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Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.  
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dienstgemist.nl”. 
 
Zondag 26 juni  2022 – bevestiging nieuwe ambtsdragers 
Voorganger: ds. J.S. Bruwer 
Ouderling van dienst: Marleen de Vos. 
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt. 
Kerkrentmeeester van dienst: Hans van Leeuwen. 
Overige dienstdoenden: Leo Eveleens en Kees de Bondt. 
Koster: Chris Bremer. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie(1) Vakantieprojecct  
(2) en ZWO-commissie (uitgang) 
Rijdienst: Bertus de Vries en Koos Koelewijn 
Boekenhoek: Gusta Groenendijk 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag ging ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar bij ons voor. Ds. Ver-
hoeff sprak met ons over de geschiedenis van de rijke jongeling uit Marcus 
10. De man die Jezus aansprak, miste kennelijk iets in zijn leven: ‘wat is het 
echte leven?’ De jongeling had de wetten van Mozes trouw nageleefd en 
toch knaagde er iets waarnaar hij nu op zoek was. Jezus vraagt hem vervol-
gens zijn bezittingen te verkopen, de opbrengst met anderen te delen en 
Jezus na te volgen. En dan laat de man zijn hoofd hangen want ‘hij bezat 
namelijk veel bezittingen’ (NBV 2021). 
Het gaat over ‘hebben’ en ‘zijn’, zo hield ds. Verhoeff ons voor. God is voor 
ons als een vader. Hij zorgt voor ons. Hij IS. Dat is ook zijn naam – in Exodus 
geeft hij dat al aan: JaHWeH – ik ben die ik zal zijn. In het echte leven gaat 
het veel minder over ‘hebben’ en meer over ‘zijn’.  En dat is ook wat van ons 
gevraagd wordt – er ZIJN voor anderen. De jongeling uit het Marcus-evan-
gelie wordt daarmee een schat in de hemel toegezegd – daar mogen ook wij 
op vertrouwen. 



Ds. Verhoeff sloot zijn preek af met het gedicht ‘hebben en zijn’ van de dich-
ter Ed Hoornik, dat als een rode draad door de preek heen liep: 
 
Hebben en zijn   
Op school stonden ze op het bord geschreven. 
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn; 
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven, 
de ene werkelijkheid, de andre schijn. 
 

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven. 
Is van de wereld en haar goden zijn. 
Zijn is, boven die dingen uitgeheven, 
Vervuld worden van goddelijke pijn. 
 

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten. 
Is naar de aarde hongeren en dorsten. 
Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 
 

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
Is kind worden en naar de sterren kijken, 
En daarheen langzaam worden opgelicht. 
Ed Hoornik – (uit de bundel: ‘Het menselijk bestaan’ 1952) 
 
Volgende week zondag is er ook een eredienst. In die dienst zullen we vier 
nieuwe ambtsdragers bevestigen. Ook worden er dan enkele ambtsdragers 
‘herbevestigd’ en nemen we ook een ‘ambtelijk afscheid’ van weer enkele 
andere ambtsdragers. Verderop in dit kerkblad komen we daar nog op terug. 
In die dienst gaat ds. Strydom Bruwer voor. Weet u welkom. 
 
Wisseling ambtsdragers 
Deze zondag is het wisseling van ambtsdragers. Voor het eerst na twee ja-
ren is er weer een bevestigingsdienst die wordt geleid door onze eigen pre-
dikant.  
De ambtsdragers die nieuw bevestigd worden zijn: 

- Marjolein van der Zwaard, als ouderling – coördinator; 
- Lolke van der Leeuw, als ouderling -kerkrentmeester, tevens voor-

zitter van het College van kerkrentmeesters; 
- Agnes Poortvliet – als diaken; 
- Nel Overbeek – als pastoraal medewerker. 

 

De ambtsdragers die worden herbevestigd zijn: 



- Truus de Geus, als ouderling-coördinator (vooralsnog voor twee 
jaar); 

- Rik van Osnabrugge, als diaken (vooralsnog voor een jaar). 
- Tineke van der Blonk als pastoraal medewerker (vooralsnog voor 

een jaar); 
- Letty Groenveld, als pastoraal medewerker; 
- Anneke de Jong, als pastoraal medewerker; 
- Janine van Osnabrugge, als pastoraal medewerker (vooralsnog 

voor een jaar); 
We zijn dankbaar dat al deze gemeenteleden, zowel de ‘komenden’ als de 
‘blijvenden’ zich de komende periode weer willen inzetten voor onze en uw 
gemeente. 
 

De ambtsdragers waarvan we afscheid nemen zijn: 
- Anneke Sikkema – als ouderling – coördinator; 
- Arie de Vos – als ouderling – kerkrentmeester, tevens voorzitter 

van het College van kerkrentmeesters; 
- Ans Rinkel – diaken; 
- Ans Creemer – pastoraal medewerker; 
- Marja van der Meer – pastoraal medewerker; 
- Ina Verheul – pastoraal medewerker. 

We danken hen allemaal hartelijk voor het vele werk dat zij in de afgelopen 
jaren hebben verzet in het kerkelijk leven. We wensen hen een goede ambts-
rust toe en hopen hen overigens in ons kerkelijk leven nog veelvuldig te ont-
moeten. 
Scriba 
 
Avondmaalscollecte 
Op D.V. 3 juli a.s. hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De 
collecte in die dienst is dan uiteraard weer voor het Avondmaalsproject, dat 
is het Ademas inloophuis in Nieuw-Vennep. 
Het Adamas Inloophuis is opgericht door mensen die – zelf of in hun di-
recte omgeving – met kanker waren geconfronteerd en merkten dat er be-
hoefte was aan aanvullende ondersteuning bij het verwerkingsproces. 
Deze initiatiefgroep wist in korte tijd vele mensen en bedrijven uit de regio 
te enthousiasmeren en te mobiliseren om samen het inloophuis te realise-
ren. De missie van waaruit er in het Adamas Inloophuis gewerkt wordt is: 
‘door kanker bewust leven’ 
De daarmee verbonden visie is om volwassenen en kinderen die met kan-
ker geconfronteerd zijn psychosociale ondersteuning en begeleiding te bie-
den. Adamas biedt iedere gast behoeftegerichte ondersteuning waardoor 



de gast zijn/haar kracht (weer) leert inzetten. Op die manier maken we een 
essentieel en concreet verschil in het leven van kankerpatiënten, hun naas-
ten en hun nabestaanden, ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- of 
acceptatieproces waarin zij zich bevinden. 
 
Kinderen en het Heilig Avondmaal 
Op woensdagmiddag 29 juni om 16.00 uur zal er een  moment zijn voor de 
kinderen om uitleg te krijgen over het Heilig Avondmaal. Dominee Bruwer 
en Judith van der Vis kijken er naar uit om de kinderen in de kerkzaal te 
ontvangen. Er zal dan precies worden uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat 
en natuurlijk kunnen jullie ook goed kijken welke spullen we voor daarbij 
gebruiken. We hopen om een mooi moment met elkaar.  
Hartelijke groet, ds. Strydom Bruwer en Judith van der Vis 
 
Zomerstop kerkblad en nieuwsbrief 
Zo langzamerhand staat de zomervakantie weer voor de deur. Dat is ook 
een periode waarin het kerkblad niet verschijnt. Het duurt nog een paar we-
ken, maar toch is het goed om u daar vast over te informeren. Het laatste 
kerkblad voor de zomervakantie wordt gemaakt op maandag 11 juli en is 
voor de zondagen 17, 24 en 31 juli en voor 7, 14 en 21 augustus. Het eerste 
kerkblad na de vakantie is voor zondag 28 augustus. Kopij daarvoor kunt u 
op uiterlijk 21 augustus inleveren bij de scriba. De kopij voor het laatste kerk-
blad voor de vakantie moet op 10 juli door de scriba ontvangen zijn. 
De nieuwsbrief zal, behoudens bijzondere situaties, in dezelfde periode ook 
niet verschijnen. Het is overigens de bedoeling dat de ‘orde van dienst’ – die 
iedere zondag wordt uitgereikt bij de deur van de kerkzaal – wel blijft ver-
schijnen in de zomerperiode. 
Scriba 


