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De kerkenraad vergadert in de komende maand op 14 september, 19.30 uur in de Uitkomst. 

. 

Kerkdiensten        

Zondag 4 september  10:00 uur    Leon Teubner, Ravenstein 

Zondag 18 september  10:00 uur avondmaal  Ds. P.A. Baars 

Zondag 2 oktober      10:00 uur oogstdienst  Drs. P. de Koning, Heteren, 

Zondag 16 oktober  10:00 uur    Ds. P.A. Baars 

 

Mocht er oppas nodig zijn op een zondag dan wordt dit geregeld. 

 

Schoonmaakrooster 

Zondag 4 september  Lens en Nico 

Zondag 18 september Matty en Corinne 

Zondag 2 oktober  Lisette en Hans 

Zondag 16 oktober  Lens en Nico 

. 
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Wel & Wee 

Zowel mevrouw Boertjes (Herpen) als de heer Dotinga (Schaijk) wachten met spanning en 

vertrouwen op de uitslagen van onderzoeken. Bij de eerste gaat het om het slagen van een 

behandeling, bij de tweede om te weten wat er aan de hand is. Wij bidden en wensen hen veel 

sterkte toe. 

 

Gesprekskring. 

Op mijn oproep om aan te geven of er nog belangstelling is voor de gespreksgroep is nog geen 

reactie gekomen. Het is gissen naar de reden.  

Tijden veranderen, gewoon vergeten, afwachten hoe het verder gaat met de corona?  

In september zal ik nog eens kijken of wij de gesprekskring gaan opstarten. 

 

Heb uw naaste lief als u zelf. 

Het zijn bekende woorden die klinken uit de mond van de Thorakenner, Bijbelgeleerde voordat 

Jezus het verhaal vertelt van de barmhartige Samaritaan.  

Toen ik dit gedeelte overdacht voor de dienst die ik in Grave heb geleid, bleef ik haken bij de 

woorden: heb u zelf lief. En toen ik de vraag stelde aan de kerkgangers wie van hen had geleerd om 

van zichzelf te houden werd het muisstil.  

Hebt u dit geleerd, hebt u een vader of moeder gehad, een opa of oma, een oom of tante, een 

onderwijzer of leerkracht die u zei: “Houd van jezelf”, “Heb je zelf lief”?? 

Ik heb het nooit gehoord, noch thuis, noch op school. 

 

Begrijp me goed: er zijn mensen die goed voor zichzelf zorgen, ook op het materiële vlak en daarbij 

stel ik de vraag of dit uit liefde voor zichzelf is of om te compenseren wat hen tekort is gedaan 

(terecht of onterecht gedacht!). 

Neen, ik heb het over houden van jezelf, in positieve zin, dat heb ík niet geleerd. 

Wat mij wel is bijgebracht is het dienen van anderen, dat was een soort 

van gebod. Jezelf wegcijferen in dienst en zorg voor anderen. En ik denk 

dat velen dat ook zo geleerd hebben. Klaarstaan voor anderen en 

voorbijgaan aan jezelf. 

En dit verwijt ik niemand uit mijn verleden of het verleden. Het was de 

tijd waarin wij werden grootgebracht met ouders die ieder een eigen 

geschiedenis hadden meegemaakt, doelen in hun leven hadden en stelden. 

En ik geef het u alleen maar mee om eens over na te denken. 

 

Houden van jezelf gaat niet vanzelf, het is iets wat je kunt leren, o.a. van degenen die van jou 

houden, want van hen leer je wat houden van is, wat liefde is. 
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En liefde doe je met heel je hart, met heel je verstand, met heel je ziel, met heel je kracht, je 

bent er totaal bij betrokken. En als je het zo beziet heeft het niets met egoïsme te maken, dit 

houden van jezelf.  

Door te houden van jezelf ga je ook grenzen trekken, want je weet en beseft wat jou teveel is, 

waarin je overvraagd wordt, je weet wat je mogelijkheden, kansen en gaven zijn. 

 

Zo wilde Lotta, die eind van de maand 8 jaar wordt, oma en opa niet bij het afzwemmen hebben. 

Eerst was ik teleurgesteld, maar toen zij vertelde dat ze het spannend vond, dat afzwemmen, 

vroeg ik haar of onze aanwezigheid het nóg spannender zou maken.  

En heel eerlijk antwoordde ze: “Ja”.  

Een kind dat houdt van zichzelf en daardoor ook haar grenzen aangeeft. Zij wilde dat diploma 

halen, daar ging het haar om, die kans wilde ze met beide handen aangrijpen!!  

En er is nóg iets wat dit houden van jezelf gaat opleveren. Je raakt meer in balans, je wordt er 

evenwichtiger door. Je bent niet alleen maar bezig voor anderen, want wie wil niet geholpen 

worden!, je raakt niet uitgeperst, want er zijn ook momenten dat je van jezelf mag houden, je mag 

er zijn, gewoon om wie je bent ( niet alleen voor anderen! ), en je mag tijd nemen voor jezelf, 

zonder je daarbij schuldig te voelen dat je een ander/anderen verwaarloost. 

Het is zelfs zo sterk dat de liefde voor je naaste wordt bepaald door de mate waarin je houd van 

jezelf!!  

 

En dat mis ik in deze tijd in onze wereld: liefde. Wat ik zie is dat er alleen problemen worden 

gezien, die men probeert op te lossen (crises zoveel waar wij mee te maken hebben! ), zelfs onze 

naaste dreigt een probleem te worden!  

Houden van jezelf. Laten wij dat maar eens gaan doen en degenen met wie wij te maken hebben, 

familie, vrienden, kinderen en kleinkinderen vragen dat ook te gaan doen. 

Je zult verbaasd zijn wat voor leuke en goede gesprekken je zult krijgen en dat alleen maar omdat 

het in je Bijbel staat! 

 

Persoonlijk. 

Een zucht van genot klonk uit de aarde in de tuin op, toen hemels water naar beneden kwam en de 

aarde bevochtigde. Eindelijk, hemels water en geen koude douche, dachten de planten en het jonge 

gras. De ramen open, zelfs de kastdeuren, laat maar waaien en tochten. 

 

Mijn herstel gaat tergend langzaam door, gelukkig. Er zijn nu zelfs momenten dat ik weer wat zing 

of neurie, dat ik zin heb om iets kleins te doen. 

Mijn vrouw vraagt zich af wat zij voor verkeerds heeft gedaan nu zij zich zo opgesloten voelt in 

het verpleeghuis. Regelmatig gaan wij samen op pad, zitten aan de Linge bij een restaurant, 

bezoeken de kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden, de ene keer met de auto en als het kan  
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op de duofiets en dan geniet ze volop.  

En zo gaan wij verder op deze weg van zonder/met de ander zijn. 

 

Een hartelijke groet vanuit het Tielse, 

August Baars  

 

Van de colleges van kerkrentmeesters en diaconie 

In januari hebben wij u de brief Aktie Kerkbalans gestuurd. 

Velen hebben hierop met betaling gereageerd en zelfs de voetnoot van het gemak van het 

automatisch overmaken in uitvoering gebracht. 

 

Toch missen wij van een aantal bekende kerkgangers de jaarlijkse bijdrage. Dit klinkt heel flauw, 

maar deze bijdrage hebben wij echt nodig om overeind te kunnen blijven in deze roerige tijd. Er 

zijn ook kerkgangers die dan zeggen, ik stop wel wat extra’s in de collectezak. Dit is heel lief, maar 

helaas niet hetzelfde. 

 

Omdat we een kleine gemeente zijn, moeten we wat alerter zijn op onze inkomsten en uitgaven. 

Vandaar dat u wat vaker hierop wordt geattendeerd. Kijkt u eens op uw bankafschriften om te zien 

of u ons soms vergeten bent. In de afgelopen rare jaren is dat niet vreemd.  

 

We sluiten af met een belangrijke mededeling: de ING rekening is opgeheven.  

Deze rekening werd zeer weinig gebruikt en kostte ons alleen maar geld.  

We hadden het al eens eerder bekend gemaakt dat deze rekening werd 

opgeheven, maar nu is hij ook daadwerkelijk opgeheven. Mocht u van 

deze rekening gebruik maken dmv automatische machtiging, wilt u dit 

dan zo snel mogelijk wijzigen?  

De banknummers die voor u van belang zijn, staan altijd vooraan in de 

gemeentebrief, in een apart kader. 

 

 

  

  

 

Namens de colleges van kerkrentmeesters en diaconie,  

Eelco van Vliet 

College van Kerkrentmeesters  Rabobank NL55RABO 0143 1025 83 

College van de Diaconie   Rabobank NL78RABO 0373 7449 86 
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Oogstdienst 2 oktober 

Op zondag 2 oktober mogen we weer de gewassen van het land gedenken. 

Deze keer gaat drs. Peter de Koning, theoloog uit Heteren voor.  

Op onze vraag of hij mee wilde werken aan de oogstdienst reageerde  

Peter zeer positief.  

Veel voorgangers die bij ons de oogstdienst mogen voorgaan, zijn zeer 

verrast met wat er op de tafel wordt aangeboden en hoe er na de 

dienst gezellig rond die tafel de tassen worden gevuld.  

 

Samen met ons mam (Henny) ga ik er weer voor zorgen dat de appels en 

peren geplukt worden uit de tuin van een goede kennis en ook van onze 

begraafplaats komt er weer fruit. We hebben het hele jaar door potjes 

ontvangen en zelf verzameld en we hebben deze keer geen nieuwe 

voorraad nodig. Of we dit jaar ook weer voor een verrassing kunnen 

zorgen, kan ik bij het opmaken van deze gemeentebrief nog niet 

zeggen. Dat is voor ons ook een vraagteken.  

 

Zaterdag 1 oktober zullen we weer van 10.00-12.00 uur aanwezig zijn om de tafel klaar te maken en 

om eventuele gaven van jullie te ontvangen. Altijd fijn om zelfgemaakte potjes jam o.i.d. te 

ontvangen om de tafel te versieren.  

Ook groente en fruit (geen appels/peren natuurlijk) van de winkel ontvangen wij met open armen. 

 

Ben u ook creatief in de keuken, wij stellen dat zeer op prijs !!  

MAAR niets moet, alles mag. Ook gewoon aanwezig zijn en genieten van het aanbod. 

 

Wij zien u graag op zondag 2 oktober in de kerk, want het moet wel op en of meegenomen worden!! 

 

Henny en Corinne 

 

Van de vrouwenvereniging 

Na een vakantieperiode is het altijd weer fijn om elkaar te zien en te vertellen wat we gedaan 

hebben. Op woensdagavond 21 september is het weer zover. Dan maken we weer een begin aan onze 

maandelijkse bijeenkomsten. Om te beginnen gewoon effe kletsen, kopje koffie/thee, iets lekkers 

en een luchtig spelletje. 
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De daaropvolgende avond is op 19 oktober, herfststukje maken, altijd lol, die takjes doen nooit wat 

jij wilt. Grote hilariteit ten top. Met bakje koffie/thee natuurlijk. 

 

Wil je ook bij de vrouwenvereniging of twijfel je?, 19 september is een perfecte avond om eens te 

komen kijken of je het iets vindt of om gewoon aan te sluiten. 

Wil je dan wel even tegen Henny of Diny zeggen dat je graag wilt komen, dan kunnen zij rekening 

houden met de koffie/lekkers.  

Of bel ze even voor informatie: Henny de Vlugt, 0486-411739 of Diny Bak 0486-412542 

 

Tot woensdagavond 21 september 2022 om 19.30u in De Uitkomst (naast de kerk). 

 

Bestuur Vrouwenvereniging (dus niet alleen voor protestanten !!) 

 

Een gespreksgroep op een doordeweekse middag 

Op 6 september willen we weer starten, na een vakantieperiode . We komen iedere dinsdag bijeen 

in de Garnizoenskerk om ons samen te verdiepen in de evangelietekst die de eerstvolgende zondag 

in de dienst wordt gelezen. 

 

We lezen samen de tekst in twee rondjes, met daartussen een korte pauze. 

Wat staat er eigenlijk?  

Begrijp ik wat ik daar lees?  

Welke vragen roept de tekst bij mij op? 

Welk appél doet de tekst op mij en op mijn leven?  

Welk verlangen komt er in mij op? 

 

We lezen uit de Naardense bijbel. Maar uw eigen bijbel is ook welkom. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Een vrije gift is altijd welkom voor de kerk.  

De collectezakken liggen achter in de kerk bij de uitgang. 

Een hartelijke groet, 

Leon Teubner 
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Hoe kunnen we met elkaar omgaan?? 

Oftewel, de grote verzoendag !! 

Soms zijn er intensieve gesprekken zoals ik onlangs had met goede kennissen: de man is boer en 

moet keihard werken en om het financieel te rooien heeft zijn vrouw een deeltijdbaan in de zorg. 

Nu voelen ze zich alleen en in de steek gelaten doordat ze vanwege zijn beroep publiekelijk 

afgeschilderd worden als onverantwoorde vervuilers.  

Ik ken ze als de meest vriendelijke en behulpzame mensen uit mijn kennissenkring, maar je ziet en 

voelt bij hen de pijn.  

Het cynisme en het wantrouwen groeit als reactie op hoe ze benaderd en in de verdomhoek gezet 

worden. Toen ik verdrietig wegreed zette ik alles op een rijtje. Als iets fout loopt is het een 

natuurlijke reactie van mensen om een schuldige te zoeken dan ben je namelijk zelf vrijgepleit en 

dat voelt fijn.  

 

Soms wordt het aanwijzen van een schuldige ook wel gevoed uit jaloezie. Maar het gevolg van dit 

alles is dat de mensen tegenover elkaar komen te staan. Dit is weliswaar iets van alle tijden: 

arbeiders versus bazen, adel versus burgerij, blank versus zwart, links versus rechts, christenen 

versus joden etc. etc. etc.  

 

Maar het is al met al een akelige gewoonte van mensen om zondebokken te zoeken en misschien is 

het nog wel het ergst dat er een vergiftigde samenleving ontstaat waarin wantrouwen en 

verdachtmakingen continue gevoed worden. Dit zo overdenkende moest ik plotseling denken aan een 

preek van lang geleden en dit is me ervan bijgebleven.    

 

De zondebok,  

Het verhaal was ongeveer als volgt.  

Vroeger in het oude Israël waren er natuurlijk ook zaken die fout liepen, niets menselijks was de 

oude Israëlieten vreemd, dus ook hier werd elkaar (maar met name de zwakkere) de schuld gegeven 

van datgene wat er verkeerd gelopen was.  

Maar om met dit probleem goed om te gaan werd een speciaal feest georganiseerd de grote 

verzoendag; tijdens deze grote verzoendag werd een ram geofferd en een bok werd beladen met 

alles wat de mensen als fouten van anderen hadden aangedragen.  

Deze bok, de zondebok, werd met alle fouten die dus het afgelopen jaar gebeurt waren de 

woestijn ingestuurd om hier een akelige dood te sterven.  

Maar iedereen die bij de grote verzoendag aanwezig was had de opdracht om nooit meer terug te 

komen op de fouten die hij of zij de zondebok had meegegeven. Hierdoor kon men als mensen en  
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samenleving weer verder met elkaar. Je krijgt als het ware een nieuwe kans zonder dat je constant 

aan echte of vermeende fouten uit het verleden wordt herinnerd. 

Dit verhaal, deze benadering van het probleem, heeft een enorme wijsheid in zich. Het laat zien 

dat men in het oude Israël goed begreep waar het bij 

mensen om gaat en hoe je beter met elkaar om kunt gaan.  

Buiten, maar ook wel binnen de kerk, hebben velen de 

mond vol van gerechtigheid maar zijn in plaats hiervan 

alleen bezig een ander tot zondebok te maken. Als ik 

hieraan denk dan ben ik blij dat ik naar de kerk ben 

geweest en dat dit verhaal is blijven hangen. Daarom hoe 

klein ons kerkje ook is, we moeten deze boodschap blijven 

brengen en de verhalen van God, genade en vergeving 

maar ook de zondebok doorgeven. Het is nodig voor alle 

mensen.   

 

Tenslotte zou ik willen oproepen om solidair te zijn met de mensen die ons voedsel verzorgen, maak 

de boeren niet tot zondebok. De agrarische sector moet nu 8 miljard mensen voeden en dat kan 

niet meer door te werken zoals vroeger gewoon was. Ons is gegeven de gave om te denken en 

hiermee problemen op te lossen, laten we samen daaraan werken, alleen dan wacht ons allen een 

goede tijd. 

                    Jan Meerdink 

 

Kledingactie  

Begin oktober wordt er op de basisschool De Vuurvlinder in Beuningen, waar mijn kinderen opzitten 

een najaarskledingactie gehouden en de opbrengst gaan naar verschillende projecten : verweg en 

dichtbij. 

Ook u kunt meedoen door in september in uw kledingkast te duiken en wellicht overbodige kleren 

weg te geven. 

Zondag 2 oktober zal ik graag alles in ontvangst nemen en bij de school inleveren. 

Het gaat dus om gedragen (bijna nieuw), moet wel schoon en heel zijn, kleding zijn, ook schoeisel 

oid. 

Geef van je overvloed en kijk wat u kunt missen of dat jurkje al heel lang niet meer draagt en 

denkt tja. nu is er de goede-doelen-zak. 

Alvast namens de kinderen van de school  

                    Eelco van Vliet 


