Kerknieuws Made en Drimmelen

Jaargang 5, juni 2022

Kerkdiensten
Zondag 5 juni (Pinksteren)
10.00 uur: mw. Griselda Aanen de Vries
Deurcollecte: Restauratiefonds
Dienst in Drimmelen
Zondag 12 juni
10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland uit Den Hout
Dienst in Made
Zondag 19 juni
10.00 uur: Vesperviering
Deurcollecte: onderhoud kerkhof
Dienst in Drimmelen
Zondag 26 juni
10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland uit Den Hout
Dienst in Made
Zondag 3 juli
10.00 uur: mw. Griselda Aanen de Vries
Deurcollecte: Restauratiefonds
Dienst in Drimmelen
Bij de diensten
De diaconale collecten in de maand juni zijn bestemd voor het
Binnenlands Diaconaat.

Agenda
Dinsdag 7 juni: 14.00 uur. Combi KR verg., kerk Drimmelen
Vrijdag 19 juni: 15.00 uur, kerk. huwelijk, kerk Drimmelen

Kerkelijke zaken
In mei hebben we de activiteiten rondom de werkgroep Ontmoeting
afgesloten. Een groep gemeenteleden is op de fiets naar Oosterhout
geweest en heeft daar het speelgoedmuseum bezocht. De
bijbelgespreksgroep heeft ook haar laatste bijeenkomst gehad. Het voelt
altijd wel een beetje vreemd om een poosje te stoppen met kerkelijke
activiteiten, of dat we vakantie nemen van het geloof. Toch is het ook
goed om even te stoppen en je te bezinnen op waarom je activiteiten doet
en ook op zoek te gaan naar nieuwe vormen, nieuwe manieren van
ontmoeten en bezinning.
Tijdens de gemeenteavond ging het ook over samenwerking met Hooge
Zwaluwe en eventueel een fusie tussen Made en Drimmelen. Binnen de
Protestantse kerk wordt er ook veel nagedacht en geschreven over de
samenwerking tussen gemeenten. In het laatste nummer van het blad
#Protestant staan daar verschillende artikelen over. Door hierover te
lezen ontdek je dat wij als gemeente niet alleen zijn in onze zoektocht
naar de mogelijkheden voor de toekomst en dat we op vele manieren
hulp kunnen krijgen. Dit blad beveel ik van harte bij u aan. (Er staat
ook nog een klein interview met mij in.) Het is te bestellen via deze link.
https://protestantsekerk.nl/thema/magazine/
De maand juni begint met het Pinksterfeest, het feest van de Heilige
Geest. Op de 1e Pinksterdag werden de apostelen in vuur en vlam gezet
door de Geest en waaide Gods wind, Gods adem in hen. Zo kwamen ze
tot leven, tot geloof en ontstond de gemeente van Jezus Christus. De 1e
christenen werden mensen van de Weg genoemd, mensen die de weg
van Jezus volgen, op weg gaan, onderweg zijn achter Jezus aan. Jezus
noemt zichzelf de Weg. Hij is de Weg tot God en Hij heeft er voor gezorgd
dat de weg naar God open is voor iedereen. Wij zijn ook mensen van de
weg. Vervuld van de Geest, geïnspireerd, volgen we Jezus na, volgen wij
de weg die Hij gemaakt heet. We volgen zijn spoor. Zo zijn we samen
onderweg naar het Koninkrijk van God en doen we wat God van ons
vraagt. Het is de weg van de dienstbaarheid, van het doen van
gerechtigheid, het er voor de ander zijn. Dat deze weg tot zegen van de
ander en onszelf mag zijn.

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.
Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
(Evangelische liedbundel 213)
Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Meeleven
Eind mei is Dim de Visser geopereerd. Hopelijk gaat het na deze operatie
weer beter met hem en kan hij zijn leven samen met Rie weer oppakken.
We wensen hem Gods zegen toe bij zijn herstel.

Graag uw hulp
De taak van de diaconie is om hulp en ondersteuning te bieden waar dit
nodig is en mogelijk is. Dat is vaak lastiger dan we denken. De
gemeenten en bijvoorbeeld de voedselbank geven geen informatie of
adressen over mensen die het moeilijk hebben. De privacy regels maken
dit onmogelijk. Daarom doen we een beroep op u. Weet u in de omgeving
een gezin of persoon die in armoede leeft, dan horen we dat graag.
Geef uw tip door aan Griselda Aanen (telefoonnummer 06 36 28 44 91).

Open kerk in het dorp
Ook dit jaar stellen we een middag in de maand de kerk open voor hen
die behoefte hebben aan bezinning of gesprek. Dit keer zal dat op
donderdagmiddag zijn. Op donderdag 9 juni is de kerk in Drimmelen
open en op donderdag 16 juni de kerk in Made. U bent van 14.00 uur
tot 16.00 uur van harte welkom!

Kerkenraadsvergadering
In de vergadering van 3 mei hebben we de volgende onderwerpen aan
de orde gesteld.
❖ De kerkdiensten van de afgelopen maand zijn geëvalueerd en er is
vooruitgekeken naar de komende diensten. Altijd weer een puzzel
om alles rond te krijgen. Gelukkig helpt Theo den Engelsen ons
hierbij door een beroep te doen op gastpredikers.
❖ De werkgroep Ontmoeting organiseert een fietstocht naar
Oosterhout en de donderdagmiddagen in de Molshoop worden, bij
gebrek aan belangstelling, stopgezet.
❖ Neeltje start de verjaardagskaarten weer op. Elk gemeentelid die
jarig is krijgt een verjaardagskaart in de bus, zonder een
acceptgirokaart. Iedere jarige is vrij om uit dankbaarheid, een
bedrag aan de kerk over te maken.
❖ Van de vorming van een klankbordgroep, wordt, bij gebrek aan
belangstelling getoond op het gemeenteberaad, afgezien.
❖ Eerstvolgende vergadering is op 7 juni. Mocht u iets besproken
willen hebben meldt het aan de scriba.

Uit de Gemeenten
De dienst op zondag 1 mei in Made was voorbereid door de
liturgiecommissie. Als thema was gekozen voor “Wind en Geest”. In
plaats van een preek of meditatie was gekozen voor een gesprek over dit
thema. Kerkgangers konden een vraag uit een doos halen en dit
beantwoorden. Tijdens het koffiedrinken in de Molshoop bleek dat de
kerkgangers het geheel al heel bijzonder hadden ervaren.
Zondag 4 mei was er ’s avonds een herdenkingsbijeenkomst in de kerk
in Drimmelen met aansluitend een kranslegging bij het
oorlogsmonument aan de Dorpsstraat en ook bij het monumenten van
de boeren aan de Amalia van Solmsstraat. Een 5tal muzikanten van de
fanfare gaf een muzikale bijdrage.
Op de zondag van de Goede Herder (8 mei) ging ds. Wagenvoorde voor
in de dienst in Drimmelen. Hij lied een nieuw lied zingen (nr. 651) maar
met organist Mark van der Sluijs lukte dat heel goed. In zijn preek had
de voorganger het over wat wij aan moeten met Jezus, die zegt de goede
herder te zijn. Voelen we ons wel Zijn schapen? Jezus luistert met de
oren van God naar ons Zijn schapen. Willen wij ook met de oren van
God luisteren?
Op woensdagmiddag 11 juni had ik toevallig een ontmoeting met
iemand die bezig is voor een subsidie aanvraag voor de begraafplaats in
Oud Drimmelen. Er komt een nieuwe regeling en hij vertelde me dat de
begraafplaats alleen nog subsidie kan krijgen voor onderhoud van een
paar oude knotwilgen en de natuurvijver. Een hele teleurstelling, want
in de oude regeling kregen we subsidie voor alle bomen. Jammer, te
meer omdat de oudste boom aldaar, een groene beuk uit ca. 1850,
getroffen is door de reuzenzwam en op afsterven staat. Slechts in een
derde van de boom zitten nog takken met bladeren. De gemeente heeft
eindelijk toestemming gegeven voor de noodkapvergunning van een
oude esdoornboom in de laan, maar nu moet er even gewacht worden
tot na het broedseizoen. Aan de verplichting tot het planten van een
nieuwe boom is reeds ruim voldaan. Er zijn 2 vervangers geplant; een
wat grotere en een kleinere.

Griselda had de kerk in Drimmelen opengesteld op donderdag middag
12 mei. Er kwamen zowaar 8 toeristen langs waarmee een goed gesprek
geweest was.
Ds. E. Schipper ging voor in de dienst in Made op 15 mei. Hij had een
moeilijk nieuw lied (Ev. Lied no 130) opgeven en de organiste, Anja
Woltering, vreesde dat het niet goed zou gaan. Voor de dienst heb ik
boven bij het orgel bij de organist het lied uitgeprobeerd. Gelukkig waren
er ook kerkgangers die het lied kenden, dus het kwam gewoon goed. De
preek ging over de Emmaüsgangers. Net als hen roept Jezus ons op om
te keren richting Jeruzalem, de stad van de Vrede.
Onweer en veel regen maakte dat de kerkopstelling in Made op
donderdagmiddag 19 mei niet zo’n succes werd. De regen was natuurlijk
wel heel welkom na een lange periode van droogte.
De kerkdienst van zondag 22 mei in Drimmelen zal nog wel lang in het
geheugen blijven bij de kerkgangers. Er kwam geen organist opdagen.
Griselda heeft nog geprobeerd om via haar telefoon enkele liederen op
te zoeken en af te spelen. Uiteindelijk hebben we toch de liederen zonder
begeleiding gezongen en dat ging best goed. Griselda had een preek over
Hemelvaartsdag. Jezus belooft dat wij een tempel, een verblijfplaats van
God, zullen zijn als wij Hem liefhebben. Jezus liefhebben is doen wat
Hij van ons vraagt.
Groet, Louis van Suijlekom

Verjaardagen 70+ Made en Drimmelen
Made
23 juni
23 juni
28 juni
30 juni

N. Hoogstad- Bout
P. Lankhuizen- Dudok
J. de Ruijter
M. Morijn -de Geus

Drimmelen
02 juni
10 juni
21 juni
25 juni
25 juni
27 juni

Mw. B.W. Jansen - Bulsink
Mw. P.N. de Bruijn – van Dongen
Mw. F.H. Snoek – Mulder
Mw. S.L. van Loon – Saarloos
Hr. A.D. Molegraaf
Mw. L.P. Molegraaf – Hage

Kerkvoogdij Drimmelen
Kerkbalans
29 april
18 mei

€ 250,00
€ 1000,00

Collecten
Made
01 mei

Kerkvoogdij
Diaconie

Geen collecte
€ 51,35

15 mei

Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Diaconie

€ 29,00
€ 18,55
€ 31,80

29 mei

Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Diaconie

€ 47,10
€ 41,80
€ 45,85

De collectes van de diaconie zijn bestemd voor stichting leergeld
aangevuld met een € 250,00 van de diaconie. Hiernaast heeft de
diaconie € 250,00 overgemaakt naar KIA voor de kinderen in Ghana.
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
08 mei

22 mei

St. Leergeld
Kerk
Restauratiefonds

€ 43,30
€ 46.90
€ 33,50

St. Leergeld
Kerk
Onderh, kerkhof

€ 32,40
€ 41,30
€ 27,70

Bij de diaconiecollecten
In april waren de diaconiecollecten bestemd voor Kerk in Actie in de 40dagentijd. De opbrengst wordt verdeeld over projecten van Kerk in Actie
in binnen- en buitenland. Namens de Prot. Gem. Drimmelen is voor dit
doel € 283,20 overgemaakt.
In mei zijn diaconiecollecten bestemd voor Binnenlands Diaconaat van
de PKN, de focus ligt op hulp aan ongedocumenteerden.
• Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen
zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven,
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert.
Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig
rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te
worden.
Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met
informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook
helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt de
volgende initiatieven:
Wereldhuis Amsterdam
Stap Verder in Amsterdam-Zuidoost
Villa Vrede Utrecht
Landelijke Ongedocumenteerden Steunpunt
LIA - Hulp aan dakloze vluchtelingen.
Hier volgt informatie over 2 van deze projecten:
Stap Verder in Amsterdam-Zuidoost
In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van
135 nationaliteiten. Een deel heeft geen geldige verblijfspapieren.
Middenin de Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap
verder’. Het centrum wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in
Zuidoost en heeft speciale aandacht voor de nieuwkomers; zowel
mensen mét als zonder geldige papieren. ‘Stap verder’ heeft een
spreekuur, verwijst mensen door naar instanties, biedt laagdrempelige
taallessen en heeft een ouder-kindproject. Medewerkers van ‘Dokters
van de wereld’ verzorgen een medisch spreekuur. Tijdens de
coronapandemie hadden veel bezoekers het extra moeilijk omdat

inkomsten uit allerlei baantjes wegvielen. Stap Verder wil bezoekers de
zekerheid geven dat er een plek is waar ze met hun problemen terecht
kunnen, waar ze met deskundigen over die problemen kunnen praten,
waar ze af en toe kunnen eten en waar ze zelfs af en toe financiële hulp
krijgen.
Villa Vrede Utrecht
Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen
verblijfsvergunning, geen recht op een woning of op werk. Ze leiden een
onzichtbaar leven. Door de spanning waaronder ongedocumenteerden
moeten leven, is het moeilijk voor ze om goede keuzes te maken voor
hun toekomst. Villa Vrede is een plaats waar ze rust en begeleiding
kunnen krijgen om na te denken over die toekomst en realistische
keuzes te maken. Een basisvoorwaarde om te kunnen nadenken over
de toekomst is dat niet alle energie gaat zitten in het dagelijks overleven.
Daarom biedt Villa Vrede een inloop met een warme maaltijd, de
mogelijkheid om de was te doen en om via internet met familie en
vrienden te communiceren. In persoonlijke gesprekken met bezoekers
biedt Villa Vrede een luisterend oor en helpen ze mensen op weg. Er zijn
activiteiten, zoals trainingen, lessen en praktijk-leertrajecten.
Steun dit werk
• U kunt dit werk steunen door uw bijdrage in de collectezak, u kunt
ook overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Hulp ongedocumenteerden'.
Hartelijk dank!

Bijbel- leesrooster juni 2022
wo 1 jun
do 2 jun
vr 3 jun
za 4 jun
zo 5 jun
ma 6 jun
di 7 jun
wo 8 jun
do 9 jun
vr 10 jun
za 11 jun
zo 12 jun
ma 13 jun

Jeremia 44:1-10
Jeremia 44:11-19
Jeremia 44:20-30
Jeremia 45:1-5
Psalm 147
Lucas 7:18-35
Lucas 7:36-50
Psalm 105:1-22
Psalm 105:23-45
Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-21
Psalm 135
Lucas 8:22-39

di 14 jun
wo 15 jun
do 16 jun
vr 17 jun
za 18 jun
zo 19 jun
ma 20 jun

Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas

di 21 jun
wo 22 jun
do 23 jun
vr 24 jun
za 25 jun
zo 26 jun
ma 27 jun
di 28 jun
wo 29 jun

2 Korintiërs
2 Korintiërs
2 Korintiërs
2 Korintiërs
2 Korintiërs
2 Korintiërs
2 Korintiërs
2 Korintiërs
2 Korintiërs
12:10
2 Korintiërs

do 30 jun

8:40-56
9:1-9
9:10-17
9:18-27
9:28-36
9:37-45
9:46-50
8:1-9
8:10-15
8:16-24
9:1-15
10:1-11
10:12-18
11:1-15
11:16-29
11:30-

Er woont niemand meer in Juda
In de wind geslagen
Wie houdt stand?
Baruch blijft behouden
Pinksteren - Zing een lied
Vol verwachting
Geven en vergeven
Geschiedenis
...van trouw
Zaaien en oogsten
Betekenisvol
Trinitatis - Groot is de HEER
Volgelingen dichtbij en op
afstand
Aanraking
Uitzendprogramma
Het broodnodige
Imago-onderzoek
Hoog bezoek
Verborgen betekenis
Klein is groot
Blink uit
Evenwicht
Enthousiast bezoek
Zaaien en oogsten
In woord en daad
Binnen Gods grenzen
Schijnapostelen
Ironische Paulus
Kracht in zwakte

12:11-21 Ouders sparen voor de kinderen

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

