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Meditatie
“...zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.”
1 Petrus 1 vers 21
Een van de grootste problemen die wij hebben, is dat we onze hoop overal op
richten, behalve op God. Ga zelf maar na: Waar is je hoop op gericht?
Waar verwacht je gelukkig van te worden? Is dat niet vaak: van waardering van
anderen, van je relatie of je vriendschappen, van een goed inkomen en dito
levensstijl. Je maakt carrière om daarmee respect te ontvangen van mensen
om je heen, Je hoopt erdoor gelukkig te worden, maar het werkt niet. Hoeveel
aanzien, geld en succes je ook hebt, je raakt er niet echt door bevredigd.
Petrus wijst een andere weg: Richt je hoop op God. Verwacht je geluk van
Hem. Hij heeft je geschapen met het doel om Zijn liefde te ontvangen en te
waarderen. Alleen Zijn liefde kan je hart echt vullen. Richt je op Hem en je
wordt gelukkig.
Hoe weet je of dat echt zo is? Kijk naar Jezus Christus. Aan Zijn kruis zie je
hoeveel je waard bent voor Hem. Aan Zijn opstanding zie je Wie het
uiteindelijk voor het zeggen heeft. Hij heeft de deur naar God en Zijn
Koninkrijk geopend. Bij Hem komt je leven tot zijn bestemming.
Richt je hoop op Hem!
D.M. Heikoop

Column
door Henk Oskam

Op de plaats rust…
Het begint dan meestal met: ‘Geef acht’. Het is dan opletten, wat moeten we
hierna doen? Het zijn min of meer commando’s die we soms gebruiken als we
in een bepaalde bui zijn. Als we geen vakantie hebben is het meest van de tijd
ook: ‘geef acht’. Maar met de vakantie in zicht zijn we dan wel toe aan: ‘op de
plaats rust’. Nou ja op de plaats, het zal wel verplaatsen worden. Nieuwe
vergezichten willen we gaan verkennen, het kan weer, groots en meeslepend, las
ik ergens. De vraag is of het ook gaat lukken. Krijg je vakantiegeld en kun je het
daarvoor besteden? Het dagelijkse leven is duurder geworden. Ouders kunnen
al heel nerveus worden van dat zoveelste kinderfeestje, het familie-uitje en
weer nieuwe zomerkleren voor de kinderen. Het energiecontract is bijna
afgelopen en de benzinetank lijkt steeds eerder leeg te zijn. Dat is natuurlijk wel
zo als je altijd hetzelfde bedrag tankt. Maar we moeten soms ook een pas op de
plaats maken, even wachten met waar je mee bezig was om te kijken hoe ver je
bent gekomen en hoe je eventueel verder kunt gaan.
Zal het met het kerkenwerk lukken om vakantie te houden? Het
beroepingswerk staat op de agenda en ambtsdragersverkiezingen kan er nog
niet af. Het was hoopgevend dat er zoveel mensen op de gemeenteavond van
het beroepingswerk waren. Jong en oud waren goed vertegenwoordigd,
betrokkenheid alom. Het ging over de profielschets nieuwe predikant. Evaluatie
afgelopen periode – bezinning op de toekomst (terug- en vooruitblikken).
Durfden we kwetsbaar te zijn? Heb je het dan over jezelf of over …………?
Als kerntaken van de predikant ging het over: Eredienst – Pastoraat – Vorming
en Toerusting – Organisatie en beleid. Het bekende gezegde: Het schaap met de
vijf poten, oftewel een alleskunner, mag niet de norm zijn, maar wat dan wel?
Dat laten we voorlopig aan de beroepingscommissie over. Zij inventariseren
onze ingeleverde formulieren en komen daar in het najaar bij ons op terug. Ook
wordt er geschreven aan de profielschets Hervormde gemeente Benschop.
‘Wie zijn wij?’ was de vraag. Dit profiel wordt geschreven aan de hand van het
huidige beleidsplan.

Een vraag zou ook kunnen zijn ‘wat doen wij?’. Of: ‘wat doen we niet?’. Ik kan
het niet mooier maken dan het is. Er zijn nogal wat vacatures in onze gemeente.
Die invulling moet echt uit eigen gelederen komen en niet zoals een nieuwe
predikant van elders. Maar met de vakantie in zicht wil ik me daar nu niet te
druk over maken. Maar toch: geef acht en geniet!

Voor de kinderen

Vergeet al de redenen waarom het niet werkt. Geloof is de enige reden waarom het
wel werkt.

……………………………………………………………………………….……………

Vanuit de kerkenraad | De voorzitter schrijft nog eens
Beste gemeenteleden,
Als er iets is wat ons allen bezighoudt dan hoop ik dat het over de liefde gaat. Dan bedoel ik de
liefde als gemeente van Christus voor God en voor de naaste. Want, zegt Paulus, wat zouden we
zijn zonder de liefde? En daarmee raak je aan alles wat we met elkaar hebben en met elkaar delen.
Gemeente van Christus zijn is dus elkaar liefhebben als jezelf. De kracht van de liefde verbindt, zij
overbrugt verschillen en zoekt voor elkaar het goede.
Hoe geven we dat gestalte? Dat is vaak lastig te omschrijven, we doen heel veel met elkaar en
voor elkaar. Het gaat wel eens over vrijwilligerswerk in en om de kerk. Als je dan even doordenkt
dan blijken bijna alle gemeenteleden vroeger of nu zich vrijwillig ingezet te hebben. Maar er is meer
dan dit nobele werk. Gemeente van Christus zijn is een gemeenschap zijn met elkaar. Naar goede
gewoonte de kerkdiensten bezoeken en trouw zijn aan de gemeente waartoe je behoort. Door
doop en als het zo is gegaan door belijdenis van je geloof beloof je dat je mee zult werken aan het
lichaam van Christus. En met de focus op de gemeente waarin dat is gedaan.
Waar staan we nu? In deze tijd na de Corona perikelen. We hebben veel gedaan, soms ook snel
gehandeld. Dat is mooi, online kerkdiensten verzorgd, extra informatiebrief verspreid enzovoort.
Toch zit er een tegenkant aan, waarom zijn er nu het kan minder kerkgangers? Is het online volgen
een uit de hand gelopen kans geworden? Kijken we al te gemakkelijk naar verre oorden? Hoewel
het er op begint te lijken is de service van de kerken geen Netflix of andere streamingdienst met
voor elk wat wils. De online kerkdienst is vooral gericht op de eigen gemeente. Om daar het
contact mee te houden, ook gericht op hen die moeilijk naar de kerk kunnen komen.
Dan komt de vraag op: Zien we de gemeenschap wel als ons thuis op geestelijk gebied? Een
thuis waarin er in goede en slechte tijden aandacht voor elkaar is? Want dat is wat gemeenschap
zijn inhoudt. Elkaar tot hand en voet zijn, geen losse onderdelen maar een compleet lichaam zegt
alweer Paulus ons voor. In de gemeente van Christus zorgen we voor elkaar, dat is de opdracht.
Daarom, kom en neem je plaats weer in. Laat je zien en zie anderen. Wees een vinger of een teen,
een oor of een oog. Heb zo het goede met elkaar op het oog. Ga in het spoor dat Jezus heeft
uitgezet. Niet voor jezelf maar samen met elkaar.
Lied 207 zegt het zo: Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de
vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen
honderd-uit.
Reageren? 0348-467585 of mailen: ariearto@outlook.com

……………………………………………………………………………….……………
God kent de grenzen van de tijd
Hij weet wat ons te wachten staat.
Maar wie in Zijn gezelschap gaat,
is permanent in veiligheid!

Open kaart | In gesprek met elkaar
Voor deze open kaart ging ik, Matthanja van Rijsinge, in gesprek met Salomé Lodewijks. Salomé is 17
jaar en de middelste dochter van Meindert en Dianne Lodewijks en heeft een oudere zus en een
jonger zusje. Salomé geniet van het paardrijden over de Zeeuwse vlaktes van Goeree-Overflakkee,
haar familie woont in Goeree-Overflakkee dus ze verblijft regelmatig een paar dagen om te spelen
met nichtjes en neefjes en paard te rijden. Salomé is werkzaam bij Ardi fruit en sinds kort heeft ze
een vakantiebaantje bij het Ewoud in IJsselstein.
Als ik iets kon doen om de wereld te verbeteren zou ik:
Graag naar ontwikkelingslanden gaan om daar het evangelie van God te verkondigen en om
tegelijkertijd de mensen daar van medische zorg te voorzien.
Ik ben God dankbaar voor:
De gemeente waar ik onderdeel van mag zijn.
Een doel waar ik dit jaar voor ga is:
Mijn doelen dit jaar waren mijn rijbewijs en mijn havodiploma halen, maar aangezien ik deze doelen
al heb behaald blijft er nog één doel over: starten met de studie verpleegkundige op de CHE.
Wat was voor jou een bijzondere ervaring ik de kerk?
Ik vind elke zondag een gezellige en bijzondere ervaring. Ik ben heel blij met onze gemeente. Ik ben
vooral heel blij met de vriendschappen en de samenkomsten.

……………………………………………………………………………….……………

Vanuit de Jeugdraad | Wisseling van de wacht
Binnen de jeugdraad vinden er een aantal wijzigingen plaats. Helaas hebben we na 4 jaar afscheid
genomen van Wim als voorzitter. Wim, ook hier ontzettend bedankt voor het vele werk wat je
voor onze jongeren hebt mogen doen. Blij zijn we dat je als jeugdwerker en als
vertrouwenspersoon actief wilt blijven!

Christiaan Rijneveld en Josette Slingerland zijn het team komen versterken en daarmee zijn we
weer compleet. Welkom! Met elkaar hopen we op een goede samenwerking om samen het goede
voor de jongeren van onze gemeente te mogen zoeken!
Henry en Henk hebben wel de kerkenraad verlaten, maar blijven wel actief in de jeugdraad. Joran
heeft de taak van jeugdouderling op zich genomen. Daarom is Josette vanaf nu degene die het geld
beheert. En dus ook mag uitgeven, weet haar brievenbus (Dorp 87H) te vinden voor al je
declaraties!
De functie van voorzitter hebben we vooralsnog opgesplitst. Tineke zal de vergaderingen voorzien
van agenda en notulen, Henry gaat de vergaderingen leiden. Joran is beschikbaar als algemeen
aanspreekpunt. Met elkaar willen we op deze manier met nieuwe energie verder werken aan het
jeugdwerk binnen onze gemeente. We vragen hierin ook uw gebed voor ons om onder Gods
leiding tot de juiste wegen te komen!
Een hartelijke groet van de jeugdraad,
Christiaan, Hans, Henk, Henry, Joran, Josette, Tineke

Bemoediging vanuit de kerkenraad|Psalm 5 - In de morgen
Lees psalm 6.
De eerste boetpsalm wordt deze ook wel genoemd. Een bemoediging uit een boetpsalm. David; de
schrijver van de Psalm gaat gebukt onder de omstandigheden. Wat die omstandigheden zijn weten
we niet precies. Zijn het vijanden van David? Is hij ziek? In Psalm 6 leert David en leren wij Gods
liefdestoorn kennen. David verbindt straf aan zondeschuld. Hij noemt zonde niet met zoveel
woorden, maar hij is wel geraakt. Lees maar mee: ‘Straf mij niet, wees mij genadig. Ik ben verzwakt,
verschrikt. Hoe lang nog Heere?’, is zijn vraag. God straft ons, maar naar onze zonden niet. Hij straft
ons door toelating. Denk aan de verzoeking van Job. Het is niet God zelf die Job verzoekt, de duivel
verzoekt Job onder Gods toelating. In Jakobus 1 : 13 staat: ‘Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt:
Ik wordt door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hij Zelf verzoekt
niemand’. Integendeel: God is liefde! Zijn oordeel, vonnis en straf zijn er, maar zij zijn altijd
rechtvaardig. God straft ons, maar naar onze zonde niet. Gods handelen is altijd uit liefde, met het
oog op ons welzijn. Zo mogen we ook naar Gods straf kijken; zij is altijd vanuit liefde! Zo is de
HEERE als het ware de Rechter, die de straf uitspreekt, maar Hij voert die straf niet Zelf uit, dat
doet de duivel. Gods straffen is altijd een straffen met een doel, namelijk om ons te brengen bij het
Licht! In dat geloof weet David zich gesterkt aan het einde van de psalm. God heeft hem gehoord,
zo zegt hij in vers 9 en 10. En; vers 11: ‘Al mijn vijanden worden zeer beschaamd en door schrik
overmand; zij deinzen terug, zij worden in een ogenblik beschaamd’. Daar ziet het als het ware voor zich.
Hij vertrouwt op Hem.
Gods straf concentreert zich op Golgotha. Wordt daar volkomen zichtbaar. En; wonder van genade,
wordt door Christus weggedragen aan het kruis. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem,
zo zegt Jesaja 53. Dat zal nog eenmaal zichtbaar worden bij de wederkomst. Wat een bemoediging
dat wij ons nu nog naar God mogen en kunnen wenden. Nu is er nog de mogelijkheid. Om het met
oude woorden te zeggen: ‘We leven nog in het heden der genade’. Wat een bemoediging!

……………………………………………………………………………….……………

Open Doors | Nigeria
Kerk op de vlucht (2): Nigeria
Nigeria staat op plek 7 van de Ranglijst Christenvervolging. Christenen lijden daar zeer onder het
geweld van radicale moslimgroepen. Boko Haram en de Fulani-herders zijn daar een voorbeeld van.
Ze overvallen dorpen, huizen en kerken. Mannen worden vermoord, vrouwen en meisjes ontvoerd
en verkracht. Het is moeilijk te bevatten hoe erg dit is!
Temidden van deze donkerheid biedt het verhaal van Pastor Andrew hoop. Zijn kerk en dorp
Guyaku werden in 2015 vernietigd door geweld. Andrew en andere kerkleden moedigden de
mensen aan om de Here God te vertrouwen en hun leven weer op te bouwen. Hiervoor kwam
geestelijke en praktische hulp van Open Doors. Op dit moment staat er een nieuw kerkgebouw in
Guyaku. En de christelijke gemeenschap is gegroeid sinds de aanval. Dat wat de tegenstander probeerde te vernietigen, heeft de Here God vermenigvuldigd. En dat typeert het geloof van Andrew.
Ondanks de aanvallen en intimidatie is Andrew nog steeds vol vuur over de Here Jezus. Bijzonder!
Bidt u mee voor de christenen in Nigeria?
•
Dank de Here God voor de herbouw van de kerk in Guyaku. Bid dat de christenen daar tot
zegen zijn van hun omgeving. Bid ook voor de mensen die bang zijn voor een nieuwe aanval.
•
Bid om kracht en herstel voor slachtoffers van ontvoering, zoals Charity. Bid voor hun familie.
•
Dank voor het standvastige geloof van Leah Sharibu. Bid dat zij bevrijd wordt.

Dank– en bidpunten
Wij danken voor:
- Dat zoveel scholieren te horen hebben gekregen geslaagd te zijn;
- De seizoenen van het leven, waarin nu even rust mag zijn;
- Dat er tijd is voor vakantie en ontspanning;
- Alle kleine dingen, zo waardevol;
- De tijd die we voor elkaar hebben.
Wij bidden voor:
- Kracht voor de scholieren die gehoord te hebben niet geslaagd te zijn;
- Nabijheid voor hen die zich juist in de zomerperiode alleen voelen;
- Voor de voorbereidingen van het beroepingswerk;
- Voor mantelzorgers;
- Dat alle vakantiegangers weer veilig mogen thuis komen;

……………………………………………………………………………….……………
Zomervakantie
De zomervakanties zijn begonnen
Een tijd van ontspanning en plezier
Op zoek naar gezelligheid en vertier
En lekker genieten van het zonnen.

Kijken naar de mooie golvende baren
De zon bij het strand zien ondergaan
Prachtig, om dit te kunnen gadeslaan
Het doet je goed, dit te mogen ervaren.

Eropuit trekken naar een ander land
Vrij, niets verplichts te hoeven doen
Luieren mag ook met goed fatsoen
Aan de wijde zee en op het strand.

Je ziet dan overal Gods grootheid
Dat Hij alles zo perfect heeft gemaakt
Zodat je er blij en ontroerd door raakt
Goed zij hiervoor geprezen, wijd en zijd.
Fedde Nicolai

……………………………………………………………………………….……………

Meeleven met elkaar als gemeente
Marieke Suur zou het erg op prijs stellen om regelmatig post te ontvangen vanuit de gemeente.
Marieke kan door haar ziekte zijn (ME) al lange tijd niet voor haar gezin zorgen en is geheel
bedlegerig. Dit is erg ingrijpend voor haar en het hele gezin.
Het is een blijvende zoektocht en worsteling om hier mee om te gaan. Laten we als gemeente dit
gezin niet vergeten en biddend om hen heen staan. Het sturen van een kaartje geeft een lichtstraal
in het leven van Marieke.

Hun adres is:
Familie Suur
I.V.M. privacy worden het adres niet online getoond. Toch meeleven?
Neem contact op met de reactie

……………………………………………………………………………….……………
Gebruik uw kennis en uw macht tot heil en zegen van uw nageslacht.

Ingezonden stuk | Benschop en Opwekking
Wat hebben die twee met elkaar te maken?! Zoals velen van u wellicht weten, gaat een heel aantal
gezinnen uit onze gemeente jaarlijks naar pinksterconferentie ‘Opwekking’ in Biddinghuizen. Deze
conferentie bestaat al 52 jaar en vindt plaats tijdens het pinksterweekend, van vrijdag t/m maandag.
Graag vertellen de Benschopse conferentiegangers wat de pinksterconferentie inhoudt en waaróm
ze erheen gaan. De Benschoppers kamperen bij elkaar, op één van de veldjes op het conferentieterrein. Traditiegetrouw wordt hier een origineel plaatsnaambord ‘Benschop’ geplaatst, waardoor het
veldje de naam ‘Benschopstraat’ draagt. Elk jaar komen ook een heel aantal daggasten uit Benschop.
Zij kamperen niet, maar komen alleen een dagje. Het is mooi om ook de daggasten in de
Benschopstraat te ontmoeten en hen te spreken over hoe ze de diensten e.d. ervaren.
De Benschopstraat is ongeveer 15 jaar geleden ontstaan. Eerder ging er al een gezin uit onze
gemeente en zij namen later vriendjes/vriendinnetjes mee. De jaren erna gingen er steeds meer
jongeren mee en jonge stellen. Onderling waren er tijdens die weekenden veel fijne en goede
gesprekken en hebben ze een band met elkaar opgebouwd. Het aantal gezinnen dat in latere
jaren meeging, groeide en groeit nog steeds. Tijdens het opwekkingsweekend zijn we één grote
familie. Het mooie daaraan zijn de goede gesprekken die je onderling voert n.a.v. de verschillende
diensten en seminars. Doordat je 4 dagen met elkaar als gemeenteleden optrekt, is hier ruim
gelegenheid voor, die er anders niet zo gauw is. Je gaat samen naar een programmaonderdeel en
praat daarover door. Ook mooi zijn de gesprekken tussen de verschillende leeftijden.
Tijdens de conferentie is er voor élke leeftijd een programma. Er is een uitgebreid programma van
diensten, seminars, workshops, concerten, Mission Expo (kraampjes en tenten van goede doelen),
stilte- en gebedstent, etc. waar je heen kunt. Ieder kan zelf kiezen waar hij/zij heen wil. Er is echt
voor ieder wat wils. Grootschalig of kleinschalig. Elke ochtend en avond is er een dienst in de grote
samenkomst tent. Over de hele dag verdeeld zijn er diverse kleinere en grotere seminars en
workshops over verschillende onderwerpen, zoals (geloofs)opvoeding van kinderen, huwelijk,
discipelschap, missionair kerk zijn, geloofsgesprek met ongelovigen, contact leggen met moslims in je
eigen omgeving, pastorale onderwerpen, Israël, etc.

Ook helpen gemeenteleden als vrijwilliger mee, bijv. in de Lectuurtent, Snacktent, BHV-er,
Kinderhulp of in winkel met kampeerbenodigdheden. Ook zijn er sportieve activiteiten voor de
jeugd. Een rondvraag onder een aantal Benschopse conferentiegangers hoe zij Opwekking ervaren:
“Het mooiste van Opwekking ervaren wij dat je elkaar ontmoet, waar alle kerkmuren wegvallen en je
allemaal dezelfde God belijdt. Er ontstaan ongedwongen gesprekken waardoor er op deze plaats een stuk
gemeenteopbouw bezig is”.
“Het samen zingen bij de Sing In met tienduizenden christenen bij elkaar”
“Verbindend en verdiepend”
“Bewust met geloof en verdiepend bezig zijn”
“Eén grote Benschopse familie”
Op maandagmiddag was er een afsluitend concert waarbij we de opdracht kregen om in kleine
groepjes van mensen die om je heen zaten (níet degenen die je kende, maar onbekenden) samen te
bidden voor ieders eigen gemeente. Hoe mooi was dat! Met duizenden mensen uit zoveel
verschillende kerken! Dit n.a.v. het lied dat we zongen “Samen zijn wij Uw gezin. Samen zijn wij één.
Verschillende namen, maar één in Uw Naam, Heer wij eren U”.

Weliswaar kampeerden we, maar eigenlijk ben je meer
conferentieganger dan kampeerder. We zien het zelf niet als
‘vakantie’. Natuurlijk is het ontzettend gezellig, maar in de
eerste plaats is het toch vooral conferentie. Je wordt gevuld
en gaat (geestelijk) gevoed weer naar huis. Waar je het goede
wat je ontvangen hebt, weer mag doorgeven, ieder op zijn
eigen plek.
Het is mooi om Pinksteren 4 dagen lang echt te vieren. Aan
de christelijke feestdagen Kerst en Pasen wordt doorgaans
veel aandacht besteed, maar Pinksteren is ook zo mooi! Het
is zo’n vreugdevol feest! De Heilige Geest hebben we zó nodig.
Hij werkt ín ons en dóór ons heen naar anderen. Hij verandert mensenlevens.
Kerst: God MET ons
Pasen: God VOOR ons
Pinksteren: God IN ons, door de Heilige Geest.
Mensen die de conferentie niet kunnen bijwonen, kunnen de verschillende diensten en seminars online live meekijken of op later moment terugkijken. De diensten en seminars zijn tot 1 september
2022 terug te kijken op www.pinksterconferentie.nl
Hartelijk groeten namens de gezinnen van de Benschopstraat,
Fam. Boom, Van der Vlist, Roodenburg, Oudendorp, Nap, Lodewijks, Van Kesteren, Van Oostrum
én alle jongeren

…………………………………………………………………………………………..
Voor ieder die geslaagd is voor z'n examen, van Harte Gefeliciteerd!
Voor degene die gezakt zijn of mogen herkansen: sterkte en succes!
En weet:
BIJ GOD BEN JE OOK ZONDER DIPLOMA !GESLAAGD!

…………………………………………………………………………………………..

Ik geloof
Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!
André F. Troost

De zomer in zicht
De zomer! Zodra het woord zomer valt, moet ik denken aan de zomers die ik als stadskind
doorbracht op de boerderij van mijn oom Jan en tante Dina. Die boerderij stond ergens in de
Gelderse Vallei, aan het eind van een lange, doodlopende weg. En die doodlopende weg was niet
keurig geasfalteerd, maar onverhard, met een lange rij graspollen in het midden. Je ging erover als
naar het eind van de wereld.
In mijn herinnering lijken de zomers op die boerderij steeds mooier naarmate ik zelf ouder wordt.
Wat zou je dat allemaal nog graag eens overdoen.....Het kan niet meer. Mijn oom en tante zijn
heengegaan. De boerderij is verkocht. Maar de herinneringen, die kan niemand me afpakken.
Zal ik er een paar noemen, drie van die herinneringen? De eerste is de herinnering aan de stilte.
Daar zat ik dan, langs de beek die stroomde langs de boerderij. Het was maar een smal beekje,
maar het water stroomde snel, het kringelde langs takjes en blaadjes - en het water was zo helder
dat je de kikkervisjes zomaar voorbij zag wriemelen op de bodem. Daar zat ik dan. Daar lag ik,
languit in het gras, met een spannend boek, aan de waterkant, in het zonnetje - of, als het erg warm
was, in de schaduw van de bomen langs de beek. Aan de overkant van de beek: de weiden,
omzoomd door bossen. Grazen de koeien. En, als het avond werd, in de verte: een ree. Ik wilde wel
dat ik u de stilte kon laten horen. Je kon er een blad horen vallen en elke vlieg horen zoemen. Wat
was het daar verrukkelijk stil......Zo stil, dat het wel leek alsof je de stilte hoorde zingen. Het was in
de jaren waarin de nieuwe psalmberijming werd geboren. Als ik die toen gekend had, had ik vast en
zeker de prachtige berijming van psalm 65 stilletjes gezongen: 'De stilte zingt U toe, o Here, in uw
verheven oord....' Wat een zegen: de stilte.
Niet dat het altijd zo stil was op die boerderij van mijn oom en tante. Soms was het een kabaal van
jewelste.Vooral als er een kip werd geslacht. Mijn oom nam dan een houtblok en een bijl en ving
een kip. Hoe dat verder ging? Dat zal ik u niet vertellen, want wat er dan gebeurde, vond ik ten
hemel schreiend. Ik moet alleen, als tweede herinnering, even kwijt dat ik dankzij de zomers op de
boerderij heel goed weet wat de betekenis is van de uitdrukking 'kip zonder kop'. Zo'n kip zonder
kop gaat vreselijk tekeer. Zo'n kip zonder kop fladdert nog een tijdje, rent heen en weer, loopt
zonder kop tegen een muur op, valt, fladdert nog eens....Een vreselijk gezicht! Ik vond het toen
alleen maar zielig en verschrikkelijk. Maar als ik er nu aan terugdenk, denk ik vooral aan de
betekenis van de grote zomer die komt! Eindelijk zullen alle boze machten en krachten hun vleugels
niet meer uit kunnen slaan. Nog even, denk ik dan, dan is die kip zonder kop voorgoed uit
gefladderd! Met Pasen is-ie al onthoofd. De kop is eraf. De duivel en de dood zijn al uitgekakeld.
Wat ze nog te melden hebben, zijn alleen maar stommiteiten. Ze kunnen hooguit nog wat
rondfladderen. En dat doen ze dan ook. Het is evengoed nog een verschrikkelijk gezicht. Terreur.
Oorlogen. Allerhande ellende. Maar sinds wij ons Hoofd in de hemel hebben, is de kakelende kop
van die kip eraf! Het kan niet lang meer duren, hooguit nog een eeuw of wat - maar de grote
zomer komt, en dan zullen we alleen nog de stilte van het loflied horen!
Zal ik nog een derde herinnering ophalen? Dat zal dan de herinnering aan de oogsttijd zijn! Met
paard en wagen ging mijn oom naar het land. Al eerder was hij daarheen gegaan, zijn zeis in de hand.
Met brede gebaren had hij zijn zeis door het koren geslagen, tot heel de akker voor hem gevallen
was. Soms moest hij even rusten. Dan ging hij zitten, de zeis tussen de knieën. Dan sleep hij het
staal. Wat bot geworden was, werd weer scherp, mes scherp, zodat hij verder kon en maaide,
maaide, met het oog op de oogst. Dan bond hij de aren tot schoven. Dan zette hij de schoven
rechtop, tegen elkaar. En dan haalde hij paar en wagen om de schoven op te laden en die te brengen
in zijn schuur.

Eens komt de grote zomer. Als wij in onze gemeente het avondmaal vieren, zingen wij altijd dit lied.
Eens komt de grote zomer,
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op de aarde komen
met groene eeuwigheid.
Eens zal het zover zijn. Dan zal elke kip zonder kop uit gefladderd zijn. Dan zal de stilte een loflied
zingen. Dan zal de oogst te velde staan, het graan worden geborgen. Dan zal er eindelijk vrede zijn.
André F.Troost

…………………………………………………………………………………………….

Adressenlijst
Vergeten we niet de langdurig zieken en de ouderen, leden en oud leden, die buiten onze gemeente
verblijven? Verras ze met een kaartje of bezoekje, daar worden ze erg blij van.
De adressen van mensen die in woonzorgcentra of verpleegtehuizen verblijven:
Mevr. C.G. Rietveld-den Besten
Dhr. Bert de With

Dhr. en Mevr. Bakker-Otten
Mevr. J. Versteeg-Doornenbal
Mevr. J. Romijn-Stigter
Mevr. A. van Wijngaarden-Fokker
Lotte Overbeek

Dhr. en Mevr. Leen-van Breugel
Mevr. C.H.J. Timmer-Schalkwijk
Mario Rietveld en fam.
Ook voor Gerliene is mail belangrijk:

I.V.M. privacy worden de adressen niet online getoond. Toch een
kaartje sturen? Neem contact op met de reactie

Zijn we iemand vergeten, of staat er iets verkeerd in deze lijst?
Laat het ons a.u.b. weten!

Agenda
De kerkdiensten zijn met ook beeld en geluid te volgen via kerkomroep.nl
Week 27
Zondag 03-07
9:30 Ds. A.L van Zwet uit Putten;
bevestiging ambtsdragers
18:30 Ds. A.D.J. Wessels uit Woudenberg

Week 32
Zondag 07-08
9:30 Prop. A. Schouten uit Benschop
18:30 Prop. G.T. van Lingen uit
Nieuw-Lekkerland

Week 28
Zondag 10-07
9:30 Ds. J.J. van Holten uit IJsselstein
18:30 Ds. J. Domburg uit Aalst

Week 33
Zondag 14-08
9:30 Ds. P. Nobel uit Garderen
18:30 Ds. M.J. Tekelenburg uit Monster

Week 29
Zondag 17-07
9:30 Prop. H.G. van Ingen uit Zegveld
18:30 Ds. M.W. Westerink uit Veenendaal

Week 34
Zondag 21-08
9:30 Ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal
18:30 Ds. J.A.C. Olie uit Delft

Week 30
Zondag 24-07
9:30 Ds. E.G. de Kruijff uit Maarsen
18:30 Prop. H.H. de Mots uit Ridderkerk

Week 35
Zondag 28-08
9:30 Prop. H. Meijer uit Rotterdam
18:30 Ds. K. Hak uit Lienden

Week 31
Zondag 31-07
9:30 Prop. A.M. van Maanen uit Weesp
18:30 Ds. J,J. ten Brinke uit Oud-Beijerland

Terugkerende activiteiten
Zondagsscholen starten weer op: 28-08
Gebedskring;
16-07, 06-08 7:00
Meditatie kerkomroep: woensdag 20:00

Kijk voor de actuele agenda op de website:
hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina
De volgende Sonar verschijnt op: 28 augustus ‘22
Inleverdatum: 10 augustus ‘22
Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,
Sander Schouten en Maria van Vliet
Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com

