Meditatiefje

Mensen die je mist
In het weekend is altijd meer tijd voor de krant. Zelfs de columns
worden gelezen; altijd aardig om hetzelfde nieuws met een andere
insteek te bekijken.
Deze van Frits Abrahams vind ik een uitgebreid citaat wel waard. Het gaat over mensen, die uit je
leven verdwijnen, omdat ze ophouden met werken, verhuizen, zich afzonderen of kiezen -al of niet
gedwongen- voor een ander leven.
Soms zijn het familieleden of vrienden. Maar dat hoeft niet. Het kunnen ook anderen zijn. Winkeliers
bijvoorbeeld. Frits vertelt over de opticien, die met uiterste gevoeligheid de bril drapeerde om zijn
oren. Maar op een gegeven moment was hij met pensioen en de volgende eigenaar had een wat
minder fijne motoriek. Of Guus, de bescheiden, altijd vriendelijke en toegewijde schoenmaker. Op
een dag was de luxaflex neer.
Eerlijk biecht Frits op: de laatste jaren was ik hem, als zovelen, enigszins ontrouw geworden door
modieus over te stappen op het type sneaker met kunststofzolen waar geen schoenmaker rijker van
wordt.
…..
Het vraagt geen kampioenssprong om het kerkje op het dorp, ’t Waal of de Brink, te bereiken.
Je denkt dat die er altijd wel is. Vanzelfsprekend.
Maar wat als het toch anders loopt? Voor de gemiddelde kerkganger geen vreemde vraag. ’t Is best
stil in de winkel van de kerk. Anderen -eerlijk is eerlijk- herkennen zich wel in de biecht van Frits: ze
lopen al tijden op ander schoeisel. Voor menigeen zou het een schok zijn als de zondagmorgendeur
dicht zou blijven. Hadden ze dat geweten…
…..
De column uit de krant eindigde met de opmerking: koester zulke mensen, ze zijn zeldzaam. Besef
vooral: als ze eenmaal weg zijn, komen ze niet meer terug.
Als kerk kijken we in deze jaren in de spiegel. Zullen we gemist worden? Of gaven we antwoorden
waar geen vraag naar was. Zijn er kansen die we laten liggen omdat wij ze niet zien, maar anderen
wel? Aardig om eens over te praten bij de koffie in ’t Gebouw of zomaar langs de straat. Maakt niet
uit of je de laarzen aan hebt, broques of op slippers loopt.
ds. Marius van Duijn

Lied van de zondag
De eerste en tweede zondag van de maand ga ik (MvD) meestal
voor in Schalkwijk of Tull&’t Waal. Wie eens een lied op wil geven
(graag met motivatie), laat het weten.
Het ‘nieuwe’ Liedboek van 2013 heeft als ondertitel Zingen en
bidden in huis en kerk en er staan naast liederen ook gebeden en
gedichten bij, van allerlei soort en voor allerlei gelegenheden.
Mooi om na te zeggen en te bidden.
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Zoals deze speelse van Bara van Pelt, Het is maar u ‘t weet.
Ik ben vandaag
gevallen
op ’t grind van ’t wandelpad
ik moest er zo van huilen
heel m’n shirt was nat
het is gelukkig over
maar toch –
’t is dat u ’t weet
dat ik zo erg gevallen ben
en dat
ik Irma heet.
Het aardige van het stukje is dat het ook geldt als je Mari of Rima heet of hoe dan ook.
Met vriendelijke groet,
Marius van Duijn, VDm

Gezamenlijk
Koffieochtend EVA
Op 12 oktober staat alweer de 2e EVAochtend in de agenda.
Oktober is altijd filmmaand bij EVA :)
En dus willen we ook nu met elkaar een film kijken. We
hebben dit keer gekozen voor de film "Mountain top".
De koffie staat klaar vanaf 9.15 uur en om 9.30 uur willen we
beginnen.
Iedereen is weer van harte welkom in de consistorie van de
kerk in Schalkwijk.
En ben je/ bent u nog nooit bij EVA geweest? Kom gerust eens
langs, je/u bent van harte welkom!
Graag tot ziens,
Arja en Marian

Bijbelgesprekskring
We zijn gestart met de
Johannes-evangelie en
met de vraag “Wat
bezig zijn met de

eerste
wandeling
door
het
we waren in Kana bij een bruiloft. En
zoek je”. De komende tijd willen we
vragen die Jezus stelt in het 4e
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evangelie. Maar liefst 35 keer stelt Jezus een vraag; het zijn vragen van verschillende soort, ze dagen
ons uit om te verwoorden wat we geloven en trekken onze aandacht naar Jezus toe. Deze maand
houden we de kring op wo 12 en wo 26 okt.
Gebedskring
Deze wordt deze maand gehouden op wo 26 okt. Gebed blijft een belangrijk wapen voor een
Christen, In wat voor situatie we ook zitten.
Welkom op woensdag 26 oktober 19.00u.
Dankdag
Op woensdag 2 november hopen wij weer gezamenlijk met Tull en ’t Waal dankdag te vieren.
De gezamenlijke biddag in maart hebben we in Tull en ’t Waal gevierd en daar is een traditie
ontstaan. Voor de dienst hebben we met elkaar een maaltijd gegeten. Een mooie gelegenheid om
nader tot elkaar te komen. En ons op de dienst voor te bereiden.
Dit willen we ook in Schalkwijk voortzetten.
Het is de bedoeling dat iedereen die naar de dienst komt zelf ook iets meeneemt. Dat kan van alles
zijn: soep, stamppot, pasta, salade, hartige taart, tosti of iets wat u zelf goed kunt klaar maken en
graag met anderen wil delen. Dit wordt bij elkaar op een tafel gezet en zo kunnen we de gerechten
met elkaar delen.
Om het een beetje in goede banen te leiden zou het fijn zijn als u van te voren aangeeft of u komt
eten en wat u van plan bent om mee te nemen. Hiermee hopen we te voorkomen dat we te veel van
hetzelfde zullen hebben en hebben we ook inzicht op hoeveel personen we kunnen rekenen. De
locatie is uiteraard in de consistorie van onze kerk
Dit kunt u doorgeven aan
Johan 06-20013978 of Henny 06-12044288
Of u mag ook een email sturen naar diaconie@hervormdschalkwijk.nl
Wij willen de maaltijd beginnen om 18.00 uur, de kerkdienst is
om 19.30.
U bent bij beide activiteiten van harte welkom!!
En, inmiddels ook een traditie, dan houden we ook een voedsel
inzameling voor de voedsel bank. Inleveren kan dan op zondag
30 oktober, zowel in Tull en ’t waal als in Schalkwijk, en op
woensdag 2 november ingeleverd worden.
Het gaat dan uiteraard zoveel mogelijk om (goed) houdbare
spullen en verzorgings producten.
De diaconie collecten van deze dagen gaan ook naar de
voedselbank. Helaas moeten momenteel meer mensen gebruik
maken van de voedselbank. Dus uw donatie is zeer welkom
Houten geeft warmte
Deze Aktie loopt nog door. We hebben als gezamenlijke diaconieën gevraagd om (een deel) van de
teruggaaf van de energie belasting te doneren aan diegenen die het harder nodig hebben. Bij
gezamenlijke diaconieën is inmiddels € 29.000 binnen gekomen. Goed voor zo’n 75 donaties.
Gelukkig wordt er vanuit de regering ook maatregelen genomen, maar ook deze bijdrage zal zeer
goed gebruikt kunnen worden.
Kerstsamenzang
Het is nog erg vroeg maar de voorbereidingen voor de kerstsamenzang zijn al in volle gang.
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De invulling van de zangdienst is nog niet helemaal duidelijk, daar wordt nog aan gewerkt. Maar de
datum is al wel bekend
Zondagmiddag 11 december om 15.00 in de RK kerk
Noteert u deze dag alvast in uw agenda?
Want hoe mooi is het om met elkaar naar het kerstfeest toe te leven??

Schalkwijk en ‘t Goy
Kerkschoonmakers
Met 2 tweetallen zorgen wij er voor
dat de kerk iedere keer gestoft,
gezogen, gesopt en hopelijk spinnenen vliegenvrij gemaakt wordt.
Voor verdere schoonmaakklussen,
zoals o.a. ramen zemen zorgt het
kostersechtpaar.
Zoals u op bijgaande foto kunt zien
wordt er niet alleen op ooghoogte
schoon gemaakt, maar ook hoog in het
gewelf wordt er geraagd. Een flinke
klus!
Wij zijn eigenlijk op zoek naar nog een
schoonmaakkoppel zodat we allemaal
niet zo vaak aan de beurt zijn en het
leuk blijft om af en toe de kerk te
poetsen. Lijkt het u wat maar twijfelt
u?
Vele handen maken licht werk!
Kom een keertje meedoen of vraag
informatie bij Adrie Berlang of Henny de Gier.
Hartelijke groet van de kerkschoonmaaksters
Vanuit de kerkenraad
Afgelopen maand hebben wij in Schalkwijk onze eerste vergadering van het seizoen gehouden.
We hebben de gezamenlijke diensten in de zomerperiode geëvalueerd en zijn dankbaar dat we een
opgaande trend zien van gemeenteleden die over en weer de kerkdiensten bezoeken.
Er is een verzoek binnengekomen van een aantal koorleden uit Houten van het koor “Arc of Light”
om in een aantal diensten hun muziek ten gehore te mogen brengen. Wij staan hier als kerkenraad
positief tegenover en hopen hen binnenkort te mogen begroeten.
In het ambt van ouderling-kerkrentmeester heeft broeder Jacob Batema aangegeven dat hij de
functie niet in de huidige vorm kan aannemen. De kerkenraad vindt het belangrijk dat er twee
ouderling-kerkrentmeesters in de kerkenraad zijn vertegenwoordigt en gaat onderzoeken of deze
functie alsnog zodanig ingevuld kan worden.
De voorlopige jaarplanner zoals deze in het kerkblad is opgenomen is door de kerkenraad van
Schalkwijk goedgekeurd op één wijziging na. Op woensdag 8 maart 2023 zal de biddag voor gewas en
arbeid worden gehouden waardoor de geplande bijbelstudie zal worden verschoven. Dit zal in
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onderling overleg worden afgestemd. In de gezamenlijke vergadering van komende maand zal de
planner nogmaals worden besproken.
Johan en Antoinette de Bruijn hebben na vele jaren besloten te stoppen met de redactie van het
kerkblad. Wie wil het stokje van hen overnemen?
Het ontruimingsplan is nagenoeg klaar en zal binnenkort ter beschikking komen. De ouderling
kerkrentmeester(s) komen hier op terug.
Kerstmaaltijd
Het duurt nog heel lang maar ook de kerstmaaltijd staat dit jaar weer op de agenda.
Zonder tussenkomst van coronaperikelen hopen wij op zaterdag 17 december om 17.00 in de
consistorie de traditionele kerstmaaltijd te houden.
Schrijf deze datum alvast in uw agenda, u bent allen van harte welkom!
Verdere informatie zal te vinden zijn in het volgende kerkblad.
George en Henny
Contributie kerkblad
De meesten hebben deze inmiddels voldaan, maar helaas zijn er ook nog wel een aantal, ongeveer
1/3, die voor dit jaar nog niet betaald hebben.
Zou u dat voor uzelf nog even kunnen nakijken ?

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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Het ABC van het leven
Alle dagen even
Baden in het licht.
Concert van het leven
Dromend vergezicht.
Even is niet lang,
Formule van de tijd.
Gratie van een gang,
Herhaling in de strijd.
Innig koester ik de uren,
Jaren tellen mee.
Kan dit heel lang duren?
Langzaam wordt dat: Nee.!
Maar ik mag toch lopen
Naar het nieuwe licht.
Op de toekomst hopen,
Palmen in het zicht.
Quasi zoek ik woorden,
Roepende om kracht.
Strelende accoorden,
Troostend in de nacht.
Uren, maanden, dagen.
Vliegen door de tijd.
Weet dat God zal dragen,
X kruisjes in de strijd
IJlings gaat de tijd voorbij.
Zondagsrust voor jou en mij!
Diny Beijersbergen-Groot,
www.gedichtensite.nl

6

