart onder de
riem steken en Gods onmisbare zegen toewensen. Voor
hen en ook voor hun familieleden die mede de zorg dragen.
Jona.
Diverse nieuwsbulletins
heeft u kunnen lezen wat
een kreeftenvisser in Amerika is overkomen en wat hierover is geschreven. Maar
ook een verhaal wat een zeiler overkwam als een moderne Jona.
De Redactie.

M E D I TAT I E — W AC H T E N O P G O DS T I JD

Volgende uitgave: 20
september 2021
Kopij opsturen voor 10
september aan:
Corrie Zoutendijk
E-Mail
zoutendijk02@kpnmail.nl

Wachten
Wachten kunnen we niet
meer. Het past ook niet meer
in deze flitsende en gehaaste
tijd. Wanneer er een storing
optreedt in een computergestuurd bedrijfsproces, behoort de te hulp geroepen
technicus eigenlijk al op de
stoep te staan terwijl we hem
bellen. Want als hij op zich
laat wachten is de schade
onvoorstelbaar groot. En wat

een ergernis en verspilling
aan tijd en geld veroorzaakt
het wachten in de dagelijkse
files! Om maar te zwijgen
van de wachtlijsten in de
medische zorg. Die bezorgen
de patiënt veel spanning,
moeite en pijn en kunnen
zelfs zijn leven in gevaar
brengen. Nee, wachten past
niet meer in het economische leven van deze tijd. Dat
werkt ook door in het per-

soonlijke leven. De tijd van
wachten tot je voldoende
gespaard hebt, is voorbij. Als
we iets nodig hebben willen
we daarover direct kunnen
beschikken. En zakenlieden
helpen ons daarbij met een
aantrekkelijke betalingsregeling. Alleen een boer kan
nog wachten. Van een goede
stuurman kun je nog zeggen
dat hij vaart bij iedere wind.
Maar bij een boer gaat dat
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niet op. Hij kan niet zaaien en oogsten bij elke weersgesteldheid. Hij
moet wachten tot de tijd daarvoor
gunstig is. Soms moet hij lang wachten met zaaien omdat de vorst lang
aanhoudt, of omdat het te nat is.
Maar als het weer dan plotseling omslaat, zien we tot onze verrassing dat
het gewas extra snel opschiet. Door
het lange wachten op gunstig weer
heeft het zaad als het ware extra
krachten gemobiliseerd om de achterstand in te halen. Dat gedwongen
wachten blijkt achteraf toch geen verloren tijd te zijn.
Getuige zijn
Na de opstanding van Jezus kunnen
zijn leerlingen niet goed aan de slag
komen. Er is te veel gebeurd. Eerst de

dood van hun Meester aan het kruis.
Al hun verwachtingen vielen in duigen. Kort daarop dat ongelooflijk blijde bericht dat Jezus leeft. Ze kunnen
het niet bevatten. Het is hun allemaal
te veel. En ze vragen zich af waarop
ze zich nu moeten instellen. "Herstelt
Ge in deze tijd het koningschap voor
Israël?", zo vragen ze hun Meester.
Want door de komst van Jezus zijn de
dromen van het koninkrijk van God
werkelijkheid geworden op aarde. De
vrede rondom het meer van Teberias
is onvergetelijk. Armen en de misdeelden stelt Hij in de ruimte. Hij hoort

de roep van het leed en brengt uitkomst. Hij schenkt overvloed met vijf
broden en twee vissen. Dan is het gedaan met die eeuwige competitiestrijd
en het werken met ellebogen. Ieder
deelt vanzelfsprekend zijn brood met
zijn naaste. En de geboden van de
bergrede om meer te doen dan het
gewone en net zo barmhartig te zijn
als de hemelse Vader zijn door zijn
nabijheid geen onmogelijk zware opdracht, maar een blijde taak. Vandaar
hun vraag: Maakt U nu, na de opstanding, opnieuw een nieuw begin met
het Koninkrijk van God?
Dat moet je maar aan mijn Vader
vragen, antwoordt Jezus. Die gaat
daar over. Die alleen weet het. Maar
wat jullie wel moeten weten is dit: Ik
ga heen naar de Vader. Ik verdwijn uit
jullie gezicht. Maar Ik stel jullie aan
tot mijn getuigen. Getuigen waarvan?
In de eerste plaats getuigen daarvan,
dat het Koninkrijk van God geen illusie of utopie is. Het is werkelijkheid
geworden toen Jezus met zijn hartelijke liefde vergevend, helend en vernieuwend te midden van de mensen
stond.
Ook getuigen van het feit, dat de mensen hun hart niet openden voor die
liefde. Ze bekeerden zich niet en alles
bleef bij het oude. En ten slotte haatten ze Jezus en kruisigden Hem, omdat in het licht van zijn liefde hun
slechtheid aan het licht kwam. Maar
bovenal getuigen daarvan, dat het
kruis niet het einde betekent. In de
opstanding van Jezus schept God de
mensen voor een nieuw begin.
Getuigen zijn mag niet blijven steken
in woorden. Woord en daad moeten

een eenheid vormen. Door daadwerkelijk te leven in de navolging van
Christus wordt duidelijk, dat die
"vrede van Tiberias" geen illusie is,
maar nu al in alle voorlopigheid werkelijkheid wordt in het leven van ons
als gemeente.
En ten slotte betekent getuige zijn ook
de bereidheid om desnoods martelaar
te zijn. De bereidheid om als het er op
aankomt net als Luther te zeggen:
"Hier sta ik! Ik kan niet anders! God
helpe mij. Amen."
Wachten op Gods tijd
Er is moed en overtuigingskracht nodig om getuige te kunnen zijn. Dat
hebben we niet uit onszelf. Daarom
laat Jezus aan de opdracht om getuige
te zijn een belofte voorafgaan. "Ge
zult kracht ontvangen wanneer de
Heilige Geest over u komt." Daarop
moeten de leerlingen wachten, zoals
een boer wacht op de gunstige tijd om
te zaaien en te oogsten. Ze blijven
daarbij niet met hun handen in de
schoot zitten. Ze wachten actief. Ze
zorgen dat ze er klaar voor zijn als
Gods tijd komt. De vacature van Judas vullen ze aan, zodat er weer
twaalf apostelen zijn. Ze vormen een
hechte gemeenschap, die bidt: "Uw
Koninkrijk kome!" En ze weten waarom ze bidden. Want in de ontmoeting
met Jezus hebben ze de stralende werkelijkheid van dat Koninkrijk ervaren.
Die missen ze pijnlijk in een wereld
vol tweedracht, ongerechtigheid, haat
en geweld. Zo leven ze aan ons voor
wat gemeente zijn in deze tijd inhoudt: Bidden, gerechtigheid doen en
wachten op Gods tijd.
Dr. C. de Jong

G RO O T O N D E R H O U D VA N D E KE R K
Zoals u onlangs heeft kunnen zien
stond de kerk letterlijk in de steigers.
Eens in de zoveel jaar is groot onderhoud nodig, zeker bij een kerk uit
1821!
Als het 200 jarig bestaan gevierd mag
worden mag het er allemaal wel netjes
uitzien. Omdat onze kerk een rijksmonument is zijn daar wel wat spelregels voor, er zijn genoeg vrijwilligers
die de kerk een warm hart toedragen
maar helaas kunnen we niet zomaar
wat vrijwilligers het werk uit laten
voeren.

Richtlijnen instandhoudingssubsidie

Voor het onderhoud aan uw rijksmonument kunt u instandhoudingssubsidie aanvragen. Dat geldt voor rijksmonumenten die niet bestemd zijn als
woonhuis.

vraag vrij in uw keuze voor adviserende en uitvoerende bedrijven. Wel kan
de Rijksdienst bij de subsidieverantwoording toetsen op de kwaliteit van
het uitgevoerde werk.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat bij het toekennen van subsidie uit van de uitvoeringsrichtlijnen die door de Stichting Erkende
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (Stichting ERM) zijn vastgesteld.
Dat betekent dat de Rijksdienst eisen
stelt aan de uitvoering van het werk
en de daarvoor vereiste kennis en ervaring. U bent bij uw subsidieaan-

Wel hebben we een beroep kunnen
doen op bovenstaande subsidie zodat
er een deel bijgedragen wordt en we
niet alles zelf hoeven te bekostigen.
Wat is er dan zoal gedaan? We hebben de zinken dakgoten laten vervangen, de offerte lag er al sinds 2018
maar door o.a. de weersomstandigheden is het werk uitgesteld. Omdat er
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tegenwoordig wat striktere regels aan
veilig werken zijn verbonden hebben
we zoveel mogelijk werk gecombineerd zodat we maar één keer kosten
aan de steiger hadden. Hier was wel
wat afstemming met de diverse partijen voor nodig. Daarnaast is er veel
schilderwerk uitgevoerd aan de dakgoten en aan de toren, dus alle hoge
gedeeltes van de kerk zijn meegenomen. Ook het voegwerk aan de torenzijde is vervangen daarbij zijn ook de
ankers die daar wat roestig waren zijn
opgeknapt.
Als u dit leest begrijpt u dat dit allemaal werkzaamheden zijn waar je
goed weer voor nodig hebt. Dat is dan
ook de reden dat de steiger er wat
langer heeft gestaan.
Waar we vorig jaar een heel mooi
voorjaar hadden kon het werk i.v.m.
alle onzekerheden over corona niet
doorgaan, en prompt viel er dit voorjaar wel wat meer nattigheid.

Bovenstaande foto doet denken aan
psalm 84, de werklui hebben het nestje
tijdens de werkzaamheden in veiligheid
gebracht.
Ook de brug heeft wat nieuwe verf
gekregen maar daar zitten helaas ook
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wat plekken in die niet meer te repareren zijn met wat stopverf of plamuur, daar wordt serieus naar gekeken of de balans (het bovenste deel
van de brug) eraf gehaald moet worden om te drogen en te kijken of dit
nog te herstellen is of dat er zelfs een
heel nieuw deel op moet.

Kortom: Dit zijn ingrijpende werkzaamheden die ook een behoorlijk
effect op de jaarrekening van de kerkrentmeesters hebben.
Kerkrentmeester : Dhr Freek de Bas

De volgende foto’s zijn genomen op
het hogere gedeelte van de steigers
rond en naar de toren.
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V A N U I S D E TO E KO MS T — START Z O N DAG
‘Van U is de toekomst’ is het thema voor
het kerkelijk jaar dat begint bij Startzondag in september. De dienstenorganisatie
reikt materiaal aan zodat plaatselijke gemeenten dit thema handen en voeten kunnen geven.
Nynke Dijkstra, beleidssecretaris in de
dienstenorganisatie, vindt het een
prachtig thema dat aansluit bij de realiteit waarin we leven. “Enerzijds
geeft het iets van ontspanning aan,
weg uit de kramp van het allemaal
zelf moeten maken. De toekomst is
aan God, de kerk is dat ook. ‘Heer,
het is uw kerk, ik ga slapen’ zou paus
Johannes XXIII elke avond bij het
slapengaan hebben gebeden. Daarmee
kunnen we ontspannen het nieuwe
kerkelijke jaar in. Anderzijds biedt het
thema de kans om echt na te denken
over de toekomst. Wat betekent ‘Van
U is de toekomst’? Om welke toekomst gaat het? En wat kunnen wij
doen? Het doet het appel om niet onderuit te zakken maar de weg te gaan.
En ons te laten verrassen door wat op
ons afkomt, en daarbij kansen te zien
als van Godswege. ‘Het is al begonnen, merk je het niet?’ dichtte Huub
Oosterhuis. We mogen ontspannen
maar ook verwachtingsvol het nieuwe
jaar in.”
Concreet en dichtbij
Het thema klinkt misschien als ‘ver
weg’, maar het gaat over nu en mor-

gen, zegt Saskia de Graaf, projectleider jaarthema. “Daarmee is het ook
voor kinderen en jongeren een aansprekend thema. Nu, tijdens corona,
zijn ze veel binnen en veel bezig met
zichzelf. Straks kunnen ze weer verder kijken, in verbinding met elkaar.
De werkvormen worden dan ook niet
vaag en abstract maar concreet en
dicht bij hun leefwereld. We kunnen
nu al iets van Gods Koninkrijk zichtbaar maken.”
Niet iets extra’s
Veel plaatselijke gemeenten kiezen zelf een thema
waar ze een jaar lang
allerlei activiteiten aan
ophangen, weet Dijkstra.
“En dat is mooi. Er zijn
ook gemeenten die graag
een leidraad voor het
nieuwe kerkelijk seizoen
krijgen en dat vertalen
naar wat het in de eigen
context betekent. Zie het
in ieder geval niet als iets
extra’s, iets wat je ook nog moet
doen. Het kan onderdeel zijn van de
dagelijkse gang van zaken. Openingen
van vergaderingen kunnen worden
gewijd aan dit thema. Predikanten
kunnen erover preken; preken moeten
ze toch. En het aangeleverde materiaal kan input geven voor het programma van vorming en toerusting.”
Voordeel van zo’n centraal thema is

tevens dat het verbindend kan werken, als je bijvoorbeeld ziet dat je
buurgemeente er ook iets mee doet.
De Graaf: “We zouden het leuk vinden als gemeenten het jaarthema samen oppakken. We denken er nu over
na hoe we gemeenten met elkaar in
contact kunnen brengen. In ieder geval zullen we verhalen delen over hoe
gemeenten met het thema werken,
zodat ze elkaar inspireren.” Dat geeft
tegelijkertijd een beeld van hoe met
het thema gewerkt kan worden.

De Graaf: “We willen niet zomaar
een thema droppen, maar gemeenten
ook vragen wat ze ervan vonden en
wat ze er misschien wel van geleerd
hebben. Zo ontstaat er een wisselwerking.”
Materialen
Gemeenten kunnen het thema handen
en voeten geven door aan de slag te
gaan met werkvormen voor kinderen

36e Jaargang, Nummer 5

en jongeren, met materiaal voor bijbelstudie en gesprek. Voor de zondagse vieringen in de startzondagmaand
september zijn er liturgische suggesties en preekschetsen. Maar er is ook
een opzet voor een kliederkerkviering
rond dit thema, gemaakt in samenwerking met een lokale gemeente, en
voor een intergeneratieve wandeling.
Daarnaast sluiten enkele partnerorganisaties aan met materialen, zoals
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenoot-
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schap en Kind op Zondag.
Op Startzondag - voor vrijwel alle
gemeenten is dat een zondag in de
maand september - staat het Onze
Vader centraal, en dan speciaal de zin
‘Uw koninkrijk kome’. Om te benadrukken dat we het jaar ontspannen
en verwachtingsvol willen beginnen,
zegt Dijkstra. “Startzondag heeft iets
van: klaar voor de start, we gaan de
slag. Maar een goede start vraagt eerst
om stilstaan, om open handen, om

gebed.”
Het materiaal bij het nieuwe jaarthema vindt u op
protestantsekerk.nl/jaarthema

O MZ I E N NAAR EL KAAR — O O K I N VA KANT I E - P E RI O DE
Het is altijd van belang om naar elkaar om te zien en met elkaar mee te
leven en zeker in deze vaak eenzame
tijd door Corona is het van belang om
iets van elkaar te horen of te zien.
Door allerlei beperkingen en zorgen
om de gezondheid valt het niet altijd

mee om elkaar lijfelijk te bezoeken.
Wat is het dan van extra groot belang
om eens even een kaartje te sturen
met een paar woorden van meeleven
of een mooi lied of gedicht. Dat zijn
kleine dingen die voor mensen een
groot verschil maken. Zelfs nu de
maatregelen worden versoepeld, is het

Mevr. M. v.d. Marel
Verzorgingshuis Emmaus
Mevr. L. de Geus-v.d. Lek
De Driehof, kamer 128
Fam. G. Verbeek
Preludeweg 312
Mevr. P. Stam-v.d. Gugten
Woonservicecentr Acti Vite Rietveld
Mevr. v.d. Akker-Kistenmaker
Mevr. M.J. de Vries - van Krieken
Mevr. M. v. Marel-Bos
Wijdezorg locatie Nieuwkoop
Dhr. H. v.d. Marel
Wijdezorg locatie Nieuwkoop
Mevr. L. Verduijn-Koster
Wijdezorg locatie Nieuwkoop
Mevr. N. van Holland
Wijdezorg locatie Nieuwkoop
Fam. J. Fransen
De Brak 28
Fam. C.L. Punt
Klinkhamer 3
Mevr. N.M. Wertwijn - Detz
Ringslootpad 29
Mevr. Z. van Leeuwen - Erkelens Roodborstlaan 18
Fam G. Blijleven-Broer
Roodborstlaan 2
Mevr. M. van der Laan - van de
Werken
Roodborstlaan 6
Mevr. Irene Kranenburg
Ipse de Bruggen 'De Viergang'
Dhr. Piet Kalshoven
Aarhoeve kamer 110
Mevr. A. van Eijk-Kranenburg
Aarhoeve
Mevr. A. Verduijn-Otten
Aarhoeve kamer 304
Mevr. A.C. van der Pauw-Kroon Overdorp 2

dagelijks leven nog niet als anderhalf
jaar geleden.
Maar wij kunnen dit alleen maar doen
als u ook namen aan ons door geeft.
Dat is gebeurd daarom nogmaals een
aangevuld lijstje van mensen die bemoediging kunnen gebruiken.

Bennebroekweg 2
Dorpstraat 27

Zonnedauw 1
De Verbinding 104
De Verbinding 110
De Verbinding 118
De Verbinding 14
De Verbinding 16
De Verbinding 48

A.H. Kooistrastraat 130
J.M. Halkesstraat 33
J.M. Halkesstraat 33
J.M. Halkesstraat 33

2381 DZ
2391 BB
2402 HL
2408 LV
2421 EX
2421 EX
2421 EX
2421 EX
2421 EX
2421 EX
2421 HD
2421 ML
2421EW
2421XE
2421XE

Zoeterwoude dorp
Hazerswoude dorp
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
NIEUWKOOP
NIEUWKOOP

2421XE
2441 CP
2461 RT
2461 RT
2461 RT
3628 BX

NIEUWKOOP
Nieuwveen
Ter Aar
Ter Aar
Ter Aar
Kockengen

J O NA
Trouw Maaike van Houten14 juni 2021
Nederlandse theologen reageerden dit
weekend opgetogen op het nieuws dat
een Amerikaanse visser in de bek van
een bultrugwalvis had gezeten, en
daar weer levend uit was gekomen.
Wonderen bestaan nog, schreven ze
op Twitter. Het Bijbelse verhaal van
de profeet Jona die drie dagen in een
vis zat zonder een schrammetje op te

lopen, was dus tóch waar, zo schreven ze, al dan niet met een knipoog.
Dat is nog even de vraag. De 56-jarige
kreeftenvisser Michael Packard
schreef op sociale media over zijn
avontuur met de immense bultrug
tijdens het duiken. Hij was bang dat
het beest, dat hij aanvankelijk aanzag
voor een haai, hem op zou eten. Maar

dat gebeurde niet; hij kon blijven
doorademen dankzij zijn persluchtfles. “Ik zag licht en toen begon hij
met zijn kop te schudden en voordat
ik het wist, lag ik weer in het water”,
zei hij. Anders dan Jona had Packard
een getuige. Een andere visser heeft
naar eigen zeggen gezien dat het dier
hem in het water spuugde.
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Jona bleef, zo wil het Bijbelverhaal,
drie dagen in de walvissenbuik, de
Amerikaanse visser schatte zijn verblijf in de bek op een halve minuut.

Dit verhaal heeft in meerdere kranten
en nieuwsbulletins gestaan, terwijl er
ook vraagtekens zijn geplaatst en dit
verhaal door anderen als ongeloofwaardig is betiteld.
Persoonlijk snap ik de opgetogenheid
van theologen niet en zeker niet de
relatie tussen dit verhaal en dat van
Jona. Ok, het ging over het worden
uitgespuugd door een grote vis. Maar
dat is de enige overeenkomst.
Een treffender overeenkomst is het
verhaal van de zeiler Tony Bullimore.
Hij deed mee aan de single-handed
zeilrace rond de wereld, de Vendée

Globe. Op de zuidelijke oceaan tussen
de Kerguelen eilandengroep en Australië kwam hij in een vliegende
storm terecht met windvlagen boven
160 km per uur. ( Windkracht 12 is
vanaf 117 km/hr) De kiel van zijn
jacht brak af en het schip kapseisde.
Op het moment dat het jacht omsloeg
werd zijn vrouw die nacht met een
schok wakker, en zij wist
direct: er is iets ergs met
Tony gebeurd. Zij ging niet
meer naar bed, maar
wachtte op een telefoontje
van de wedstrijdorganisatie. Na een uur wachten
kreeg zij bericht dat het
automatisch noodsignaal
was afgegaan. De positie
was bekend. Op een afgelegen stuk oceaan, ca 2500 km van Australië. Het was niet mogelijk om contact met het schip te maken en het
was niet bekend dat de zeiler nog in
leven was. In werkelijkheid stond het
schip half onder water van 5 ˚C, maar
het bleef wel drijven. In het donker en
in de ijzige kou, maar wel min of
meer beschut heeft Tony 4 dagen en
nachten liggende op de onderzijde
van een bank liggen wachten. Zich
voedend met repen chocolade. Ho-

pende en biddende dat hij zou worden
gered, zo zag hij zijn leven aan zich
voorbijgaan. Gelukkig is hij gered
door de Australische marine. Een
schilder heeft daar een mooi schilderij
van gemaakt met alle onderdelen die
bij de redding aanwezig waren. Het
patrouille –vliegtuig, de helikopter,
het fregat en de rib.

Zo stel ik me ook de redding van Jona
voor. Op open zee, enigszins beschut
en volledig in het ongewisse over de
toekomst. Maar wel in Gods handen.
En voor beiden geldt, na zulk een
ingrijpende gebeurtenis, staat een
nieuw geboren man.

EdJ

O God die in het water,
de zee verstoord,
de dwaze vluchteling Jona
bewaard hebt op uw woord:
Heer ontferm u over ons

en over onze kinderen

M ENORA
Opgegroeid in een calvinistisch nest
met wortels in het Réveil kreeg ik van
huis uit redelijk wat sympathie voor
het jodendom mee. Maar pas tijdens
mijn theologiestudie kwam het ervan
om eens wat dieper na te denken over

die onopgeefbare verbondenheid van
kerk en synagoge. De oude menora
uit het huis van mijn opa en oma
stond toen al in de boekenkast op
mijn studentenkamer. Uit kunsthistorisch oogpunt een ding van niks, eigenlijk. Al meermalen had ik er rnee
in mijn handen gestaan om het in de
doos te stoppen met spullen voor de
kringloop. Maar dat lukte steeds niet.
Want dan zag ik hem weer op het
harmonium bij opa en oma staan,
schuin achter de Johannes de Heerbundel. Met liederen over het Nieuwe Jeruzalem en zoveel meer.
Sinds een paar jaar werk ik als predikant in een prachtige kerk met mooie
ronde glas-in-loodramen. Zestien ramen. Met allerlei afbeeldingen, een
zaaier, het hert van psalm 42, een

Zomervakantie

17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 6 maart 2022

Alfa 8 Omega, een open Bijbel, en
nog veel meer moois. En, ook weer
.... de menora. Die is bij de hoofdingang van de kerk te zien, en dat vind
ik mooi. Als we samen na de dienst
koffie drinken in de hal bij de ingang
zien we steeds weer de menora. Die
menora stelt als het ware steeds aan al
die koffiedrinkende Veluwse christenen de vraag: "Weten jullie nog waar
jullie vandaan komen? Al die heilige
geschriften — hoe jullie daaraan komen? Die God van Abraham, Isaak
en Jakob, over wie jullie hoorden? En
ben jij ook lichtdrager, verspreider
van zegen? "
lk ben dankbaar voor die menora…
ds. Theo Pieter de Jong

