Meditatiefje

De orde van het mosterdzaad
Ieder mens heeft zo z’n rituelen.
Op de terugweg van een zondagse kerkdienst in ‘t Waal of
aan de Brink, rijden we altijd langs slot Zeist.
Om preciezer te zijn, over de slot-laan.
Visualiseert u dat maar even. Het slot achter ons……………..
prachtige gebouwen weerszijde van een statige route.
En diep van binnen resoneert dan het liedje: ik ben een
koninklijk kind...
Met een beetje verbeelding ziet de hele wereld er toch heel
anders uit.
Daarom deze keer de uitnodiging om een keer te gluren bij
de buren en woonplaats van ondergetekende te bezoeken.
Voor wie liever niet in de Schiphol-rij staat of niet zo lang van huis wil of kan, een mooie bestemming.
Slot Zeist is niet zomaar een kasteel voor de happy few. In 1746 werd het geschonken aan de Hernhutters (christenen die
uit Duitsland in de lage landen terecht gekomen waren), die er een centrum voor hun missie van zouden maken. Een
broeder- en zusterplein werden er bij gebouwd. Wie Hernhutters zegt, zegt ook Graaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
(1700-1760). Hij had een praktische christendom voor ogen en wilde ook graag het evangelie bekendmaken in de hele
wereld. Vandaar de naam Zeister Zendingsbeweging. Meer daarover in ‘Museum het Hernhutter huis’, met een cafeetje
aan de overkant waar je mooie kerssterren kunt kopen.
Op z’n 15e stichtte Nikolaas met een vriend de orde van het mosterdzaadje. Naar de
bekende gelijkenis van Jezus uit Marcus 4. Een heel klein zaadje valt in de aarde, een
heel klein begin; maar wat er uiteindelijk van kan komen. Een struikgewas voor vele
(vreemde) vogels.
Zo is het koninkrijk van God, het werk van de kerk. Het lijkt klein, maar het wordt vanzelf
iets groots.
Toch altijd een mooie gedachte, ook als je terugtoert naar Schalkwijk en Tull &’t Waal.
ds. Marius van Duijn
PS *Van ’t Goy tot Honswijk is het uiteraard volop genieten van alle mooie plekjes.
Tussen de bedrijven door rij, fiets, wandel ik wel eens in de buurt. Graag lees ik uw
favoriete plekje.

Langs kanaal en Lek
Iedere maand is het koffiedrinken (hou de afkondigingen en de kerk-app in de gaten want wellicht verandert het tijdstip) in
het Gebouw.
Mooi moment om eens bij te praten en te horen wat er zo links en rechts speelt.
Leuke verbindingsmogelijkheid voor iedereen in het dorp!
Koffiedrinken doen we ook na de kerkdienst: deze zomer om en om in de kerk aan de Brink of de Waalseweg.
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Het is weer zomervakantie-tijd. De één gaat lekker weg, de ander blijft lekker thuis; maar bij huis of onderweg kan er ook
van alles en nog wat aan de orde zijn.
Laat het gerust weten: een afspraak is zo gemaakt, desnoods een weekje later.
Voor nu, vrede en alle goeds,
Marius van Duijn, VDm

Gezamenlijk
Koffieochtend EVA
Beste allemaal,
We kunnen terugkijken op een mooi EVA seizoen met als afsluiting een uitje naar korenmolen
"De Windotter" in IJsselstein.
Ook zijn we alweer bezig met het samenstellen van het programma voor het nieuwe seizoen.
Een filmochtend, themaochtend of creatief met elkaar aan de slag, het zijn inmiddels vaste onderdelen van het seizoen.
In september gaan we weer van start met een ochtend gewoon lekker koffie- en theedrinken en voldoende tijd om te
vertellen over ons wel en wee.
Elke tweede woensdagochtend van de maand komen we bij elkaar, jong en oud, in de consistorie van de kerk in Schalkwijk.
En ben je nog nooit geweest? Kom gerust eens langs! U/jij bent van harte welkom.
Graag tot ziens in het nieuwe seizoen.
Arja en Marian

Beide diaconieën – teruggaaf energiebelasting
Zoals we al in het vorige kerkblad geschreven hebben betreft een betere verdeling van de teruggaaf op de
energie belasting en is tot stand gekomen via het IDO (interkerkelijk Diaconaal overleg)
Iedereen krijgt van het rijk een compensatie van ca € 400 op de energiebelasting. Veel mensen kunnen ondanks de
gestegen energieprijzen nog steeds goed rondkomen. Maar er zijn er ook veel die erg krap zitten en de rekeningen (haast) niet meer
kunnen betalen.
Dus er is een initiatief opgestart om de energie compensatie vrijwillig te herverdelen. Het gaat dus om de eenmalige extra teruggaaf

van de energie belasting die iedere Nederlander nu krijgt.

Om dit gestalte te geven is er vanuit de IDO de werkgroep “Houten geeft warmte” in het leven geroepen.
Als u deel wil nemen kunt u dit bedrag, maar ook een bedrag naar eigen keuze overmaken naar onze diaconieën onder
vermelding “Houten geeft warmte”.
Voor Schalkwijk is dat bankrek, nr NL39 RABO 0357501195`, tnv diaconie Schalkwijk.
En voor Tull en ’t Waal is dat nr NL91 RABO 0357 5510 87, tnv Diaconie, Tull en ’t Waal
Onze doelgroep ligt onder diegenen die gebruik moeten maken van de voedselbank en die begeleid worden door
Schuldhulpmaatje
Van die groep weten we dat die (bijna) niet meer kunnen rondkomen.
De meesten die in de schuldsanering zitten zijn daar niet door eigen schuld in terecht gekomen. Vaak is scheiding,
werkloosheid, langdurige ziekte en uiteindelijk de WAO en bijstand de achterliggende oorzaak.
Schuldhulpmaatje komt helaas vaak pas in beeld als het te laat is. Er is een grote schaamte om aan te geven dat je niet rond
komt. En in die tussen tijd worden de schulden alleen maar groter. Het vervolgtraject kan jaren duren, waarbij er maar heel
weinig over blijft om te kunnen besteden aan basis behoeften
Als kerken bij elkaar, in de gemeente Houten en de dorpen, voor zover ze het hebben doorgegeven is er op dit moment in
ieder geval € 21.500 gedoneerd.
De Aktie willen we door laten lopen tot het eind van het jaar.
2

Namens de gezamenlijke diaconieën
Johan de Bruijn

Schalkwijk en ‘t Goy
Van de evangelisatie commissie:
Ooit was er een mooie (en lekkere) traditie, maar corona gooide de afgelopen jaren roet in het bbq-eten.
Maar nu willen we deze traditie toch proberen voort te zetten en wel op zaterdag 20 augustus. U bent dan
allen van harte welkom vanaf 17.00 uur.
De bbq is voor iedereen toegankelijk, dus neem gerust uw vriend, vriendin, buurman of buurvrouw mee.
Wel graag even opgeven van te voren dan kunnen wij een beetje inschatten hoeveel vlees, salade of
stokbrood wij moeten inkopen.
U kunt uzelf en eventuele gasten opgeven bij
George van Doorn
Henny de Gier

06-11131431
06-12044288

georgevandoorn@ziggo.nl
henny.degier@gmail.com

Mochten er dieetwensen zijn dan kunt u dat gelijk doorgeven.
Als het echt heel erg slecht weer is die dag dan gaat het niet door, maar wij hopen en bidden dat het een mooie dag mag
worden waarop wij met elkaar kunnen genieten van een heerlijke bbq.
Het is een mooie manier om ongedwongen met elkaar in contact te komen. Zien wij u dan??
George van Doorn
Henny de Gier
Vanuit de kerkenraad
In de afgelopen kerkenraadsvergadering is broeder Jacob Batema verkozen als Ouderling-Kerkrentmeester.
Inmiddels heeft Jacob Batema aangegeven open te staan voor een functie als kerkrentmeester, maar niet voor de functie
ouderling-kerkrentmeester. In de eerstvolgende vergadering gaan wij overleggen op welke manier wij de openstaande
functie gaan invullen.
We kijken terug op een goede gemeenteavond, waar over de behandelde onderwerpen zoals de herdenkingsdienst op
oudejaarsavond en de diensten op bid- en dankdag waardevolle opmerkingen en suggesties zijn gemaakt. Wij gaan deze
opmerkingen de komende tijd verwerken in concrete plannen. Een verslag van de gemeenteavond is als bijlage toegevoegd
bij dit kerkblad.
De jaarrekening van de diaconie is behandeld en goedgekeurd. Er was een positief saldo.
Tijdens de gemeenteavond is aangegeven dat er een mogelijkheid is voor gemeenteleden die geen vervoer hebben om
gebruik te maken van een ophaalservice. Nu de zomerperiode, met de gezamenlijke diensten, aanbreekt sporen wij de
gemeenteleden die hier gebruik van willen maken aan om dit door te geven aan de scriba.
Ook dit jaar was er helaas geen Brinkmarkt. Toch is er besloten om wel de jaarlijkse BBQ te organiseren. Elders in dit
kerkblad leest u hier meer over.
Diaconie
De collecten voor het 1e kwartaal zijn inmiddels geteld en heeft het volgende opgebracht:
zendingsbus
Hoop voor Albanië 2-1
diaconie 9-1
Open Doors 16-1

€
€
€
€

160,65
13,00
13,00
23,00
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diaconie 23-1
Lepra zending 30-1
Avondmaal De Herberg 6-2
Woord en Daad 6-2
diaconie 13-2
IZB 20-2
Leger des Heils 27-2
GZB (voorjaarsz.) 6-3
Hulp Oekraïne 9-3
Hospice 13-3
diaconie 20-3
Open Doors 27-3

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,00
13,00
57,55
51,30
68,05
56,55
66,05
50,85
141,65
71,35
32,10
58,84

Totaal

€

889,94

Omdat we vorig jaar toch weer een behoorlijk batig saldo hadden hebben we alle collecten voor externe doelen met € 40,verhoogd.
De eerste fysieke dienst van dit jaar was op 6 februari. De opbrengsten van voor die tijd zijn dus alleen per bank
binnengekomen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Met een gering aantal mensen bereiken we op deze manier toch weer een mooi resultaat
De jaarrekening over 2021 is inmiddels rond en goedgekeurd. Hieronder ziet u het verkorte overzicht.

Baten en Lasten

begroting rekening rekening
2021
2021
2020

baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Totaal baten

€ 11.300 € 12.034 € 12.272
€ 7.000 € 6.099 € 5.086
€ 18.300 € 18.133 € 17.365

lasten
Bestedingen diaconaal werk
(plaatselijk, landelijk en wereldwijd)
Bijdragen aan andere organen binnen
de kerk
Lasten overige diaconale
eigendommen en inventarissen
Lasten beheer en administratie,
bankkosten en rente
Totaal lasten
Resultaat (baten – lasten)

€ 8.500

€ 5.330 € 4.724

€

€ 540

750

€ 551

€ 6.400

€ 7.296 € 6.266

€ 3.050

€ 2.347 € 3.548

€ 1.9070

€ 15.681 € 15.097

€

€ 2.459 € 2.268

-770

Dit jaar zitten we dus met een behoorlijk positief resultaat. Het streven is eigenlijk om zoveel mogelijk ook weer uit te
geven, dus we gaan proberen volgend jaar rond de nul uit te komen.
Kerkrentmeesters
De collecten van het eerste kwartaal is geteld, het was wel wat laat maar hier is het.
Kerkvoogdij collecte is
Restauratiefonds collecte is

€ 539,85
€ 338,26
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Iedereen heel hartelijk voor zijn bijdrage, natuurlijk mogen we niet klagen over de bijdrage in de collecte schalen maar het
wordt steeds lastiger om contant muntgeld in te leveren.
Vroeger kon dat gewoon bij de bank maar dat is nu voorbij en moeten er kosten gemaakt worden. Dat maakt het niet
makkelijker, daarom is de vraag vanuit de kerkraad om zo min mogelijk muntgeld in de schaal te doen en zoveel mogelijk
gebruik te maken van collectebonnen of u bijdrage over te maken per bank , ook voor u heeft het voordelen omdat u dit
kunt aantonen voor uw belasting opgave.
Bonnen kunt u bestellen bij Ria van Garderen, alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten
Anton van Garderen

Dit kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. gemeente van Tull en ’t Waal met de Ned. Herv. gemeente van
Schalkwijk en ’t Goy.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de plaatselijke diaconie.
Ieder jaar doen wij eenmaal een beroep op u voor een bijdrage ter bestrijding van de onkosten. Deze bijdrage is € 15,- per jaar.
Redactie : J.A. de Bruijn, Brink 16, 3998 JL, Schalkwijk, tel 06-20013978
email: kerkblad@hervormdschalkwijk.nl

Schalkwijk
Predikant
Scriba

Tull en ’t Waal

Ds M. van Duijn, m.v.duijn@ziggo.nl, 06 39768140
Dhr. J. Tuls
Scriba:
Scheidingsweg 2
Joke.vandereijk@gmail.com
3998 NO Schalkwijk
Waalseweg 26-A
030-6011273
3999 NS Tull en 't Waal
06-54682466
06-24198329
scriba@hervormdschalkwijk.nl
Voorzitter kerkenraad:
A. Verbree
postadres:
Mw. A.W.C. de Bruijn-Ambags Waalseweg 62
3999 Tull en t Waal
Brink 16
Verbree.arjan@gmail.com
3998JL Schalkwijk
06-42678729

Diaconie

(bankrek.)
Kerkblad
Kerkvoogdij

Dhr. J.A. de Bruijn
Brink 16
3998 JL Schalkwijk
06-20013978
diaconie@hervormdschalkwijk
NL39 RABO 0357501195
NL83 RABO 0357550358
Tnv diaconie, Schalkwijk
€ 15,- per jaar
Dhr. A. van Garderen
Schalkwijkseweg 22
3998 LZ Schalkwijk
030 - 6012443
06-21268803
anton@zachtfruit.com

Mw. T. van der Vlist
Waalseweg 43
3999NP Tull en 't Waal
06-51638978
NL91 RABO 0357551087
Penningmeester:
Mw. J.F.M. van der Eijk
Waalseweg 26-A
3999 NS Tull en 't Waal
joke.vandereijk@gmail.com
Secretaris
vacant

bankrek. kerkv.
Begraafplaats
Restauratiefond
s
Collecte-bonnen

Bezorging
kerkblad
Website

NL79 RABO 0357502124
NL50 RABO 0134766008
NL10 RABO 3575118787
Mw. R. van Garderen
Schalkwijkseweg 22
3998 LZ Schalkwijk
030 - 6012443
NL71 RABO 0329863282
Dhr. J. van Rijswijk
Mw. T. van der Vlist
030-6351913
06-51638978
www.kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl
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Maak door uw woord en liefd gebaar
Maak door uw woord en liefd gebaar
de aandacht voor uw naaste waar.
Schenk hem uw tijd die nodig is,
te luisteren naar zijn gemis.
Zodat u uw hart openstelt
voor wat uw naaste u verteld.
Goed luisterend zijn hart verlicht,
Tot hem uw juiste woorden richt.
Waarmede u zijn nood verlicht.
Dit is de taak die God oplegt
Elk die in Hem gelooft aangezegd.

Justus van Tricht
www.christelijkegedichtensite.nl
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