Meditatiefje

Als niks moet, kan alles
Het zinnetje bleef hangen.
Het was ’n reclame-spotje, geloof ik, over een weekendbijlage van een krant. Waar je met een croissantje en
cappucino doorheen kunt bladeren.
Je hebt de tijd, je leest de kolommen aandachtig door of
bladert vrolijk verder.
Niets moet.
Alles kan!
In de ontspanning kan er zomaar ruimte komen voor nieuwe ideeën en initiatieven.
Momenten van vrij-af kunnen je inspireren tot latere acties.
Een verbeterd product.
Een nieuwe strategie.
Niets moet.
Één van tien woorden die Israël meekreeg toen ze uit Egypte bevrijd waren, weg uit de tijd van het moeten (slavenwerk,
stenen sjouwen etc), gaf zelfs één dag speciaal gewijd aan de vrije tijd. Helaas is er vaak van gemaakt dat niets mag, maar
de grondtoon is toch echt: niets
hoeft. Wat een genade!
Even helemaal niets, zomer 2022.
Vakantie is verplicht, tegenwoordig; arbo-technisch is er een minimum aantal dagen dat je aaneengesloten vrij moet
nemen. Vrij-af.
Even op een bankje zitten, genieten van de wandelaars op het klompenpad of zelf op de pedalen voor een eigen tour de
force.
De ondergaande zon of juist de eerste stralen voor de vroege vogel.
Niets moet …
Alles kan.
Zonder verplichting wat gedachten die rondfladderen in het hoofd.
Stel je voor: deze winter de gaskraan van de kerken op zondagmorgen dicht en van Refo tot Rome-liefhebber iedereen in
de Wiese of ‘t Gebouw bij elkaar. Vaker bij elkaar op de koffie en gelijk maar een theetje-met-een-thema. Wat vinden we
van?
Het wordt wat krapper in de kerkenraad, maar stel je voor dat we de zittende mensen niet vragen om te verlengen. Wie
neemt het stokje dan over? En wat als het niet meer gaat zoals
we deden.
Etcetera.
Relax, niets moet; alles kan.
Zelfs planning moet niet te groots zijn. Hooguit wat vragen, verlangen, visie.
Zoals die bladwijzer die ik lange tijd op m’n bureau had liggen: ik geloof Heer dat als ik kom aan aan het eind van van mijn
kunnen, dan komt U en laat U zien, wat U kunt! Is er ook maar iets te wonderlijk voor de Heer? (Jeremia 32: 27) Dan kan
letterlijk ALLES!
Ds. Marius van Duijn
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Langs kanaal en Lek
Mw. H. Schlingmann-van der Lit ging onlangs flink onderuit en het opkrabbelen duurt nog wel even; een tijdje in het
ziekenhuis, naar Zorgcentrum Beatrix in Culemborg en mocht nu weer met het pontje over naar het vertrouwde adres in de
Wiese. Sterkte.
Mw. W. Kamstra-Teeuw, werd eind juli opgenomen in het ziekenhuis. Na een aantal dagen tussen alle apparatuur en liefde
van de zorg, kon ze om aan te sterken naar Ervenstaete in Houten. Een mooie eerste stap op weg naar huis.
Ziekenhuis/verpleeghuis is evenwel niet altijd de meest gezonde omgeving en helaas heeft ze longontsteking opgelopen.
Hoe dat verder zal gaan, is daarmee -op moment van schrijven- een open einde. De vrede van God zij met haar en haar
gezin!
Mw de Kruijf is helaas gevallen en geopereerd aan haar heup. Zij verblijft nu tijdelijk in Ervenstate in Houten. We wensen
haar sterkte en een goed herstel toe.
Naast ziekenhuisopnames zijn er ook ziekenhuisbezoekjes; en veel behandelingen zijn binnen een dag gebeurd.
Maar er voor of er na, kunnen er toch heel wat gedachten zijn. Wie daar eens in alle vrijheid over wil spreken, aarzel niet.
Een telefoontje kan zomaar een afspraak en een goed gesprek worden. Welkom!
Over gesprek gesproken; aan de koffietafel kwam een kring van lang geleden aan de orde, een-alles-wat-je-zou-willenweten-over-geloof-kring die kandidaat Gerard Doorn indertijd (ja,lang geleden) hield en nog een kring van later datum.
In september 2021 schreef ik over een gesprekskring nieuwe stijl, maar door corona lukte het niet om daar iets mee te
doen.
Nieuwe poging maar weer.
Het idee is:
 in de kerk met elkaar als dorpsgenoten in gesprek gaan over een actueel thema.
 bijdrage van één van de dorpsgenoten over een maatschappelijk onderwerp.
 5 keer per jaar op een woensdagavond in het kerkje van Tull & ’t Waal
 ondergetekende als gespreksleider
Of iets totaal anders. Ik hoor/lees graag.
Langs Lek en Kanaal, heet deze bijdrage.
Elke keer weer een feest om de omgeving
te zien, te wandelen, te fietsen of te toeren
van het ene naar het andere adres. Het ga
u allen goed.
Marius van Duijn, VDm
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Gezamenlijk
Nieuw seizoen EVA
We kijken terug op een mooi EVA seizoen met leuke, verschillende activiteiten.
In september willen we weer starten met een nieuw seizoen.
Er staat geen activiteit gepland voor deze ochtend maar gewoon gezellig bijpraten met
koffie of thee en wat lekkers.
Ben je nog nooit geweest? Kom kennismaken, u / jij bent van harte welkom!
Noteer vast in de agenda; elke 2e woensdag van de maand EVA in Schalkwijk (muv de kerstochtend, die staat gepland op 21
december)
Wij kijken er naar uit om iedereen te ontmoeten.
Arja en Marian

Jaarrooster
Op de volgende pagina ziet u ons geplande jaarrooster voor het komende seizoen.
Hij is nog niet definitief, dus er kan nog wel wat gewijzigd worden.

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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Hooglied

Het zachte licht gaat schuil in donker
één voor één sieren sterren de hemelboog
stralend met hun helder geflonker
in ’t zilveren schijnsel der maan
klinkt fluisterzacht door kruinen der bomen
als in engelenkoor Uw naam
velden kleden zich in blinkende sluier
als een bruid die op haar minnaar wacht
komend over de stroom der liefde
gedreven door verlangen en hoop
dat Zijn geliefde hem met blijdschap verwacht
tot in een eeuwig durende huwelijksnacht.

Egbert Jan van der Scheer
www.gedichtensite.nl
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