Meditatiefje
… en God zei:
Genesis 1, 2

De rivier stroomt blind door dichte mist
een wolk slaat een andere totdat die bloedt
omdat iedere wolk de zon het eerst wil zien…
de oude dame, ergens diep in een metro-schuilstation van een stad in de Oekraïne, ging er voor
staan, rechtte haar rug en gezicht en met woorden
die ik niet verstond, sprak ze de universele taal van
de hoop.
De rivier stroomt blind door dichte mist.
Zelfs als je niets meer ziet, is er een route richting een nieuwe horizon.
Haar gedicht opende een werkelijkheid, die verder reikt dan wat voor ogen is.
De optimist zegt ‘op-die-mist’.
De pessimist antwoordt ‘pest-die-mist’.
De mens van hoop gelooft: het donker is niet het laatste.
De kunstenaar had een woord; terwijl iedereen sprakeloos toekijkt, geen woorden kan vinden, klinkt
een stem; … de rivier...
Er is een woord voor een werkelijkheid, die je niet zomaar ziet.
Dat is al van den beginne zo.
De Bijbel begint er mee, Genesis 1, het verhaal van onze wereld. Het is chaos, met die gevleugelde
Hebreeuwse woorden ‘tohoe wa bohoe-woest en leeg’.
Verschroeide aarde tot op de huidige dag.
Maar er is een woord, dat een weg opent.
En God zei. Er is sprake van hoop.
Het is donker geweest, er heeft een kruis in de wereld gestaan,
het kwaad is overwonnen; nog donkerder zelfs -de dood, daar
heeft een stem geklonken: LEEF. Jezus werd opgewekt en stond
op uit het graf.
Welke agressor ook denkt dat ie het voor het zeggen heeft, er
is altijd een vrouw of man, jong of oud, die het waagt met een
woord en de weg van hoop gaat, het metro-station uit, het licht
tegemoet!
En God zei, met die drie woordjes kunnen we de werkelijkheid
aan!
ds. Marius van Duijn
PS, ook over de tweede en derde regel is genoeg te zeggen.
Marius van Duijn, VDm
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Gezamenlijk
Koffieochtend EVA
Beste allemaal,
We willen dit mooie EVA seizoen afsluiten met een gezamenlijk uitje op
woensdag 8 juni.
Het plan is om met elkaar (per auto) af te reizen naar IJsselstein.
In de mooie korenmolen van Ijsselstein worden we ontvangen met koffie/thee en cake.
Daarna krijgen we een rondleiding in de molen waarbij ons een prachtig uitzicht wordt beloofd.
Goede schoenen worden aanbevolen. Voor diegenen die liever niet de molen inklimmen is er
filmpresentatie van de molen te zien.
Mocht er nog tijd over zijn en het weer meezitten dan
kunnen we nog een korte stadswandeling maken in
de mooie historische binnenstad van IJsselstein.
Eenmaal terug in Schalkwijk willen we met elkaar
lunchen bij Barista de Dominee in Schalkwijk om zo
het seizoen af te sluiten.
De kosten voor dit uitje zijn €17,50
In verband met de reserveringen horen we graag
voor 6 juni of je meegaat.
Hartelijke groet,
Arja en Marian

Beide diaconieën – teruggaaf energiebelasting
Dit betreft een betere verdeling van de teruggaaf op de energie belasting en is tot
stand gekomen via het IDO (interkerkelijk Diaconaal overleg)
We hebben daar al eens eerder wat over geschreven, maar om op te frissen, het IDO
is een gezamenlijk overleg orgaan van de diaconieën in de gemeente Houten, dus
ook de dorpen die daar onder vallen. Dit geeft een beter inzicht in de lokale problemen en
hulpvragen. En in de vele organisaties en initiatieven die op een of andere manier zeer dienstbaar
zijn, bijna altijd op basis van vrijwilligers werk.
Eén van de zaken die naar voren kwamen is 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. Zij hebben onderzocht hoe, binnen onze mogelijkheden, een betere verdeling kan komen
van die teruggaaf.
Hieronder staat ter verduidelijking hun “persbericht” en daarna een toelichting van onze diaconieën.

Zet je verontwaardiging om in steun?
Doe mee met Houten geeft Warmte!
Ben jij ook zo verontwaardigd? De overheid geeft iedereen een tegemoetkoming voor de stijgende
energiekosten, terwijl bij de financieel kwetsbare groepen de hardste klappen vallen. Dat is
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onterecht vinden wij. Inmiddels heeft de overheid ook meer geld uitgetrokken voor deze mensen,
maar ook dat is voor de meesten niet voldoende om uit de financiële problemen te blijven. Veel
huishoudens konden maar net de touwtjes aan elkaar knopen. Met de verhoogde energiekosten lukt
dat nu echt niet meer. Je kunt je voorstellen wat dit voor hen in het dagelijks leven betekent en
welke zorgen dit met zich meebrengt. Daar willen wij, de werkgroep Houten geeft Warmte, bij
helpen! Met diverse kerken uit Houten zijn we dit initiatief gestart. Als kerken willen we, in nauwe
samenwerking met de Voedselbank en SchuldHulpMaatje, onze financieel kwetsbare plaatsgenoten
ondersteunen. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Hoe kun je helpen?

Zet jij je verontwaardiging om in steun? Je kunt concreet meehelpen door jouw korting op de
energierekening, dus de energiecompensatie beschikbaar te stellen aan deze doelgroep. Dit bedrag is
een tegemoetkoming van de overheid via een verlaging van de energiebelasting en werd bij de
invoering geschat op een bedrag van €400 voor een gemiddeld huishouden. We verwachten €20.000
nodig te hebben om deze groep substantieel te helpen.
Wat moet je doen? Maak het bedrag van de energiecompensatie over naar de diaconie van uw KERK
met vermelding van Houten geeft Warmte. Daarmee help je een huishouden in Houten die in
financiële nood komt uit de brand! (Het bedrag is als gift aftrekbaar van de belastingen). Als
gezamenlijke startdatum van de actie met de andere kerken kiezen w voor 29 mei.
Wil je meer weten? Vraag het gerust bij je eigen diaconie
Toelichting eigen diaconieën
Wij willen hier, naast een aantal andere gemeenten, graag aan meewerken. Dat waren we al eerder
van plan, maar het was lastig om diegenen te bereiken die het echt nodig hadden. Wij hebben
uiteraard geen inzicht in de financiële situatie van gemeente leden. En ook controle daarop is door
ons niet te doen.
Het is ook niet voor niets dat de regering gekozen heeft om dit aan iedereen uit te keren, want zij
zaten met hetzelfde probleem en de uitvoering ervan.
Om dit te onderzoeken is namens de IDO de werkgroep “Houten geeft warmte” opgericht en heeft
de mogelijkheden uitgezocht en is op deze doelgroepen uitgekomen.
Van de groep die gebruik moet maken van de voedselbank en van Schuldhulp maatje weten we dat
wel zeker. Die kunnen (bijna) niet meer 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.
Alles gaat zoveel mogelijk in anonimiteit. Afhankelijk van het te besteden bedrag krijgen wij adressen
door aan wie we dat over mogen maken. Deze wordt geselecteerd door de werkgroep “Houten geeft
warmte” adhv gegeven van de voedselbank en schuldhulpmaatje.
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
Alles is vrijwilligerswerk en dus 100% van de inzameling gaan naar de huishoudens die het zo hard
nodig hebben
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden hoe deze Aktie verloopt.
Namens de diaconieën
Trees van der Vlist, Corina Huiden, Hennie de Gier en Johan de Bruijn
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Schalkwijk en ‘t Goy
Gemeenteavond
We hebben met elkaar een goede gemeenteavond gehad en er is open gesproken over de diverse
onderwerpen. Op dit moment is het verslag ervan nog niet klaar, maar die wordt wel uitgedeeld als
het zover is.
Enkele punten die naar voren kwamen willen we wel alvast met u delen:
Ophaalservice
Op de gemeenteavond is nog even aangehaald dat vervoer een probleem zou kunnen zijn voor
sommige gemeenteleden om naar de gezamenlijke diensten te komen. En wellicht ook in Schalkwijk
zelf.
Dat mag uiteraard geen belemmering zijn. Iedereen die vervoer kan gebruiken kan contact opnemen
met Jan Tuls en hij zorgt ervoor dat u dan door iemand opgehaald en weer teruggebracht wordt.
Voelt u zich niet vooral niet bezwaard. Er zijn er genoeg die toch al met de auto komen. Dus het is
een kleine moeite.
Brinkmarkt
Er wordt nog wel eens gevraagd of deze dit jaar weer doorgaat. Maar dat gaat ons nu niet meer
lukken. De tijd tussen het weer kunnen en de organisatie is te krap en het wordt moeilijker om de
rond te komen met de vrijwilligers. Vooral voor de voorbereiding. Dus dit jaar helaas geen
Brinkmarkt.
Het wordt ook lastig om het weer op de oude manier te gaan houden. We gaan daarom nadenken
over een alternatief. Als u hier ideeën heeft zijn deze uiteraard van harte welkom.
Gemeente app
We hebben een Whatsapp groep waar een groot aantal gemeenteleden bij aangesloten zijn. Dat is
vooral bedoeld om snel iedereen te kunnen bereiken als er actueels te melden valt.
Hij wordt bv gebruikt om op zondagmorgen de liturgie door te sturen, maar ook als een activiteit
(plotseling) niet doorgaat of verschoven wordt.
Hij is niet bedoeld voor discussie, dus alleen Ad de Gier en ds van Duijn kunnen er berichten inzetten.
Zit u er niet in, maar wilt u dat wel, dan kunt u dat doorgeven aan Addie de Gier en hij zal u
toevoegen.

Tull en ’t Waal en Honswijk

Uitnodiging gemeenteavond
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze gemeenteavond.
Deze avond presenteert de kerkenraad het concept beleidsplan.
We gaan graag in gesprek over de inhoud en de input die uit de enquête is gekomen.
Op woensdag 29 juni om 19:30u bent u welkom in het Gebouw te Tull en ‘t Waal, om 20:00u starten
we de gemeenteavond.
Met vriendelijke groet,
Arjan Verbree
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Al jaren zijn er een aantal enthousiaste vrijwilligers uit Tull en ’t Waal , die leden van 70+ op hun
verjaardag verrassen met een cadeautje of een mooie kaart.
Vindt u of jij het ook leuk om mensen te bezoeken en blij te maken kom dan gezellig bij de club erbij!
Aanmelden kan bij Trees van de Vlist of Corina Huiden.

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
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