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Mevr N.C. Onink-
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Voor giften ten behoeve 
van de diverse fondsen 
kunt u gebruik maken van 
NL04 RABO 0373 7050 93. 
Graag als omschrijving 
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noemen.
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Met het oog op de privacy kan het voorkomen dat we in 
deze digitale versie van ons kerkblad personen zelf niet 

altijd bij naam noemen en/of andere gegevens weglaten. 

Wij proberem dit met uiterste zorg te doen. Heeft u vragen of  
opmerkingen met betrekking tot gegevens die wel vermeld worden, 

neem dan contact op via de contactpagina van deze website.

VAN DE PREDIKANT
Bij de diensten
1 maart begint de 40dagentijd. Zoals 
in voorgaande jaren starten we dan in 
de dienst met het Paasproject van de 
zondagsschool. ‘Tussen hemel en aar-
de’ heet dat project. De kinderen lezen 
uit de Bergrede, waarin Jezus hemel en 
aarde bij elkaar brengt en ons vraagt 
dat ook te doen. Deze zondag lezen we 
uit Matteus 5: 1-12 waar Jezus laat zien 
voor wie het echte geluk en Gods nieu-
we wereld zijn.
11 maart is het biddag. We willen dit 
jaar ook voor de kinderen biddag 
organiseren. Van 16:00 -16:45 in het 
koor van de kerk van Beusichem. We 
zullen dan zingen, een verhaal horen en 
knutselen… en natuurlijk bidden. 
‘s avonds is er om 19:30 een samenkomst 
in de kerk van Beusichem. Dan wil ik over 
de bede ‘geef ons heden ons dagelijks 
brood’ nadenken. En we zullen bidden. 
Het zou mooi zijn als er vanuit de ge-
meente gebedspunten worden aange-
dragen voor het gebed in de kerkdienst. 
Voor wie of wat mogen we als gemeen-
te bidden? Welke zorgen, moeiten, 
maar ook vreugdevolle dingen, leven 
onder jullie en mogen we bij God bren-
gen? U kunt me mailen of bellen. 
15 maart is de 3e zondag van de 40da-
gentijd. ‘Leid ons niet in beproeving’ 
is dan de bede waarover ik wil preken. 

Op het moment van schrijven ben ik 
ziek. De griep heeft me geveld. Ik hou 
het daarom deze keer bij deze de rubriek 
‘Bij de diensten’. Ik verwijs u naar week-
brieven voor alle activiteiten die komen. 
Mogelijk worden die activiteiten elders 
in dit kerkblad ook wel genoemd.
Ik attendeer u in ieder geval nog op de 
(3e) contactochtend in de kerk te Zoel-
mond: 26 maart, aanvang met koffi  e 
om 9:30. Ontmoeting staat centraal en 
Hillie van de Woerd is dan weer terug 
van haar ontwikkelingswerk in de Domi-
nicaanse Republiek. Ze zal aan de hand 
van foto’s over dit mooie werk vertellen. 

Tot slot nog een compliment voor u
Regelmatig vragen mensen me hoe het 
me bevalt in Beusichem-Zoelmond. En 
altijd reageer ik dan o.a met een lof-
prijzing op u als gemeente. U bent een 
brede gemeente. Een gemeenschap 
bestaande uit mensen met verschillen-
de geloofsbelevingen. En dat kan span-
nend zijn. Maar ik merkt dat u ruimte 
geeft aan elkaar. Dat kan ook anders. 
Daarover hoor ik wel eens uit het ver-
leden. Dat weet ik uit andere gemeen-
ten. Ik prijs u in uw liefde voor elkaar. 
Dat merk ik in hoe u de kerkdiensten 
graag ziet. U heeft in uw beleidsplan 
van 2016-2020 aangegeven die ruim-
te te willen zoeken. Daarom zoekt u in 
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de vorm van de kerkdienst niet enkel 
volwassenen aan te spreken, maar ook 
jongeren en kinderen. U geniet van 
kinderen die door middel van een spel 
actief naar de preek luisteren in enkele 
van de kerkdiensten. Hoe bescheiden 
ook: het is een kindermoment in een 
volwassendienst en af en toe meer 
dan één kinderlied. Met advent en pa-
sen een project voor volwassenen en 
kinderen samen. Heel rustig aan: 2 van 
de 55 diensten per jaar geen orgel maar 
een band. En u wilt de mogelijkheid 
om in een groot deel van de diensten 
een lied te zingen dat óf juist ouderen 
óf juist jongeren dierbaar is: en dat 
mag dan een lied zijn van buiten het 
liedboek. Ik weet van kerkscheuringen 
om deze keuzes om een inclusieve ge-
meente te zijn. Bij de gesprekken die 
u samen hebt gehad over het heilig 
avondmaal sprak u uit hoeveel pijn het 
u doet dat mensen niet kunnen deelne-
men aan het avondmaal omdat ze geen 
Openbare belijdenis hebben afgelegd. 
U bent een gemeente die onnodige 
drempels wil wegnemen. Dat is dan 
wat ik vertel aan mensen. Omdat ik 
dat merk en omdat u dat ook voorge-

nomen hebt in uw beleidsplan 2016-
2020. En nu gaat u zich weer bezinnen 
op de komende jaren. Dat zal ook op-
geschreven worden in een nieuw be-
leidsplan. Er zullen momenten komen 
om daarover mee te praten. Heeft u de 
afgelopen 4 jaar deze ruimte voor an-
dere dan uw generaties ook ervaren? En 
hebt u persoonlijk ruimte ervaren? Wat 
heeft u als waardevol ervaren in ons 
gemeente-zijn? Verliezen we groepen 
uit het oog? En zo ja, hoe komt dat? Wat 
belangrijk is, ook als het goed lijkt te 
gaan: in gesprek te blijven. Wat verlang 
je van een gemeente, wat verlang je in 
een kerkdienst, wat verlangt God van 
ons als gemeente? Welke complimen-
ten zou God ons geven? U merkt dat ik 
‘u’ schrijf en niet ‘ons’. Niet omdat ik me 
geen onderdeel voel, maar uiteindelijk 
ben ik niet alleen voorganger maar ook 
voorbijganger. In de vorm doe ik wat u 
graag wilt. En dat vind ik mooi en daar 
ben ik dankbaar voor. Maar blijf uw ver-
langen uitspreken! 
Blijf meedenken. ■

Vriendelijke groet vanuit de pastorie,
ds. Leendert Jan van Lingen

DIACONALE BERICHTEN

De bloemen uit de erediensten van januari 2020 zijn, als teken van 
medeleven en met een groet van u allen, gebracht bij: 

Met het oog op de privacy noemen we 
de personen zelf niet bij naam.
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COLLECTEN
Zondag 1 maart 2020
Extra collecte bestemd voor Kerk in Actie 
Voorjaarszending
Bijbelverhalen geven christenen nieu-
we moed en kracht. Het aantal 
christenen in het Midden-Oosten neemt 
in snel tempo af, maar in de Golfstaten 
groeit de kerk sneller dan waar ook ter 
wereld. Deze enorme groei wordt ver-
oorzaakt door de grote toestroom van 
arbeidsmigranten uit landen als India, 
Nepal en de Filipijnen. 
In de Golfstaten werken miljoenen 
arbeiders voor een schamel loon. Ze 
hoopten beter te kunnen sparen voor 
een betere toekomst, doch weten 
nauwelijks te overleven. Velen van hen 
zijn Christen en willen meer weten 
over de Bijbel.
Het Bijbelgenootschap in de Golf ge-
bruikt met veel succes de Storytelling 
methode om arbeidsmigranten met 
de Bijbel in aanraking te laten komen. 
Mensen horen de verhalen, vervolgens 
wordt gekeken wat de belangrijkste 
lessen zijn, om tot slot de toepassing 
te maken naar het eigen leven. 
Voorgangers en gemeenteleden wor-
den getraind om bijbelverhalen op 
pakkende manier te vertellen tijdens 

bijbelstudies, vrouwenbijeenkomsten 
en kerkdiensten. 

Zondag 29 maart 2020
Extra collecte bestemd voor ZWO - project 
De ZWO (Zending Werelddiaconaat 
en Ontwikkelingssamenwerking) kiest 
ieder jaar een nieuw project. Dit jaar 
is gekozen voor Mano á Mano in de 
Dominicaanse Republiek. 
Een prachtig project dat met hulp van 
vrijwilligers huizen en toiletten bouwt 
voor de lokale bevolking. In het land 
is veel armoede en maar heel weinig 
voorzieningen op het gebied van on-
derwijs en gezondheidsvoorzieningen. 
Mensen leven in golfplaten huisjes zon-
der sanitaire voorzieningen.   Door het 
bouwen van stenen huisjes en het aan-
leggen van waterleiding en riolering 
gaat de levensniveau fl ink omhoog. 
Ook de het gebied van hygiëne en ge-
zondheidszorg. En hoe fi jn is het om te 
wonen in een huis wat niet lekt en je 
kunt slapen op een droge matras. 
Onze dorpsgenote Hilly v.d. Woerd is 
in februari weer een paar weken naar 
de Dominicaanse Republiek geweest 
om mee te helpen bouwen. Helpt u 
met uw fi nanciële  bijdrage  ook mee? 

NIEUWS VAN DE ZWO
Vorig jaar steunden we als ZWO het 
weeshuis Le-Nid in Ivoorkust. De cre-
atieve avonden en collectes voor dit 
doel hebben het mooie bedrag van 
€  986,50 opgeleverd. Iedereen die hier 

aan bijgedragen heeft , heel hartelijk 
dank. 

In 2020 hebben we gekozen voor 
Mano á  Mano in de Dominicaanse 
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ORGEL IN ZOELMOND - VANAF 22 MAART WEER IN GEBRUIK 

In juli 2018 was ons orgel in Zoelmond dusdanig defect geraakt dat repareren of op
lappen geen optie meer was en het noodzakelijk werd een uitgebreide restauratie te 
organiseren. Voor het uitvoeren ervan is de keuze gevallen op de Zeeuwse fi rma Nijsse. 
We zijn verheugd u te kunnen melden dat binnen afzienbare tijd weer de mooie klan-
ken uit ons eigen orgel zullen gaan klinken. 

De restauratie van de diverse onder-
delen van het orgel is inmiddels 

afgerond. En op dit moment is de fi rma 
Nijsse bezig om deze onderdelen 
weer terug te plaatsen. Daarna moet 
alles nog gesteld en gestemd worden. 

Wanneer dit verder volgens planning 
verloopt, kan het orgel in de dienst 
vanaf het weekend van 21/22 maart 
weer bespeeld worden. Daarmee is 
dan een proces van bijna twee jaar 
afgerond, een proces van fondsen-

werving, advies van deskundigen, 
overleg met diverse commissies, enz. 
Gelukkig hebben we diverse donaties 
gekregen, waaronder een substantiële 
bijdrage van de Stichting Feestmarkt. 

Om uitgebreider stil te staan bij het af-
ronden van deze omvangrijke renovatie,
 zijn we bezig een feestelijk concert te 
organiseren. Verdere informatie daar-
over volgt in het komende kerkblad.    ■

”Binnen afzienbare tijd 
zullen in Zoelmond weer de 
mooie klanken uit ons eigen 

orgel gaan klinken.
”

republiek. Onder het kopje collecten 
kunt u hier meer over lezen. 
Op woensdag 25 maart 2020 is weer 
de creatieve avond. Zoals altijd om 19.30 
uur in de kerk van Beusichem. We gaan 
dan een leuke voorjaarsdecoratie ma-
ken. De kosten zijn € 12,50. Deze gaan 
naar het project Mano á Mano. Brengt u 

zelf een mesje en een snoeischaar mee? 
Voor de rest wordt gezorgd. 
Vanaf begin maart staat er een voor-
beeld in de kerk met daarbij een 
intekenlijst.  Opgeven kan ook tele-
fonisch bij Lia Udo (502279). 
Graag tot ziens op 25 maart om 19.30 
uur in Beusichem.    ■
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VERJAARDAGEN 80 JAAR EN OUDER IN MAART

Deze maand vieren er binnen onze kerk 
vier mensen dat ze 

80 jaar of ouder worden.

Van harte gefeliciteerd!

MEDITATIEF MOMENT
door Henk de Ronde - Ouderling Kerkrentmeester

Gods bestemmingsplan
Gods plan met ons leven, wat kunnen we daar benieuwd naar zijn. 
Dat geldt misschien ook voor Gods plan met onze gemeente. Ik moest 
daar aan denken nu we als kerkenraad weer bezig zijn met de voorbe-
reidingen voor ons volgende beleidsplan. Hoe zoeken we naar Gods 
leiding, hoe betrekken we Hem bij beslissingen die we nemen?
Het is een goed en Bijbels uitgangspunt dat God ons leven leidt. Hij geeft ons leven 
zin en doel.
Hoe komen we erachter wat God wil? Afwachten en zien wat er gaat gebeuren? Het is 
goed als iemand zoveel vertrouwen op God heeft en wil leven naar Zijn wil. God kan 
ons natuurlijk iets duidelijk maken op Zijn eigen manier, maar we mogen er niet vanuit 
gaan dat het een gewone dagelijkse gang van zaken is. Er zit een andere kant aan de 
zaak. Hebben we in het nemen van beslissingen niet een eigen verantwoordelijkheid? 
God heeft ons toch niet geschapen als robots die Hij op afstand kan bedienen? We 
zijn zelf verantwoordelijke mensen met de vrijheid om zelf keuzes te maken. Binnen 
de grenzen van Gods wet mogen we onze eigen weg gaan en doen wat ons te doen 
staat. God laat dat aan onze eigen intelligentie over. In gebed mogen we God vragen 
om te doen wat wijs is. Er wordt altijd wijsheid gegeven als we nederig en volgzaam 
genoeg zijn om dat te ontvangen. Zo kunnen we concluderen dat Gods plan met ons 
leven (en ook met onze gemeente) vooral het karakter van een bestemmingsplan 
moet hebben. Ons leven mag een onderdeeltje zijn van Zijn grote plan. Dat is een 
mooi perspectief, waarmee we de handen uit de mouwen mogen steken. Dan zie je 
soms dingen gebeuren waar je geen andere verklaring voor hebt dan dat God bezig is 
aan het stuur van ons leven te trekken. Dat is mooi en dat is genoeg. ■
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OVER HET HEILIG AVONDMAAL

In het vorige kerkblad heeft u het verslag kunnen lezen van de gemeenteavond die 
we in november 2019 met elkaar hadden met als hoofdthema de viering van het 
Heilig Avondmaal. Er is een uitgebreide analyse van deze avond met u gedeeld en u 
bent uitgenodigd om hierop inhoudelijk met predikant en/of kerkenraad in gesprek 
te gaan. Hieronder, om op te frissen, nog even de belangrijkste punten uit dit verslag.

1. Goede ervaringen tijdens het Heilig 
Avondmaal. 

De meeste mensen ervaren tijdens 
de viering van het Heilig Avondmaal 
positieve geloofservaringen, maar 
anderen ervaren het Heilig Avond-
maal ook soms als pijnlijk of eenzaam, 
als niet iedereen deelneemt. 

2. Welke aspecten geven tevredenheid 
met de viering van het Heilig Avond-
maal. 

De sfeer van rust, eerbied en respect 
tijdens de viering wordt gewaardeerd. 
Ook de koppeling tussen belijdenis 
doen en deelname aan het Heilig 
Avondmaal is belangrijk voor mensen, 
hoewel anderen vinden dat de uitno-
diging geldt voor ieder die gelooft. 
Ook het zitten in een grote kring en 
het drinken uit 1 beker werd als pret-
tig ervaren.

3. Welke aspecten zijn moeilijk en zou-
den graag anders gezien worden. 

Het toelatingsbeleid is gebaseerd op 
de voorwaarde dat mensen eerst Be-
lijdenis des Geloofs moeten afl eggen, 
voordat zij mogen aangaan aan het 

Heilig Avondmaal. Dit is voor de 
meesten een vertrouwde werkwij-
ze. Maar het is niet de enige reden 
voor de keuze om wel of niet deel te 
nemen, er zijn meer belemmeringen, 
soms praktische, soms historische. 
Algemeen werd aangegeven dat 
iedereen persoonlijk is uitgenodigd 
en dat wij niet hoeven te oordelen 
over anderen. 

Er is ook gesproken over deelname 
van kinderen aan het Heilig Avond-
maal. De leeftijd van 12+ werd 
genoemd en de wens van het kind 
in kwestie om deel te nemen. Dit 
kind moet dan wel geleerd hebben 
over de inhoud van de viering van het 
Heilig Avondmaal.

Vervolg de komende maanden
De kerkenraad heeft naar aanleiding 
van bovenstaande analyse een denk-
richting ingeslagen die het beleid van 
het Heilig Avondmaal zou kunnen gaan 

”Er zijn meer
belemmeringen,

soms praktische, soms
historische.

”
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Meepraten?
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u hierover nog verder zou willen 
doorpraten. Of dat er misschien nog belangrijke vragen liggen. Dat kunt u na-
tuurlijk doen door komende tijd hierover in contact te gaan met predikant en/
of kerkenraad, graag zelfs! Ook zal in de gemeenteavond van maart/april 
het hoofdthema opnieuw de toegankelijkheid van het Heilig Avondmaal zijn. 
Ook daar kunt u natuurlijk uw visie laten horen. U bent hiervoor alvast van 
harte uitgenodigd!
Alle visies en meningen zullen bij elkaar gelegd worden, waarna de kerken-
raad zal besluiten over het beleid rondom het Heilig Avondmaal. U wordt van 
dit proces uiteraard op de hoogte gehouden.

Meer informatie?
In het kerkblad van februari schreven we al een uitgebreide versie van dit 
artikel. Heeft u ‘m nog? Anders kunt u deze versie en artikelen rondom het 
Heilige avondmaal, geschreven door onze predikant Leendert Jan van Lingen, 
teruglezen via onze website www.kerkbeusichemzoelmond.nl. Daar is ook een 
versie te vinden, die u kunt downloaden om uit te printen.
 Ontvangt u liever een reeds uitgeprinte versie. Vraag het dan aan een van onze 
kerkenraadsleden. We horen graag van u!

veranderen. Het kernpunt daarin is: 
“Het Heilig Avondmaal is toegankelijk 
voor ieder die gelooft.”

In de praktische toepassing zou dit twee 
belangrijke consequenties hebben:
1.  De voorwaarde van het doen van 

Belijdenis des Geloofs om te mogen 
aangaan aan het Heilig Avondmaal 
komt te vervallen.

2.  Kinderen vanaf 12 jaar mogen aan-
gaan aan het Heilig Avondmaal, 
mits zij bij de kerkenraad aangeven 
dat ze dit graag willen en geleerd 
hebben wat het vieren van het Hei-
lig Avondmaal betekent.

Als kerkenraad hechten wij eraan 
u erop te wijzen dat bovenstaande 
nog GÉÉN besluit is! Het is een denk-
richting en wij horen hierover graag 
uw visie. Wat betreft de wijze van 
viering, daarin zullen geen verande-
ringen plaatsvinden. ■

Namens de kerkenraad, 
uw ouderling Clarinda van Lunteren

”Het Heilig Avondmaal 
is toegankelijk voor
ieder die gelooft .

”
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1 maart
Start veertigdagentijd

4 april 
10:00-12:00
Paasknutsel

Zondag 1 maart: Matteüs 5:1-12 - Jezus 
vertelt over het echte geluk

Door middel van negen zegenspreuken laat 
Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods 
nieuwe wereld zijn. Voor de kinderen van 4 tot 
8 jaar richten we ons op de eerste zegenspreuk: 
Jezus zegt dat het echte geluk is voor mensen 
die weten dat ze God nodig hebben. Voor de 
kinderen van 8 tot 12 jaar richten we ons op 
de vierde zegenspreuk: Jezus zegt dat het echte 
geluk is voor mensen die doen wat God wil en 
dat het allerbelangrijkste vinden. 

Op zondag 1 maart start het Paasproject van BijbelBasics. In de 
veertigdagentijd lezen we uit het evangelie van Matteüs. We 
horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld en we denken na 
over wat wij daar nu al van kunnen zien. We lezen de eerste vijf 
teksten uit de Bergrede en daarna horen we het Paasverhaal zoals 
Matteüs dat vertelt. 
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Zondag 8 maart: Matteüs 5:13-16 - Laat zien wie 
je echt bent

Jezus legt uit dat je zijn leerlingen herkent aan hoe ze leven. Hij 
gebruikt daar twee beelden voor: zout en een lamp. De 
kinderen van 4 tot 8 jaar horen Jezus die zegt dat zijn leerlingen 
het zout van de wereld zijn. De kinderen van 8 tot 12 jaar 
horen Jezus die zegt dat zijn leerlingen het licht in de wereld 
zijn. 

Zondag 15 maart: Matteüs 5:43-48 - Je moet goed zijn 
voor iedereen

Volgens Jezus betekent ‘houden van de mensen om je heen’ 
niet alleen houden van je vrienden, maar ook van je vijanden. 
De kinderen van 4 tot 8 jaar luisteren naar Jezus die zegt dat je 
goed moet zijn voor alle mensen, net zoals God goed is voor 
iedereen. De kinderen van 8 tot 12 jaar luisteren naar Jezus die 
zegt dat je ook moet bidden voor de mensen die jou in 
moeilijkheden brengen, en je vijanden. 

Zondag 22 maart: Matteüs 6:9-13 - Onze Vader
De leerlingen van Jezus horen hoe ze moeten bidden en Jezus 
leert hen het gebed dat wij kennen als het Onze Vader: een 
gebed dat helpt Gods nieuwe wereld centraal te stellen. Voor 
de kinderen van 4 tot 8 jaar richten we ons op de vraag of God 
zijn nieuwe wereld wil laten komen. Voor de kinderen van 8 tot 
12 jaar richten we ons op de vraag of Gods wil niet alleen in de 
hemel, maar ook op de aarde gedaan mag worden.  

Zondag 29 maart: Matteüs 7:24-8:1 - Het huis op het zand
Jezus vertelt een voorbeeld waarin hij de mensen uitdaagt om 
zijn woorden echt in praktijk te brengen. De kinderen van 4 tot 
8 jaar richten zich op de verstandige man die luistert naar Jezus 
en doet wat hij vraagt. De kinderen van 8 tot 12 jaar richten 
zich op de domme man die wel naar Jezus luistert, maar niet 
doet wat Hij vraagt. 
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Op zondag 16 februari stond de
zondagsschool in het teken van 
vriendschap. Alle kinderen mochten een vriend of vriendin 
uitnodigen om mee te komen deze zondag. 
De jongste groep heeft het verhaal gehoord over de verlamde 
man die door zijn vrienden door het dak van een huis naar Jezus 
getakeld werd. De man werd door Jezus genezen, hij kon weer 
lopen! Wat fijn dat zijn vrienden zo goed voor hem gezorgd heb-
ben. Ook heeft de jongste groep memory gespeeld met 
Bijbelverhalen: ze moesten twee plaatjes behorend bij hetzelfde 
verhaal bij elkaar zoeken. 
De oudste groep heeft gehoord over de bijzondere vriendschap 
tussen David en Jonathan. Jonathan heeft David geholpen. Het 
was niet veilig voor David. Jonathan heeft dit in codetaal aan 
David laten weten. David zat verscholen en Jonathan schoot 3 
pijlen. Als Jonathan zou zeggen tegen zijn knecht ‘De pijlen liggen 
dichtbij’, dan was het veilig voor David en kon hij tevoorschijn 
komen. Maar als Jonathan tegen zijn knecht zou zeggen ‘De pijlen 
liggen verder weg’, dan moest David vluchten. De groep kreeg 
een lastige opdracht. Een duo kreeg allebei een touw om de 
polsen geknoopt, dat gekruist werd. Samen moesten ze de 
oplossing verzinnen om los te komen van elkaar. Verder heeft de 
groep geheimtaal gemaakt, om samen te kunnen communiceren, 
zonder dat iedereen wist waar het over ging! Net zoals Jonathan 
en David ook met elkaar communiceerden in codetaal. 

Terugblik vriendjesochtend
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#SIRKELSLAG YOUNG 2020

Voor het eerst heeft de tienergroep Rock Solid meegedaan aan het landelijk jongeren-
evenement Sirkelslag van de PKN! Het is een spel, waar ieder deelnemend team op 
eigen locatie aan mee kan doen. Dit kan doordat het spel te volgen is via een live-
uitzending op de avond zelf. Het spel wordt daar gepresenteerd, telkens uitgelegd 
en voor ieder spel staat een bepaalde tijd. Tussenstanden en scores worden online 
doorgegeven, waardoor de uitslag direct na het spel ook gegeven kan worden.  Dit 
jaar deden er ongeveer 320 teams mee aan Sirkelslag, uit alle hoeken van het land, 
dat is nog nooit zoveel geweest. 

De jongeren kwamen om 19.15 
uur bij elkaar bij een van de ou-
ders thuis, want het spel startte 
precies om 19.30 uur in het donker 
(spannend!) Door middel van puz-
zels (verlicht met de smartphones) 
moesten de tieners uit zien te zoeken 
waar het thema van de avond over 
ging. Het bleek het verhaal van Jona te 
zijn. Ieder spel werd gestart door een 
stukje verhaal van Jona, gevolgd door 
een spannend spel waar punten mee 
te verdienen waren. 

Ook moesten twee spellen gespeeld 
worden met een (willekeurig) ander 
team, met wie contact onderhouden 
werd en zo berichten en een zelf-
gemaakte rebus aan elkaar doorgaf. 
Natuurlijk was onze jury Johan Honders 
geheel onpartijdig!

Wat hadden we een enthousiaste 
en fanatieke groep tieners!! Onge-
lofelijk! Heel gedreven, heel gezellig, 
heel samenwerkend en daardoor vaak 
goede beslissingen nemend! Rond 
kwart voor tien was het spel klaar en 
bleken we geen winnaar, maar wel 
een team uit de top 10!! Samen met 
een ander team op een gedeelde 8e 
plaats!! 

Mmm… toch beginnersgeluk?

De tieners vonden het erg leuk: 
“Volgend jaar weer!!”    ■

Groetjes van Rock Solid
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POSTZEGELS EN 
ANSICHTKAARTEN
Is bij u de voorjaarsschoonmaak al 
begonnen? 

Als u tijdens het opruimen postze-
gels en ansichtkaarten tegenkomt, 
gooi ze niet weg maar doe ze in de 
dozen die achterin de kerk staan.  Ze 
worden daarin verzameld en door 
ons naar een landelijk inzamelpunt 
gebracht. Daar wordt alles gesor-
teerd en verkocht. Jaarlijks brengt 
dit veel geld op.  

80% van de opbrengst is bestemd 
voor Kerk in Actie die hiervan weer 
zendingswerk mogelijk maakt. ■

De diaconie

19 MAART: VERVOLG OUDERS IN GESPREK
De 16 januari gehouden avond “ouders in gesprek” krijgt een vervolg op donderdag 
19 maart in de kerk van Zoelmond.

De eerste avond stond in het teken 
van met elkaar nadenken over op-
voeden vanuit de gedachte “wat ver-
wacht je van de gemeente en van de 
kerk”. Waar heb je behoefte aan dat je 
vanuit de kerk wordt ondersteund 
in de geloofsopvoeding? De avond 
leverde rijke ideeën en gedachten op. 
Op 19 maart willen we op deze ideeën 
nader in gaan. Maar ook volop aan-
dacht besteden aan het opvoeden 
vanuit het geloof in je eigen gezin. 
Want opvoeden is niet altijd even ge-

makkelijk. Geloofsopvoeding is vaak 
moeilijk in een tijd waarin er van alles 
aan ons wordt gevraagd. De eisen zijn 
hoog. De tijdsinvulling een puzzel. Ho-
pelijk is het komen naar deze avond 
een eenvoudige keuze. Kom je ook?

Opgeven graag, maar hoeft niet. ■

 
Hartelijke groet,
Leendert-Jan en Elze Marie van Lingen, 
Elly Knoop en Daniël Krouwel 
(krouweld@gmail.com)

Ma. 16,  30 mrt. 20.00 Bijbelkring
Do.  5 mrt.  19.00 Gebedsmoment
  19.45 Kerkenraad
Wo.  11 mrt. 16.00 Biddag Kids
Wo.  11 mrt. 19.30 Biddag
Wo.  4,11,18, 25 mrt. 18.30 Alpha-Cursus
Do.  19 mrt. 20.00 Ouders in gesprek
Wo.  25 mrt. 20.00 Kring Fontein
Wo. 25 mrt. 19.30 Creatieve avond ZWO
Do. 26 mrt. 09.30 Contactochtend

Voor de jeugd
Zo. 1 mrt. 19.00 RockSolid
Di. 3, 17,  31 mrt.  20.00 uur Catechese

Voor volgende maand
Zo. 12 apr. 08.30 Paasontbijt

Meer informatie
Via kerkblad, weekbrief en website

AGENDA MAART
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DE FEESTMARKT
Nog maar 2 maanden tot de Feestmarkt 
in Beusichem op zaterdag 16 mei! Het 
programma van deze feestelijke dag 
wordt steeds verder ingevuld. Een oud 
en vertrouwd onderdeel is natuurlijk de 
verloting. Ook dit jaar hebben we weer 
mooie prijzen die gewonnen kunnen 
worden met de loten die langs de deur 
verkocht worden. Zorg dus voor contact 
geld in huis om deze loten te kunnen ko-
pen en kans te maken op mooie prijzen! 
Daarmee levert u meteen een eerste 
bijdrage aan de Feestmarkt en dus het 
onderhoud van de kerkgebouwen in 
Beusichem en Zoelmond.

Er zijn nog veel meer manieren om te 
kunnen bijdragen aan de Feestmarkt. Zo 
kunt u goede spullen die u in huis heeft 
en niet meer gebruikt, schenken voor de 
lotenborden, het Rad van Avontuur of 
de Betere Rommelkraam. Hiervoor kunt 
u contact opnemen met Piet van der 
Woerd (0345-501855). Ook kunt u weer 
leuke, onbeschadigde, schone kleding 
inleveren voor de kledingbeurs. Het inza-
melmoment daarvoor is op donderdag 
14 mei tussen 19.30 en 20.30 uur in de 
consistorie van de kerk van Beusichem.
Voor de talentenveiling zijn wij nog op 
zoek naar (verborgen) talenten of dien-

KERKBALANS 2020
In de afgelopen weken zijn heel veel 
mensen, ook in onze gemeente, bezig 
geweest met de Actie Kerkbalans. Een 
drukke en spannende periode. Mis-
schien wordt het niet door iedereen zo 
ervaren, maar het is een waardevolle 
periode. Soms met onverwachte, mooie 
gesprekken. Soms teleurstelling als 
iemand aangeeft niet meer mee te doen 
of juist verwondering dat er nog steeds 
veel draagkracht is. Spannend omdat 
veel afhangt van de opbrengst. Kan het 
werk in onze gemeente worden voort-
gezet? Kunnen we de predikantplaats 
voor 0,8 fte behouden?  
De voorbereiding was intensief en tijd-
rovend, de vele lopers zijn weer op pad 
gegaan (al is het niet altijd hun favoriete 
werk), de gemeenteleden hebben hun bij-
drage toegezegd (of hebben al betaald), 

alle toezeggingen zijn verzameld en ge-
teld. Kortom, de hele gemeente kwam in 
beweging. Dat is niet voor niets geweest. 
Het totaalbedrag van de toezeggingen 
bedraagt € 48.500,00  Een mooi bedrag!! 
Zelfs weer iets meer dan vorig jaar. Hier-
over kunnen we zeker tevreden zijn. Dat 
geeft hoop voor de toekomst ! En alle 
reden tot dankbaarheid !! 
Met dit mooie resultaat heeft men ook 
laten zien vertrouwen te hebben. Vertrou-
wen in het vele werk in onze gemeente, 
vertrouwen in Gods plan met ons.
Alle lopers voor Kerkbalans, de mensen 
in de voorbereiding, de fi nanciële 
administratie en natuurlijk u allen, als 
gulle gevers, hartelijk dank!!    ■

Namens het college van kerkrentmeesters,
Henk de Ronde
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OVER ALPHA
Op 12 februari zijn we opnieuw van start gegaan met de 
Alpha cursus, nu met 14 deelnemers. De leiders, Leendert 
Jan en Clarinda, worden deze cursus op de avonden onder-
steund door twee helpers: Anita en Leanne. Voor het koken 
is inmiddels een lijstje beschikbaar van mensen die willen 
meewerken aan de maaltijden. En ook de deelnemers zelf 
hebben aangegeven daar aan te willen bijdragen. 

Op de eerste avond werden we verrast met een heus 3-gangen diner (ja, ja), inclusief 
menukaart en heerlijke hapjes. Daarna spraken we over welke vragen er kunnen 
leven: op klein niveau (wat trek ik vandaag aan?), op wat groter niveau (welke baan is 
geschikt voor mij?), maar ook op groot niveau, zoals ‘Bestaat God echt?’ of ‘Wat heb ik 
eraan om te geloven?’, of zelfs ‘Waarom besta ik eigenlijk?’. Het zijn grote denkvragen 
die we deze Alpha cursus gaan ontdekken met elkaar, waarbij we ook uitspreken dat 
we niet overal antwoorden op hebben. Toch is samen meer te weten komen, leren 
over Jezus en wie Hij voor ons is, de kern waar we het steeds met elkaar over hebben. 
En daarnaast tijd en aandacht voor elkaar. 

Het is een uiteenlopend gezelschap van jong tot ouder, meer of minder kerks... 
De eerste avonden zijn in goede sfeer verlopen en de mensen vragen naar meer 
verdieping. Op de tweede avond ging het over Jezus, over de waarheid of onwaar-
heid van zijn bestaan en de historische bewijzen die er zijn. Wist u dat de Bijbel 
wetenschappelijk verreweg het meest betrouwbare boek uit de historie is? Dat er 
wetenschappers door puur te zoeken naar bewijs tot geloof zijn gekomen? Aardige 
weetjes die ons ondersteunen in wat wij doen als kerk.    ■

Het Alpha-team

sten die wij kunnen veilen. Hiervoor 
kunt u iemand van het bestuur aan-
spreken of mailen naar feestmarktbeu-
sichemzoelmond@gmail.com. Tenslotte 
kunt u nog een advertentie plaatsen in 
de gele Feestgids. Hiervoor kunt u con-
tact opnemen met Jorieke via feestgids-
beusichemzoelmond@gmail.com.
Uiteraard kunt u ook op de dag zelf een 

bijdrage leveren als vrijwilliger. Als u zich 
daarvoor beschikbaar wilt stellen, kunt 
u altijd contact opnemen met een be-
stuurslid of een andere vrijwilliger! Heeft 
u nog leuke herinneringen aan vorige 
Feestmarkten die u graag wilt delen op 
de komende Feestmarkt? Dit horen wij 
ook graag van u! Wij kijken uit naar weer 
een feestelijke dag voor jong en oud! ■
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TOERUSTING RAAD VAN KERKEN CULEMBORG EN  BEUSICHEM-ZOELMOND

In maart zijn de volgende toerustingsmomenten te volgen. Iedereen is van harte welkom. 
Kosten: € 4,-. Wilt u zich in verband met de noodzakelijke voorbereidingen spoedig, bij 
voorkeur via e-mail, opgeven bij de commissieleden die hieronder genoemd worden?

Meditatief wandelen
Er staat  een mooie wandeling op het 
programma vanuit de Slangenburgse 
kerk in Doetinchem. We besteden ook 
aandacht aan het labyrint dat voor de 
kerk ligt.
We beginnen met koffi  e en thee, daar-
na volgt een meditatief moment onder 
leiding van ds. Helma van Loon en dan 
lopen we, deels in stilte, naar de Benedic-
tijnse Sint-Willibrordsabdij. Na het mid-
daggebed (van kwart over twaalf tot half 
één) wandelen we terug. Onderweg, in 
het bos eten we ons meegebrachte brood 
op. Al met al wandelt u bijna twee uur.
We hopen op een mooie dag.

Moderne devotie
een hervormingsbeweging die ook in onze 
streek van grote invloed was
Thomas a Kempis was een Augustijner 
koorheer en overtuigd modern devoot. 
Hij leefde tussen 1380 en 1471 en schreef 
in Zwolle, in het Agnietenklooster, zijn 
wereldbekende boek “ De Navolging van 
Christus “. Het meest vertaalde boek ter 
wereld van een schrijver in de christelijke 
wereld. Nog steeds komen elk jaar diver-
se vertalingen van zijn boek uit in diver-
se landen. De moderne devotie was een 
hervormingsbeweging die het geloof 
dichter bij de mensen en de dagelijkse 
praktijk wilde brengen. Geert Groote 
was de stichter en Erasmus is als modern 
devoot als priester gewijd in de Domkerk 
te Utrecht. Zeker 180 plaatsen in Neder-
land hebben een of meer locaties van 
de moderne devotie. Ook Culemborg 
bijvoorbeeld, Tiel, Elst en Zaltbommel.                                                                                                                                      

Op deze avond wordt eerst de fi lm over 
Thomas a Kempis’ leven getoond, voor-
afgegaan door een inleiding. Na de pau-
ze wordt meer ingegaan op de moderne 
devotie en de relatie met Culemborg en 
de Rijn-Waalstreek. Na afl oop ontvangt 
u een overzicht van alle modernede-
votielocaties in de Rijn-Waalstreek. Het 
gedachtegoed van de moderne devotie 
wordt op dit moment in meer dan 50 
plaatsen praktisch en actueel vormge-
geven. 

Datum, tijd: za. 21 maart, 10.15 uur  
Plaats: Slangenburgse kerk, 
IJzevoordseweg 35, Doetinchem, 
Vertrek: vanaf parkeerplaats 
Open Hof: 9.00 uur

Kosten: € 4,-- (+ € 7,-- als u meerijdt in 
een van de beschikbare auto’s)
Vergeet niet wandelschoenen en een 
pakje brood mee te nemen.

Aanmelden bij: René van Loenen, 
r.r.vanloenen@kpnplanet.nl
(tel.515159) of Trudy den Hartog, 
tdenhartog.vandendungen@
gmail.com (tel.513357)
Wilt u bij aanmelding aangeven of u 
mee wilt rijden of zelf rijdt om eventueel 
passagiers mee te kunnen nemen?



18 • Kerkblad Beusichem-Zoelmond maart 2020

Inleider is de heer Mink de Vries uit 
Zwolle, lid van het bestuur van de Thomas
 a Kempis Stichting, pioniersplek Ont-
moetingshuis Moderne Devotie en 
coördinator Actuele Moderne Devotie 
Beweging Nederland. Hans Saan, voor-
zitter van het Culemborgse historische 
genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden, 
zal ingaan op de plek van de moderne 
devotie in het kerkelijk landschap van 
onze stad.  

Presentatie Bonhoeff er75
Afgelopen najaar vertoonden wij i.s.m. 
De Roos in de kerk van Beusichem de 
fi lm Agent of grace over het leven van 
Dietrich Bonhoeff er. Daarom vestigen 
wij nu ook uw aandacht op de landelijke 
afsluiting van het Bonhoeff erjaar.

Met bijdragen van o.a. Kick Bras, Kees van 
der Zwaard, Roos Tuenter, Jan Gruijters 
en de Zeeuwse band Sunshine Cleaners. 
Toegang vrij (hoed gaat rond). 

Graag aanmelden (i.v.m. de lunch) vóór 
25 maart, via bonhoeff er75@kpnmail.nl. ■

TOERUSTING & DE ROOS: 

Bijbelse ‘musicals’ of  Liederen met 
een verhaal
Een musical kent een verhaal. Maar je 
komt voor de liedjes. Opeens breekt het 
ensemble uit in gezang. Daarin zit de kern 
van het verhaal. Het lied blijft ‘hangen’. 

In de bijbel zijn er ook zulke verhalen 
met een kernlied waarvan de beteke-
nis ver uitstijgt boven het verhaal. In de 
liturgie van de kerk hebben deze liede-
ren hun weg gevonden met de naam 
‘cantica’. Wij zeggen liever ‘liederen met 
een verhaal’. 

In Culemborg behandelen we dit jaar 
deze liederen op een bijzondere manier: 
maandelijks in de synagoge. De toegang 
is vrij, de hoed gaat rond.   ■

Liederen met een verhaal: 31 maart 
(psalm van David), 28 april (klaaglied 
Jeremia), 26 mei (psalm van Jona), 
29 september (lofzang Maria), 27 oktober 
(Zacharias) en 24 november Simeon en 
Anna).
Plaats en tijd: synagoge, Jodenkerk-
straat 5, 14.00 -15.30 uur  

Datum, tijd: za. 28 maart, 13:00 uur
Plaats: Grote of Barbarakerk, 
Culemborg

Info: www.deroosvanculemborg.nl

Datum, tijd: di. 24 maart, 20:00 uur
Plaats: RK Parochiecentrum, 
Ridderstraat 198, Culemborg

Kosten: € 4,=

Aanmelden bij: Betty Visser, 
betty.visser@kpnplanet.nl 
(tel.513539) of Laura de Waard, 
lauradewaard@gmail.com
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KOPIJ KERKBLAD

Aanleveradres:
kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Deadline aanleveren tbv 
het maartnummer: 
za. 21 maart a.s. vóór 12.00 uur

KOPIJ WEBSITE
Johan Honders, tel. 06-21 592 516, 
website@kerkbeusichemzoelmond.nl

VERSPREIDING KERKBLAD
Het kerkblad wordt verspreid 
via de Kerkgebouwen in Beusichem 
en Zoelmond

Voor een postabonnement (minimaal 
€ 20,00 voor verpakkings- en 
verzend-kosten) kunt u zich 
schriftelijk aanmelden bij de heer 
T. de Haan, De Wielstraat 11, 
4112 JT Beusichem, o.v.v. naam, adres, 
woonplaats en telefoonnummer.

Wilt u ons kerkblad steunen 
middels een gift? Uw steun is van 
harte welkom. U kunt dit doen via 
het Kerkrentmeesterlijk beheer op 
rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93 
o.v.v. het kerkblad.

COLLECTES EN GIFTEN
Gewone collecten januari:
Kerkrentm. beheer € 337,72
Diaconie € 276,23
 
Extra collecten januari:
31-12 Oudjaarscollecte € 135,35
05-01 verwarming  kerkgeb. € 86,74
12-01 Mano à mano € 208,74
19-01 Onderhoudsfonds 
 orgels € 119,58
26-01 Predikantenfonds € 115,70

Collectebonnen januari:
Kerkrentmeesterlijk beheer € 278,00
Diaconie €  176,00

GIFTEN:
Cassetterecorder:
€ 5,00 (5x) via: fam. de Jongh

Diaconie:
€  5,00  via: mw. M. Pitlo

Bezoekgroep:
€ 20,00  via: mw. I. v.d. Bosch
€ 6,00  via: mw. I. v.d. Bosch
€ 10,00  via: mw. A. van Zetten

Voedselbank:
€ 10,00  via: mw. M. v.d. Graaf

Kerkrentmeesterlijk Beheer:
€ 10,00 via: dhr. P. v.d. Woerd

Verjaardagsfonds 
november 2019 t/m januari 2020 
€  393,31

Hartelijk bedankt voor uw bijdragen. ■



Zondag 1 maart 
om 10.00 uur

ds. L.J. van Lingen
1e zondag 40 dagentijd / Gezinsdienst
Extra collecte voor KIA-Voorjaarszending
Na de dienst is er gelegenheid voor koffi  e

Zoelmond

Zondag 8 maart 
om 10.00 uur

Dhr. R. Verkaik – Hard. Giessendam
2e zondag 40 dagentijd
Extra collecte voor Kerkkoor Jubilate Deo

Beusichem

Wo. 11 maart 
om 19.30 uur

ds. L.J. van Lingen 
Biddag
Extra collecte is de Bidstond collecte

Beusichem

Zondag 15 maart 
om 10.00 uur

ds. L.J. van Lingen - 3e zondag 40 dagentijd
Extra collecte is bestemd voor het Jeugdwerk
Na de dienst is er gelegenheid voor koffi  e

Zoelmond

Zondag 22 maart 
om 10.00 uur

Ds. C. Baggerman – Krimp. a/d IJssel
4e zondag 40 dagentijd – m.m.v. Jubilate Deo
Extra collecte voor de Verwarming kerken

Beusichem

Zondag 29 maart 
om 10.00 uur

Mv. B. v/d Oord-Vader – Maarssen
5e zondag 40 dagentijd
Extra collecte is bestemd voor ZWO-project

Beusichem

Zondag 5 april 
om 10.00 uur

ds. L.J. van Lingen - Palmzondag / Gezinsdienst
Extra collecte is bestemd voor KIA-40 dagentijd
Na de dienst is er gelegenheid voor koffi  e

Zoelmond

Organist Koster Bloemendienst

  1 mrt. J. Kwakkel E. van Driel Mientje Prins
  8 mrt. W. van der Til G. de Ronde Lia Udo
11 mrt. J. Kwakkel B. van Lunteren
15 mrt. J. Kwakkel E. van Driel Greet Kievit
22 mrt. n.v.t. P. v/d. Woerd Marja de Leeuw
29 mrt. G. Rosier G. de Ronde Clarinda van Lunteren
  5 apr. H. Godtschalk E. van Driel Ingrid ten Napel

Verschijningsdatum volgend kerkblad zondag 29 maart
www.kerkbeusichemzoelmond.nl

KERKDIENSTEN


