Kerknieuws Made en Drimmelen

Jaargang 5, juli -augustus 2022

Kerkdiensten
Zondag 10 juli
10.00 uur: Liturgiecommissie (thema: op reis met Tobias)
Dienst in Made
Zondag 17 juli
10.00 uur: ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht
Dienst in Hooge Zwaluwe
Zondag 24 juli
10.00 uur: ds. Tom Rijken, Oosterhout
Deurcollecte: Restauratiefonds
Dienst in Drimmelen
Zondag 31 juli
10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland, Den Hout
Dienst in Made
Zondag 7 augustus
10.00 uur: dhr. Peter de Jongh, Raamsdonksveer
Dienst in Hooge Zwaluwe
Zondag 14 augustus
10.00 uur: ds. Rob Visser, Rhenen
Deurcollecte: Restauratiefonds
Dienst in Drimmelen
Zondag 21 augustus
10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries
Dienst in Made
Zondag 28 augustus:
10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries
Dienst in Hooge Zwaluwe
Zondag 4 september: mw. Griselda Aanen – de Vries
Deurcollecte: onderhoud orgel
Dienst in Drimmelen

Bij de diensten
In de zomermaanden hebben we gezamenlijke diensten met de
Protestantse gemeente van Hooge Zwaluwe. Een mooie manier om
elkaar te leren kennen en om verbinding te zoeken. In het overzicht kunt
u zien waar er de komende weken kerk is. Weet u bent in alle diensten
van harte welkom!
Op zondag 10 juli zal er een dienst zijn met het thema “op reis’. We delen
onze reisverhalen. De liturgiecommissie heeft deze dienst voorbereid. Ze
vragen aan u om foto’s mee te nemen van reizen die u gemaakt heeft.
De diaconale collecten in de maand juli zijn bestemd voor het Ronald
McDonald Kinderfonds. In de maand augustus voor de eigen Diaconie.

Agenda
Dinsdag 5 juli: 14.00 uur, Combi KR verg., kerk Drimmelen
Vrijdag 16 juli: 12.00 uur, burg. huwelijk, kerk Drimmelen
Vrijdag 19 augustus: 14.00 uur. Burg. huwelijk, kerk Drimmelen
Zaterdag 20 augustus: 14.00 uur, kerk. Huwelijk, kerk Drimmelen

Memoriam
Op 8 juni is op 93 jarige leeftijd Adrianus Laurens van Suijlekom
overleden. Na een periode van afnemen van krachten is hij rustig
ingeslapen. Janus zijn leven draaide om varen en water. Heel zijn leven
heeft hij met het water geleefd, als schipperskind en als schipper. Maar
ook na zijn werkzame leven was het water belangrijk. Het was een
trouwe man, die klaar stond voor vrienden, voor kennissen. Hij was
graag onder de mensen.
In de afscheidsdienst stonden we stil bij het verhaal van “de storm op
het meer”. God die in de stormen met ons is en er voor zorgt dat wij niet
ten onder gaan. Na de dienst heeft de begrafenis plaats gevonden op de
begraafplaats op Oud- Drimmelen.
We wensen mw. van Suijlekom, Louis en de verdere familie Gods zegen
toe nu ze zonder man en vader verder moeten.

Kerkelijke zaken
In de zomerperiode gaan we veel op reis, we gaan op zoek naar mooie
toeristische plaatsen, zoeken de rust op of juist de drukke steden. We
plannen onze reis zorgvuldig of laten ons juist verrassen en zien wel
waar de wind ons brengt. In de bijbel staan ook veel reisverhalen.
Abraham gaat op reis, omdat hij door God geroepen wordt om naar een
ander land te gaan. Het volk Israël gaat op reis, omdat ze bevrijd worden
uit de slavernij. Het boek Ruth is een reisverhaal, een reis op de vlucht
vanwege hongersnood en een reis terug naar Israël. Zomaar wat
voorbeelden die ons iets zeggen over het leven, over onze eigen
levensreis. Al die verhalen leren ons iets over ons leven, ons leven met
God. God is met ons op onze reis, Hij trekt met ons mee, Hij leidt ons
door het leven beschermt ons voor gevaren en brengt ons veilig Thuis.
De pelgrimspsalmen verwoorden hoe God met ons optrekt. Psalm 121
is zo’n psalm voor onderweg. Laat deze psalm een lied zijn voor onze reis
deze zomer en voor ons hele leven.
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel,
Die alles heeft gemaakt.
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.
Hij is niet ingedut!
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap
Die Israël bewaart.
De HEER bewaart, hij is je schaduw,
Steeds aan je rechterhand.
De middagzon, en in de nacht de maan,
Doen je totaal geen kwaad.
De HEER bewaart je voor al het kwade.
De HEER bewaart je hart.
Ga je naar huis, of trek je eropuit:
God helpt je altijd weer.
(psalm 121, Psalmen voor nu)

Open kerk in het dorp
In juli is er door mijn vakantie geen “Open Kerk”. In augustus zal op 11
augustus de kerk open zijn in Drimmelen en op 18 augustus in Made
voor een gesprek, een kaarsje of een moment van bezinning. In de
zomermaanden is de kerk in Drimmelen elke zaterdag en zondagmiddag
open voor iedereen die kerk wilt bezoeken.

Vakantie
Van 11 juli tot en met 7 augustus heb ik vakantie. Bij ziekte of overlijden
kun u met de kerkenraad contact opnemen. Na mijn vakantie hoop ik
u weer op verschillende momenten te ontmoeten.
Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Kerkenraadsvergadering
In de vergadering van 7 juni hebben we het volgende besproken:
❖ We hebben onder leiding van Griselda, uitvoerig de Liturgie zoals
die in onze diensten wordt toegepast, besproken. Spreekt de
huidige liturgie ons nog aan? Of willen we daarin verandering.
Daar zijn we nog niet aan uit.
❖ De voorbije en toekomstige kerkdiensten werden besproken.
❖ Er komt een meeneemkast bij de poort van kerkhof in Made. U
kunt daarin overtollige boodschappen in kwijt, die anoniem
opgehaald kunnen worden door mensen die het minder goed
hebben. Een soort mini-voedselbank dus.
❖ De bloementraditie komt terug in de kerk van Made. In de dienst
staan bloemen die gebracht worden naar zieken en bejaarden.
Neeltje gaat dit, in samenwerking met de koster, regelen.

Uit de Gemeenten
Op zondag 29 mei was de kerk in Made goed gevuld. Hooge Zwaluwe
was ook aanwezig. Zij hadden ook organist Gerrit Vos meegenomen.
Gastpredikant had een preek over psalm 123. Met je handen geheven
omhoog kijken is ook een gebedshouding. De handen omhoog naar de
hemel omdat de Heer deze vult met zegen.
Op 3 en 8 juni werden de Kerkhoflaan en de kerkhofwei gemaaid.
Ondanks de droogte was het gras meer dan een meter hoog. De
kapvergunning voor een zeer beschadigde boom in de laan is binnen,
maar met het kappen wordt nu gewacht tot na het broedseizoen. Voor
de oude groene beuk op het buitenkerkhof is bij een bedrijf om advies
gevraagd hoe er met deze boom gehandeld moet worden.
Op 1e Pinksterdag werd een zware onweersbui voorspeld. Hierdoor viel
het kerkbezoek die ochtend in Drimmelen tegen. Griselda had een preek
over de wind als de adem van God.
Een IVN afdeling hield op zaterdag 11 juni een slootjes dag bij de
natuurvijver op de kerkhofwei in Oud Drimmelen. Men had verzuimd
toestemming hiervoor te vragen en ik was ongerust naar Oud
Drimmelen gefietst. Na een heel goed gesprek en een kop koffie en de
verrichtingen van de kinderen bij de vijver gadegeslagen te hebben
volgde nog een toezegging dat deze IVN afdeling mogelijk wil helpen met
het onderhoud van deze vijver. Met een blij gevoel ben ik toen weer terug
gefietst naar Drimmelen.
Op zondag 12 juni was ik in de kerk van Made ouderling van dienst
(Neeltje vond dat ik het moest zijn) zodat ik zelf mededeling kon doen
van het overlijden van mijn vader. In de dienst werd een voor ons nieuw
lied (849) gezongen. Mede dankzij organist An Woltering werd het lied
goed gezongen. Beatrijs Hofland ging voor en had een preek over het
gesprek met Nicodemus. Nicodemus vroeg naar de betekenis van het
opnieuw geboren worden. Wedergeboren worden is een werkwoord en is
geestelijk bedoeld. God geeft ons een geboorte van boven af. Dat is een
geschenk.

Maandagavond 13 juni was er in de kerk in Drimmelen gelegenheid om
afscheid te nemen van mijn vader. Veel familieleden, vrienden en
dorpsgenoten waren aanwezig. Dit gold ook voor de kerkdienst op
dinsdag 14 juni waarin Griselda voorging. Op verzoek ging de preek over
de storm op het meer. Daarna volgde de begrafenis op het kerkhof in
Oud Drimmelen.
Op een snikhete vrijdag middag 17 juni vond een huwelijksviering van
2 dorpsgenoten van de Vaartkant plaats in de kerk in Drimmelen.
Pastor Ad van Kuijk ging in deze viering voor.
De gastpredikant voor zondag 19 juni in Drimmelen had een tijdje
geleden al afgezegd. Ik had al een vesperviering voorbereid, maar gezien
de drukte en spanning rond het overlijden van mijn vader had ik
gevraagd of Neeltje ook wilde meewerken aan de viering. Tijdens de
voorbereiding werd nog een ander lied gekozen en werden wat
aanvullingen gedaan voor de meditatie. Deze ging over genealogie en 2
voormoeders van koning David en Jezus n.l. Tamar en Ruth.
De samenwerking van de 2 ouderlingen beviel goed en het smaakte naar
meer. Na afloop volgden tijdens het koffiedrinken ook positieve reacties.
Organist Peter v.d. Stoel vroeg voorafgaande aan de dienst of het
gezongen Onze Vader (1006) bekend was. Na een instemmend antwoord
besloot hij dit lied op de piano te begeleiden. Ook dit werd door de
kerkgangers zeer gewaardeerd. In de dienst was nog een oude bekende
aanwezig; een oud havenmeester die jaren geleden nog in Drimmelen
had gewoond en geregeld kerkganger was geweest.
Voorafgaande aan de viering was het nog even spannend geweest want
iemand had mijn usb stick met plaatjes voor tijdens dienst weggelegd.
Zodoende moest ik nog haastig terug naar huis om een andere usb stick.
In de maand juni zijn we weer begonnen met de kerk opstelling in
Drimmelen op zaterdag en zondagmiddagen. Dit gebeurt ook nog in de
maanden juli en augustus mede dankzij de vele vrijwilligers.
Groet, Louis van Suijlekom

Verjaardagen 70+ Made en Drimmelen
Made
07 juli
17 juli
17 juli
29 augustus

A. Langeler
W. de Gardeijn
C. Musterd- de Rooij
A. Smits- Schuller

Drimmelen
09 juli
13 juli
26 juli
09 augustus
24 augustus

Hr. H.A.M. Snoek
Mw. C.D.M. Schuller
Hr. A.A. van der Sluijs
Mw. W.E. vos - Glerum
Mw. J.A. van Loon – Smits

Kerkvoogdij Drimmelen
Kerkbalans
03 juni
04 juni
10 juni

€ 150,00
€ 150,00
€ 50,00

Giften
03 juni

€ 15,00 (kerkblad)

Collecten
Made
U kunt nog steeds collectebonnen bestellen bij kerkrentmeester Dick
Heil Szn. Bericht hem via 06 51 15 74 43 of dhei@hotmail.com. Na
bestelling brengt hij de bonnen bij u thuis.
Drimmelen
05 juni

Binnenl. Diaconaat
Kerk
Restauratiefonds

€ 24,10
€ 32,10
€ 17,90

14 juni

Onderhoud kerkhof

€ 115,70

19 juni

Binnenl. Diaconaat
Kerk
Onderhoud kerkhof

€ 19,50
€ 29,50
€ 15,55

Bij de Diaconie collecten
In mei was de opbrengst van de diaconiecollecten bestemd voor
Stichting Leergeld Oosterhout. Bij het bedrag van de collecten is door
beide diaconieën een aanvulling gevoegd en zo kon € 383,-- worden
overgemaakt aan dit goede doel.
In juli wordt gecollecteerd ten bate van Ronald McDonald huizen.
In augustus is de opbrengst van de collecten voor de eigen diaconie.

Bijbel- leesrooster juli 2022
vr 1 jul
za 2 jul
zo 3 jul
ma 4 jul
di 5 jul
wo 6 jul
do 7 jul
vr 8 jul
za 9 jul
zo 10 jul
ma 11 jul
di 12 jul
wo 13 jul
do 14 jul
vr 15 jul
za 16 jul
zo 17 jul
ma 18 jul
di 19 jul
wo 20 jul
do 21 jul
vr 22 jul
za 23 jul
zo 24 jul
ma 25 jul
di 26 jul
wo 27 jul
do 28 jul
vr 29 jul
za 30 jul
zo 31 jul

2 Korintiërs 13:1-13
Lucas 9:51-62
Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42
Psalm 140
1 Koningen 1:1-21
1 Koningen 1:22-40
1 Koningen 1:41-53
1 Koningen 2:1-12
1 Koningen 2:13-25
1 Koningen 2:26-35
1 Koningen 2:36-46
1 Koningen 3:1-15
1 Koningen 3:16-28
Psalm 15
1 Koningen 4:1-20
1 Koningen 5:1-14
1 Koningen 5:15-32
1 Koningen 6:1-18
1 Koningen 6:19-38
Psalm 141
Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28
Lucas 11:29-36
Psalm 70
Lucas 11:37-44
Lucas 11:45-54
Lucas 12:1-12
Lucas 12:13-21

Onderzoek jezelf
Goed te volgen?
Herauten
Het belangrijkste effect
Vragen naar de bekende weg?
De eerste zorg
Red mij van belagers
Zelf uitgeroepen koning
Uitgekozen koning
Rechtvaardig en krachtige koning
Oud zeer
Onschuldig verzoek?
Hier zal ik sterven
Fatale eed
Menselijke wijsheid
Goddelijke wijsheid
De volmaakte levensweg
12 stammen, 12 maanden
Overvloed
Handel in natura
Het huis van de HEER
7 jaar voor de tempel
Op U richt ik mijn ogen
Gebedsonderwijs
Met stomheid geslagen?
Meer dan Jona
Kom spoedig!
Wat verdient de schoonheidsprijs?
Hypocrisie
Wat de Geest je ingeeft
Waar is jouw schat?

Bijbel- leesrooster augustus 2022
ma 1 aug
di 2 aug
wo 3 aug
do 4 aug
vr 5 aug
za 6 aug
zo 7 aug
ma 8 aug
di 9 aug
wo 10 aug
do 11 aug
vr 12 aug
za 13 aug
zo 14 aug
ma 15 aug
di 16 aug
wo 17 aug
do 18 aug
vr 19 aug
za 20 aug
zo 21 aug
ma 22 aug
di 23 aug
wo 24 aug
do 25 aug
vr 26 aug
za 27 aug
zo 28 aug
ma 29 aug
di 30 aug
wo 31 aug

Lucas 12:22-34
Lucas 12:35-48
Lucas 12:49-59
1 Koningen 7:1-12
1 Koningen 7:13-26
1 Koningen 7:27-39
1 Koningen 7:40-51
1 Koningen 8:1-11
1 Koningen 8:12-21
1 Koningen 8:22-32
1 Koningen 8:33-43
1 Koningen 8:44-53
1 Koningen 8:54-66
1 Koningen 9:1-9
1 Koningen 9:10-28
1 Koningen 10:1-9
1 Koningen 10:10-20
1 Koningen 10:21-29
Lucas 13:1-9
Lucas 13:10-21
Lucas 13:22-30
Lucas 13:31-35
Psalm 112
1 Koningen 11:1-13
1 Koningen 11:14-25
1 Koningen 11:26-43
1 Koningen 12:1-19
1 Koningen 12:20-32
1 Koningen 12:33–
13:10
1 Koningen 13:11-22
1 Koningen 13:23-34

Zorgen en zorg
Onverwachts, maar niet onverwacht
Vrede op aarde?
13 jaar voor het paleis
Ontzagwekkend vakmanschap
Alles met zorg bekleed
Voltooiing
Inwijding
Gods woorden uitgekomen
Salomo's gebed
Verhoor zelfs de vreemdeling
Bidden richting Jeruzalem
Omvangrijk vredeoffer
Niets zal God ontgaan
Een gegeven paard...
Indrukwekkend bezoek
Uitwisseling van rijkdom
Het is goud dat daar blinkt
Eerst de balk in je eigen oog
Klein begin
Wie gered worden
Drie dagen
De mens met ontzag voor God
Salomo's harem
Tegenstanders
Verscheuring in gang gezet
Jeugdige overmoed
Snel in de fout
Een naamloze man van God
Misleid door een collega
Ach mijn broeder...

Algemeen
Kerkelijk werker Made en Drimmelen.
mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91
e-mail. griselda.aanen@planet.nl
Scriba, Made
dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dhei@hotmail.com
Scriba, Drimmelen
dhr. L.A. van Suijlekom
Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen
tel. 06 15 30 32 16
email. pkdrimmelen@hotmail.com
Bankgegevens, Made
Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18
Bankgegevens, Drimmelen
Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78
Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.
dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 12 39 85 07
e-mail. dirkheil@hotmail.com
Website

www.protestantsekerkmade-drimmelen.nl

