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Tijd en ruimte gezien vanuit Christus
Wij leven als mensen – anders dan de dieren – bewust in tijd en ruimte. Als
het om tijd gaat hebben we horloges en klokken, kalenders aan de muur,
leven we met afspraken in onze agenda, we plannen activiteiten zoals
bijvoorbeeld een vergadering of een reis. Als het om ruimte gaat leven
we in onze huizen, hebben afspraken op een bepaalde plek, gaan naar de
supermarkt of naar een museum.
Tijd en ruimte zijn ook in ons geloofsleven bepalend. Het kerkgebouw, de
Bijbelse verhalen, de beweging van het kerkelijk jaar; ze geven houvast en
helpen om ons te oriënteren in het leven. Het geloof leert ons dat de toekomst
niet alleen iets is dat je zelf maakt (horizontale tijdsbeleving), maar iets dat
je nadert vanuit God (verticale tijdsbeleving).
Die laatste overtuiging, dat God ons nadert met Zijn Rijk, staat onder druk.
De horizontale visie dat wij alleen zelf de toekomst maken wint terrein in de
hoofden en harten van mensen.
Het levensverhaal van Jezus Christus vormt de basis is van het kerkelijk
jaar. En de viering van zijn levensverhaal in ons kerkelijk jaar geeft die
andere richting aan; biedt ons een tweede oriëntatie in tijd en ruimte naast
(en uitgaand boven!) de horizontale. Het kerkelijk jaar begint met de eerste
zondag van Advent (verticale tijdsbeleving), eerder dan het nieuwe jaar
met 1 januari dus (horizontale tijdsbeleving). Omdat die beleving van die
verticale tijd onder druk staat hebben we in de kerk krachtige beelden nodig
om ons besef van de toekomst van God gestalte te geven.
Een van de mogelijkheden is om de kleuren van het kerkelijk jaar
nadrukkelijker naar voren te laten komen. Dat is de achtergrond achter de
keuze voor de kleden, die sinds kort op de liturgische Tafels liggen in onze
kerken. Het is dus geen aardigheidje omdat het leuker of fleuriger staat.
Het is bedoeld om ons erbij te bepalen dat wij leven in Gods tijd en om ons
eigen levensverhaal te verbinden met het levensverhaal van Christus.
De komende tijd ligt het paarse kleed op de Tafel; teken van bezinning op
het lijden van Christus en daarmee dus nadrukkelijk verbonden met het lijden
waarmee wij zelf te maken hebben in ons leven of het lijden van anderen
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dichtbij of ver weg.
Zo kleurt de verticale tijd – Gods komende Koninkrijk – de ruimte van onze
kerk. De plek waar we samenkomen om te oefenen hoe wij met Christus
kunnen leven; dat wil zeggen vanuit de inspiratie van Zijn leven ons eigen
leven vorm kunnen geven. En boven alles uit: leven vanuit het vertrouwen
dat onze tijd geborgen is in Gods eeuwigheid.
Ds Neely Kok

A

ls je een schip wilt bouwen

Als je een schip
wilt bouwen
trommel je mensen
dan niet bij elkaar
om hout
te gaan verzamelen
en werktuigen
in gereedheid
te brengen
Ga geen
opdrachten geven
Maar wek in hen
het verlangen naar de
eindeloze zee
(vrij naar De Saint Exupery)
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Hoe zit het nu met de collecten?

Bijzonderheden de komende tijd

Sinds enige tijd is er iets veranderd rond de collecten, zowel voor de diaconie
als voor de kerk. Er is nu – met enkele uitzonderingen zoals de
veertig dagentijd – maar één diaconale collecte. Dat is de collecte tijdens de
dienst. Meestal zal een diaken voorafgaand aan het gebed vertellen waar de
diaconale collecte voor bestemd is.
Daarna bidden wij om een zegen en vervolgens wordt er voor dat
aangekondigde doel gecollecteerd (altijd de eerste collecte!). En aansluitend
legt de diaken de collectezakken bij het Avondmaalsstel. Hiermee willen wij
benadrukken dat ons geven voor anderen aansluit bij het offer van Christus.

Aswoensdag
Op woensdag 22 februari begint de veertig dagentijd. Traditioneel is de
veertig dagentijd een periode van bezinning en vasten ofwel versobering. We
beginnen die bijzondere periode van het kerkelijk jaar door op de avond van
Aswoensdag samen een sobere maaltijd te eten. Dit jaar organiseren we deze
maaltijd opnieuw, want vorig jaar was het een groot succes. We starten een
half uurtje eerder dan vorig jaar. Dit in de hoop dat het zo aantrekkelijk wordt
voor gezinnen om mee te komen eten! Let ook op de aankondigingen in de
kerk en in de Kerk Roept.
Plaats: Kerkesteijn, Deilse Dijk, Deil
Tijd: om 18.30 uur begint de maaltijd
Kosten: een vrijwillige bijdrage, wat overblijft is dat voor de vastenactie
Opgave: noodzakelijk en kan t/m zondag 19 februari bij mij: per mail, per
telefoon of op de lijst die in de kerk ligt.

De tweede collecte in de dienst is altijd bestemd voor de kerk (algemeen
kerkbeheer). De uitgangscollecte is - enkele perioden uitgezonderd (zie
boven) – sinds kort ook voor de kerk. Aan het begin van de dienst vertelt de
kerkrentmeester waar het geld van die uitgangscollecte voor is bestemd.
De gedachte is om telkens een wat langere periode daarvoor één onderwerp
centraal te stellen.
Afgelopen zomer was de uitgangscollecte steeds bestemd voor het
godsdienstonderwijs bijvoorbeeld.
Op dit moment wordt er gecollecteerd ter bestrijding van de stookkosten. Elk
jaar is dat een zeer aanzienlijk bedrag!
Het leek de kerkenraad goed om de doelen van de collecten door informatie
meer inhoud te geven. Het doel van de aankondigingen, van zowel diaconie
als kerkrentmeesters, is daarom dat we bewuster worden waarvoor we
geven, maar ook om u te betrekken bij een onderwerp dat op dat moment
bij de kerkrentmeesters speelt. Bijvoorbeeld het schilderen van Kerkesteyn
waarvoor afgelopen herfstmaanden is gecollecteerd en deze winter zal
plaatsvinden.
Voor eventuele vragen kunt u altijd bij iemand van de kerkenraad terecht.
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Avondgebeden
Vanaf woensdag 29 februari tot en met de woensdag voor Witte Donderdag
zal er in de kerk van Enspijk een kort avondgebed zijn. Vorig jaar merkten
we hoeveel zo’n sfeervol half uur midden in de week met je doet! Het begint
om 19.30 uur tot (hooguit) 20.00 uur. Marja Bongers begeleidt op piano. Gun
jezelf een aantal weken dat moment van rust en bezinning.
Op de zondagen
Voor de zondagen in de veertig dagentijd maak ik een liturgieblad, waarop
onder andere het projectlied van de kinderkerkclub een plek zal krijgen. We
zingen die weken geen loflied (gloria). De kleur in de kerk is paars vanwege
de bezinning in die periode. Alleen de middelste zondag (Laetare – verheug
u!) zal roze kleuren; het licht van Pasen schijnt al vooruit.
Project ‘voor de verandering’
In de weken voor Pasen is het thema: ‘voor de verandering’. De
Kinderkerkclub heeft als altijd een eigen invulling. Een invulling die ook
aansluit bij de collecten die bestemd zijn voor ‘Kerk in Actie’.



De ZWOcommissie (Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking) licht elke week de collecte toe. We bezinnen
ons samen met de kinderen op wat je allemaal zou willen veranderen en hoe
we dat zouden kunnen doen. In de wereld zien we genoeg dingen die we
anders zouden willen. Wat is ervoor nodig om ze te veranderen? Op weg
naar Pasen zullen we ontdekken dat er met Gods hulp echt iets kan gebeuren:
verdriet kan veranderen in vreugde, na de donkere nacht komt een nieuwen
morgen. Daar kun je zelf iets aan doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.
We denken samen na over doen veranderen en we bidden of God ons wil
helpen. Zijn Geest is de stuwende kracht achter de verandering.
PalmPasen
Palmpasen, de zondag voorafgaand aan de Stille Week en Pasen heeft twee
‘gezichten’: de vrolijke intocht, met zwaaiende palmtakken, ‘Hosanna,
gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer!’ en vrolijke liederen van de
intocht enerzijds. En het ‘kruisigt Hem’ waarmee Jezus’ lijdensweg aanvangt
anderzijds. Dit jaar willen wij die twee ‘gezichten’ op deze zondag vorm
geven. ’s Morgens de ‘gewone’ kerkdienst waarin de intocht gevierd wordt. s’
Avonds vertonen wij de fim ‘The Passion’. De film is een registratie van een
muzikaal evenement op de markt in Gouda in de Stille Week 2011. Het laat
de hervertelling van het Paasverhaal zien in een moderne versie, die jong en
oud, gelovigen en mensen die niet meer weten wat Pasen eigenlijk inhoudt,
boeit en raakt. In deze film wordt het eeuwenoude verhaal van de laatste
uren van Jezus’ leven, zijn dood en opstanding aan de hand van Nederlands
popsongs als ‘iedereen is van de wereld’, ‘Zeg me dat het niet zo is’ en ‘Stil
in mij’. Kom, oud, jong en alles er tussenin. Neem je pubers mee en laat je
samen raken het oude verhaal in nieuwe vormen!
Dag: Zondag 1 april (geen grap dus!)
Plaats: Kerk in Deil
Tijdstip: 19.00 uur
Stille Week
Witte Donderdag (19.30 uur in Enspijk) traditioneel de eerste viering in de
Stille Week. Een week waarin we geconcentreerd zijn op de weg van Jezus.
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We vieren die avond de Maaltijd die de Heer zelf instelde. ‘Kleinkoor Deil en
Enspijk’ (een kleine groep gemeenteleden) zingt o.l.v. Marianne Schotsman.
Goede Vrijdag (19.30 uur in Deil).
We staan stil bij de lijdensweg en het sterven van Jezus. Stilte, aandacht en
bezinning geven onze houding in deze viering aan.
Paasnacht (22.30 uur in Enspijk). Vorig jaar vierden we deze nacht voor het
eerst (toen in Deil, nu dus in Enspijk!) en het werd een beleving die niemand
had willen missen. Hoe gaan we van Goede Vrijdag met het sterven naar
het feest van de Opstanding. Hoe ga je van donker naar licht, van dood naar
leven. Dan moet je door de nacht heen, maar hoe kom je de nacht door? Dat
is in het leven van ieder mens een wezenlijke vraag, waarop deze viering van
de Paaswake geen antwoord geeft in verstandelijke zin, maar in beleving en
ervaring. In deze nachtviering brandt buiten een vuur, waaraan de nieuwe
Paaskaars – Licht van Christus, kleine kwetsbare vlam - wordt ontstoken.
Daarna ontsteken we ons eigen licht aan dat Licht van Christus. We gedenken
dat we gedoopt zijn: met Hem gestorven en opgestaan. We luisteren naar
lezingen die vertellen van redding. Een aantal gemeenteleden o.l.v. Marianne
Schotsman zingen prachtige liederen die bij deze nacht passen. Een intense,
maar niet te lange viering, waarin óndergaan en opstaan werkelijk bij je
binnenkomen. Gun het jezelf deze intense nacht mee te vieren.
Kleur en kleed.
In Kerkesteijn hangen verschillende quiltdoeken, die door gemeenteleden
met grote inzet en precisie zijn gemaakt. Mw Rieteke Hogendoorn maakt
quilts met Bijbelse voorstellingen. In het kader van ons kijken naar kleuren
en kleden voor in de kerk kwamen wij bij haar en haar website terecht:
www.bijbelquilts.nl. We hebben Mw. Rieteke Hoogendoorn gevraagd om
bij ons een bezinningsavond te verzorgen. Zij vertelt dan over haar
Bijbelquilts, de voorstellingen die erop te zien zijn, natuurlijk met
beeldmateriaal, maar ook met gedichten. Zet de datum alvast in je agenda!
Datum: dinsdag 22 mei
Plaats: waarschijnlijk het Oude Schooltje
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Studiereis uitwisseling in Zuid Afrika
In het kader van de nieuwe regeling studieverlof predikanten

Er is geen verplichting om elk jaar een deel op te nemen, je kunt het ook
samentrekken in één of twee jaren.

In 2011 zou ik nog een keer recht hebben gehad op drie maanden
aaneengesloten studieverlof; de regeling die de predikant voorheen één keer
in de vijf jaar de gelegenheid gaf om zich voor langere tijd achtereen te
wijden aan studie.
Om verschillende redenen heb ik van dat recht geen gebruik gemaakt.
Vorig jaar heb ik een aantal korte cursussen gevolgd. Het verslag van dit
studieverlof ligt in de kerk, zodat wie wil dat kan meenemen en lezen. Het
verslag is ook te vinden op de website van onze gemeente
(www.kerkdeilenenspijk.nl).
De regeling van drie maanden verlof wordt echter vervangen door er een
nieuwe: de permanente educatie (PE).
Nadere informatie daarover is te vinden op de website van de PKN
(www.pkn.nl)

Dit jaar zal ik in het kader van studie een reis maken naar Zuid Afrika.
De reis staat in het teken van uitwisseling met collega’s in het kader van
contextueel werken. Dit is een manier van pastorale aanwezigheid, waarin ik
mij in de loop der jaren bekwaamd heb door cursussen en opleidingen.
Uit twaalf gegadigden (predikanten en kerkelijk werkers die graag deze
reis wilden maken) ben ik met vijf anderen uitgekozen om mee te gaan. Er
is daarbij gekeken naar de motivatie van de deelnemers en wat zij zouden
kunnen inbrengen in de groep en in de uitwisseling.

Kort weergegeven:
- Het gaat om een verplichting; wie de PE niet volgt verliest de
bevoegdheid van predikant.
- Daartoe komt er een register waarin de studieverrichtingen van de
predikant worden bijgehouden.
- In een periode van 5 jaar moet h/zij 420 uren besteden aan een door
de PKN erkende studie.
- Predikant stelt (in overleg met de kerkenraad) een programma samen
aan de hand van eigen leerbehoeften of gebleken leernoodzaak.
- De helft van het verlof bestaat uit aangestuurd aanbod door de PKN,
de andere helft uit vrije ruimte uit het aanbod van de PKN.
- Daarnaast is er 100 uur om vrij te besteden; bijvoorbeeld
boekenstudie of (spirituele) reis.
- De kerkenraad dient ervoor te zorgen dat de predikant aan de
verplichting van het volgen van de PE kunnen voldoen.
In dit nieuwe studiesysteem dient de predikant ongeveer 2,5 week per jaar
aan studie te besteden (inclusief de zondagen).

10
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De opzet van de reis is als volgt. In Zuid Afrika logeer ik ongeveer tien
dagen bij een collega daar. Het is nog niet duidelijk of dit een blanke of
een zwarte collega zal zijn. Maar het zal hoe dan ook interessant zijn om
met een contextuele blik aanwezig te zijn in dit land, met z’n verleden van
apartheid en (mede daardoor) grote vragen rond verzoening. Een land ook
met een grote kloof tussen arm en rijk, met agressie, hiv-aids problematiek
en ingewikkelde intermenselijk verhoudingen. Na die tien dagen komen de
Nederlandse collega’s (die allemaal op een andere plek onderdak krijgen)
samen met die Zuid Afrikaanse collega’s bijeen in de universiteit van
Stellenbos (Kaapprovincie). Deze twaalf krijgen dan nog een week les in het
contextuele gedachtegoed onder leiding van een Nederlandse docent. Daarbij
zullen de ervaringen die opgedaan zijn in de week ervoor zeker meespelen.
Ik kijk er erg naar uit en ben blij dat ik mee kan met deze studie- en
uitwisselingsreis. Uiteraard is een en ander overlegd met de kerkenraad, die
positief reageerde.
De reis vindt plaats van 13 t/m 27 april 2012. Nadien moet er een kort
verslag geschreven worden waarin een persoonlijke en een theologische
reflectie staan en actiepunten hoe de uitwisseling doorwerkt naar de eigen
gemeente en eventueel daarbuiten. U hoort er dus nog van!
Ds Neely Kok
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Van de KinderKerkClub
Terugblik Kinderkerstfeest
In een tjokvolle kerk in Enspijk vierden de kinderen van de kinderkerkclub,
samen met vele andere kinderen uit Deil en Enspijk het kerstfeest “Op zoek
naar de koning”. We kunnen terugkijken op een sfeervolle en gezellige
kerstavond. De collecte heeft het mooie bedrag van € 326,26 opgebracht.
Veertigdagentijd
In de veertigdagentijd gaat het over verandering. Wat zouden de kinderen wel
eens willen veranderen? Wat is daar voor nodig? In de wereld om ons heen
zien we vaak genoeg dingen die we liever anders zouden willen. Op weg
naar Pasen zullen we ontdekken dat er echt iets kan gebeuren: verdriet
verandert in vreugde, na een donkere nacht komt een nieuwe morgen. Daar
kun je zelf iets voor doen, maar je hoeft het niet alleen te doen!
Leiding
Aan het einde van dit seizoen stoppen er enkele dames van de leiding.
We zouden graag enkele nieuwe heren en/of dames verwelkomen. Je hebt
ongeveer één keer per maand een gezellige groep kinderen waar je ongeveer
drie kwartier leuke dingen rondom de verhalen uit de bijbel mee doet.
Wil je graag een keer meekijken of eerst meer informatie? Neem dan contact
op met Marjon Abbring, tel. 652636.

Voor de kinderen
Doolhof vogelhuisje: begin bij START en vind de weg naar EINDE.

12
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Geschiedenis Kosterswoning en Oude Schooltje in Enspijk

In 1978 krijgt de school een naam: “De Minzerie”.

In het kerstnummer 2010 van In en Om de Kerken werd over deze oude
school en woning een artikeltje geplaatst met de oproep naar meer verhalen
en gegevens.
Inmiddels is er ook in het Streekarchief verder gespeurd.
Op een gravure van Philippus van der Schley naar een tekening van Jan de
Beyer uit 1730 zijn de kerk en een huis te zien op de plaats waar nu het
schooltje staat.
Dat was zeer waarschijnlijk het schoolhuis dat af gebroken is om voor het
huidige gebouw plaats te maken.
De grond waarop de gebouwen staan is, zoals bekend, tot op de dag van
vandaag in het bezit van de kerkelijke gemeente. De burgerlijke gemeente
Deil huurde op 31 juli 1909 de woning, school en tuin voor 20 jaar van de
kerk. De school is dan een openbare gemeenteschool, maar de kerk mocht
wel de lokalen gebruiken op tijden dat ze niet als school dienst deden.
In 1910 was de opening van het 2e lokaal. Door burgemeester Kolff werd
zeer aangedrongen op een snelle bouw: ”Hoe sneller de bouw ging, hoe
liever hij het had!”
Het kerkbestuur gaf aan dat het maximaal f 3000,- mocht kosten. Het
“Gezondheidscomité” in Culemborg drong aan op een goede en veilige
watervoorziening voor de school, en het privaat moest vergenoeg weg staan
van de waterput.
In 1930 wordt de huurovereenkomst verlengd tot 1950 en de huur verhoogd
tot f280,- per jaar, maar de kerkeraad besluit in de crisisjaren weer tot een
verlaging tot f 150,-.
De tijden veranderen en in 1933 besluit de gemeenteraad van Deil tot het
opheffen van de openbare school en het stichten van een “Bijzonder Neutrale
School”, met een eigen schoolvereniging, bedoeld om alle leerlingen uit dorp
en omgeving binnenboord te houden. De school heeft dan 72 leerlingen,
verdeeld over 8 leerjaren.
Vanaf 1950 wordt de school te klein en te oud en worden plannen gemaakt
om een eigen school te bouwen.
In 1969 wordt de Bijzondere school weer Openbaar, in een nieuw gebouw
aan de Netstraat.
14
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Op de website “mooi Enspijk” vind je een boekje, getiteld:”Geschiedenis van
de Lagere School in Enspijk”, uitgegeven in mei 1979 en gemaakt
door Roel Bakker.
In dit boekje wordt ook ingegaan op de oudste berichten over de school in de
kerkelijke archieven.
Er wordt ook gesproken over de schoolmeesters en juffrouwen. In 1852
was er in Enspijk een schoolmeester: M.Romeyn. Er werd toen een nieuwe
woning gebouwd, met daaraan verbonden een “Catechiseerkamer”. Wij
denken dat in die catechiseerkamer school werd gegeven. In het bestek van
deze bouw staat alles precies beschreven.
De bouw werd tenslotte aanbesteed voor de som van f 2874,- aan Gerrit Key,
ten huize van Klaas Key, kastelein te Enspijk. Nog steeds bekende namen in
Enspijk!
In 1933 was mijnheer Zeylemakers hoofd van de school. Hij had als kind op
Texel gewoond. Toen de Enspijkse school een prijs won met de verkoop van
kinderpostzegels, ging hij met de kinderen op schoolreis naar Texel!
Ook een bekende naam was Juffrouw G.van Mourik, geboren in 1897 in
Geldermalsen.Zij was van 1917-1962 onderwijzeres in Enspijk en zag
zodoende veel Enspijkse kinderen! Zij vertelde in een artikel over haar
herinneringen aan die tijd dat de gymnastiekles werd gegeven op de zolder
van het koor van de kerk, op kousevoeten.
Sindsdien is er veel gebeurd. Het oude schooltje is volop in gebruik voor
kerkelijke en andere aktiviteiten. De kosterswoning kwam leeg te staan en
is nu verhuurd en er is een commissie ingesteld door de kerkenraad om te
onderzoeken wat er met de gebouwen moet gebeuren. Er zijn genoeg
ideeën , maar het moet realiseerbaar zijn. We wachten af wat het uiteindelijk
gaat worden!
Namens de Historische Commissie, Marja Bongers.
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Voor de verandering…..
40dagentijdcampagne 2012

chter de schermen van de
kerkenraad

De laatste tijd zijn er in de kerkenraadsvergaderingen weer veel punten
besproken.
Een korte bloemlezing:

In de 40dagentijd doen we dingen vaak net even anders. Door bezinning
en door te vasten, richten we ons op God en onze naaste. We leven toe naar
Pasen, het feest dat echte verandering mogelijk maakt. Dichtbij en ver weg
bidden mensen om verandering in hun persoonlijke leven of in de situatie in
hun land. Wij kunnen elkaar hierbij tot steun zijn. Geloof ook in verandering!

Beeld en geluid.
U heeft de beamer in Deil vast wel zien hangen. En in de ZWO-dienst werd
hij al gebruikt. Er wordt nog hard gewerkt aan verbetering van het geluid,
maar we komen er wel. Na Deil is Enspijk aan de beurt. U hoort nog van ons.

Breng verandering………
Kerk in actie zet zich samen met partners wereldwijd in, om levens van
mensen te veranderen.
Zo maken ze activiteiten mogelijk voor vluchtelingenkinderen die op hun
jonge leeftijd al de zware bagage van angst, onzekerheid en oorlog met zich
meedragen.
Ze helpen de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Cuba hun hoofd boven
water te houden en geven vrouwen in Kenia de mogelijkheid de strijd aan te
gaan tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
In de kerkdiensten zullen we iedere week het project toelichten waarvoor de
uitgangscollecte bestemd is.

Vacatures.
Met het afscheid van Wim Bertens en Tonia Broekhuizen en de komst van
Greetje van de Water en mijn persoon is de kerkenraad redelijk gevuld. We
hebben nog een vacature voor jeugdouderling en voor twee ouderlingen.

Ook wij geloven dat verandering mogelijk is !!
De 40dagentijd begint in 2012 op aswoensdag 22 februari en loopt tot en met
stille zaterdag 7 april.
Namens de zwo commissie,
Ike van Zadelhoff

Beleidsplan.
Op regelmatige basis passen we ons beleidsplan aan de veranderde
omstandigheden aan. Het pastoraatgedeelte is af, de diaconie, de
kerkrentmeesters en diverse groepen zijn nu aan het werk voor hun gedeelte.

Oude pastorie en kavel.
De kerkrentmeesters zijn hard aan het werk. De oude pastorie is nu verkocht,
de verkoop van de kavel is nog niet afgerond.
Dopen.
Binnen de kerkenraad is uitvoerig gepraat over dopen. Het komt nog wel
eens voor dat er mensen die niet veel band met onze kerkelijke gemeente
hebben vragen of hun kind gedoopt kan worden. Dat roept soms de vraag
op of “wij dat wel moeten doen”. De kerkenraad is van mening dat wij altijd
gastvrij en open moeten zijn voor hen die een beroep op ons doen. En we
maken graag van de gelegenheid gebruik om in gesprek te gaan.
Namens de kerkenraad,
Kees Burger
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De POZM’ers hebben er nog steeds veel zin in. Ze komen trouw op
de eerste zondagmorgen van de maand bij elkaar en bedenken
iedere keer weer een nieuwe actie om wat geld bij elkaar te sprokkelen voor
de Goede Doelen die zij ondersteunen.

De hiernavolgende mutaties komen van het centrale
ledenregistratiesysteem, die de gegevens weer krijgt van de aangesloten
kerkelijke gemeenten en de burgerlijke gemeente. Het blijkt in de praktijk
dat er wel eens fouten en/of hiaten in deze gegevens zitten. In dat geval
horen wij dat graag, zodat we de fouten kunnen corrigeren.

ozm

Aan de actie “Hart voor Malawi” heeft POZM € 292,50 bijgedragen.
Dit bedrag is tot stand gekomen door zelf gebakken cakejes te verkopen en
met de catering tijdens de boekenmarkt in Kerkesteijn.
Voor “Plan Girls First” is op dit moment al een bedrag van € 732,59
in kas. Dit is verdiend met de zeer geslaagde actie “Passi voor Nasi”.
Hierbij kwamen verdeeld over twee avonden bijna 100 mensen chinees eten.
De actie voor het voorjaar wordt een “appeltaart actie”. Ieder kan bij
de POZM jeugd een grote traditionele appeltaart van superkwaliteit
bestellen a € 12,00 per stuk.
Van deze taart snijdt u met gemak 12 punten.
Binnenkort hoort u hier meer over.
Al deze acties houdt de jeugd goed bezig en schept een onderlinge
band met de nodige gezelligheid. Wat mij betreft verdienen zij een
compliment!

erhuisd

Jolanda van Zanten–Boskaljon

652481

Ingekomen:
Dhr. C.J. Anemaet 		
Mevr. W.C. van Soelen		
Dhr. D.R. van Soelen		
Dhr. F.C.L. de Jong		

Krooiweg 3		
Palmesteynstraat 10
Deilsedijk 34		
Frissestein 1		

vanuit Beesd
vanuit Geldermalsen
vanuit Utrecht
vanuit Meteren

Beemdstraat 31		
Maasstraat 19

naar Geldermalsen
naar Breda

Vertrokken:
Dhr. E.J. Goedel		
Dhr. J. van de Water		

Jan van Zanten
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reekrooster

Naast de kerkdiensten, de KinderKerkclub of kindernevendienst en de
wekelijkse repetities van ‘Jubilate Deo’ op maandagavond zijn er nog tal van
andere aktiviteiten die in en om onze kerken georganiseerd worden. Van deze
-wisselende- aktiviteiten houden wij u zo up–to–date en kompleet mogelijk op
de hoogte.
Wijzigingen en aanvullingen voor de kalender kunt u doorgeven aan:
Marja Bongers, Pr. Willem Alexanderstraat 14, Deil, T 652552
Let op:
in ‘De kerk roept’ staat per 2 weken een bijgewerkte agenda,
op de website www.kerkdeilenenspijk.nl is een bijgewerkt overzicht per week te
vinden onder de knop ‘Nieuws - Deze week’.

Soos
Informatie Mevr. J.Verwey T 0345-651337
Aanvang gym 14.00 - aanvang soos 14.30 uur
Wilt u opgehaald worden, een telefoontje naar Adri Snel
T 0345-651425 en het wordt geregeld.

datum

tijd

plaats

voorganger

Karakter

Februari		
19			
10.00 Deil
26			
10.00 Enspijk

Ds. Neely Kok
Ds. Neely Kok

Maart
04			
11			
18			
25			

10.00
10.00
10.00
10.00

Ds. Neely Kok
2e zo.40-dagentijd
Ds. Neely Kok
3e zo.40-dagentijd
Ds. P.v.d. Stoel
4e zo.40-dagentijd
Drs.Chr. van Harten 5e zo.40-dagentijd

April
01			
05 Do.		
12 Vrij.		

10.00 Deil
19.30 Enspijk
19.30 Deil

Deil
Enspijk
Deil
Enspijk

Ds. Neely Kok
Ds. Neely Kok
Ds. Neely Kok

1e zo.40-dagentijd

6e zo.40-dagentijd
Witte donderdag HA
Goede Vrijdag

Donderdag 23 februari
Donderdag 8 maart
Donderdag 22 maart
Hervormde vrouwenvereniging Enspijk
Informatie Mevr. R.Barlo T 0345-652053
14 februari 		
6 maart		
27 maart		
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Jaarfeest - vol met verrassingen
Hans Donker vertelt over drinkwater
Paasviering - na de pauze knutselen
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ooster Kinderkerkclub

Elke zondag (behalve in de vakanties) is er KinderKerkclub in het dorp
waar kerk is. In de vakanties wordt een kindernevendienst verzorgd.
Iedere zondag wordt na de afkondigingen de tafelkaarsen aangestoken door
een kind van de KinderKerkclub. Zodra de naam van het kind is genoemd
door de dienstdoend kerkvoogd loopt het kind naar voren om (eventueel
met hulp van de kerkvoogd) de tafelkaarsen aan te steken.
Als uw zoon of dochter niet kan, wilt u dan onderling ruilen en dit daarna
aan de KinderKerkclubleiding of aan de scriba doorgeven?
Datum

Plaats

Tafelkaars

Opmerkingen

Maart
04		
11		
18		
25		
		

Verspreiding van “In en om de kerken van Deil en Enspijk” en informatie/
administratie abonnement op “De kerk roept”
Jannie Bassa
Bulkstraat 4
T 651987
janniebassa@hotmail.com
Jolanda van Zanten–Boskaljon
T 652481

Drukwerk
Janny Bassa

Redactie

Ike van Zadelhoff
T 651654
E ikevanzadelhoff@planet.nl
Neely Kok
T 505390

Vormgeving

Februari
19		
26		

I

nformatie

Deil
Enspijk

Coby Steenman
Molenkampstraat 21
T 651569
E cobysteenman@vamail.nl

Eline Elbers
Boaz Zondag

Wanneer verschijnt er weer een “In & Om”?

Deil
Enspijk
Deil
Enspijk

De verschijningsdata in 2011
Kopij graag uiterlijk 10 dagen daarvoor aanleveren,
Cobysteenman@vamail.nl
* Pasen
28 maart
* Pinksteren
9 mei
* Winterwerk
* Advent en Kerst

Britt Vermeulen
Nienke Veenstra
Paula de Ruiter
Marvin Stern

Kerkelijke kalender 2012

*
*
*
*
*
*
*
*
*
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aswoensdag - start 40dagentijd: 26 februari
goede vrijdag: 6 april
pasen: 8 en 9 april
hemelvaart: 17 mei
pinksteren: 27 en 28 mei
start winterwerk: nog niet bekend, waarschijnlijk 7 of 14 september
laatste zondag van het kerkelijk jaar:
1ste advent:
kerst: 25 en 26 december
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Roeping
Je kunt de eerste toon zijn in een lied
waardoor alle grenzen vergeten worden
Wees niet bang
ook wanneer de toon amper klinkt
Wees niet bang
Je kunt de eerste vonk zijn voor een vuur
dat alle wapens tot ploegen omsmelt
Wees niet bang
ook wanneer de tegenwind je striemt
Wees niet bang
Je kunt de eerste graankorrel zijn op een akker
die alle handen vullen zal met brood
Wees niet bang
ook wanneer het land vol stenen zit
Wees niet bang
Je kunt de eerste druppel zijn voor een bron
die in de woestijn levensliederen zingt
Wees niet bang
ook wanneer de wolk nog zwijgt
Wees niet bang
Je kunt de eerste pas zijn voor een dans
die alle voeten leidt naar onze God
Wees niet bang
ook wanneer je voet nog struikelt
Wees niet bang

