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21 wie mijn geboden heeft en ze bewaart, 
die is het die mij liefheeft; 
maar wie mij liefheeft, 
hem zal mijn Vader liefhebben 
en ook ík zal hem liefhebben 
en mijzelf aan hem openbaren! 

26 maar de troosttoeroeper, 
de heilige Geest 
die de Vader zal sturen in mijn naam, 
die zal u in alles onderrichten 
en u indachtig maken 
al wat ík u heb gezegd; 

27 vréde laat ik u na, 
míjn vrede is het die ik u geef, 
niet zoals de wereld geeft 
geef ík aan u!- 
laat uw hart niet geschokt zijn 
en niet beducht; 

28 ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd: 
ik ga heen én kom naar u toe; 
als ge me liefhad 
zoudt ge verheugd zijn 
dat ik naar de Vader toe reis, 
omdat de Vader groter is dan ik; 

29 en nú heb ik het u gezegd, 
voordat het geschiedt, 
opdat ge, wanneer het geschiedt, 
geloven zult; 
 

                     bron: www.naardensebijbel.nl              

http://www.naardensebijbel.nl/


 2 

 

Kerkgebouw Vriesestraat 20-22 
078 – 614 01 67 

3311 NR Dordrecht 
www.luthersdordrecht.nl  

Predikant(plaats) Vacant  

Consulent Ds. A.S.J. Smilde 
A v Bleijenburgstr. 30 
078 - 631 58 83 

3311 LB Dordrecht 
asjsmilde@kpnplanet.nl  

Voorzitter 
kerkenraad 

H. Stegeman 
Krommedijk 45 
078 - 616 49 88 

3312 CD Dordrecht 
bart.stegeman@aanhet.net   

Kerkrentmeesters H. van Leeuwen 
Hoofdstraat 40 
078 - 615 59 31 

Mw. J.A. Smilde-Drost 
A v Bleijenburgstr. 30 
078 - 631 58 83 

3353 GL Papendrecht 
v.leeuwenloendersloot@kpnmail.nl 
 

3311 LB Dordrecht 
 j.a.smildedrost@kpnplanet.nl 

Ouderling- 
pastoraat 

H. Stegeman 
Krommedijk 45 
078 - 616 49 88 

3312 CD Dordrecht 
bart.stegeman@aanhet.net 

Diakenen Mw. W.U.F. van der Beek- 
Gietel 
Arentsburg 28 
078 – 617 29 03 

Mw. L.R. Minderman-
Hormann 
Timorstraat 44 
078 – 645 64 65 

3328 TA Dordrecht 
c.beek85@upcmail.nl 
 
 

3312 CW Dordrecht 
olrmindermanhormann@gmail.com 

Scriba C.F. Hout 
0180 – 42 06 92 

scriba@luthersdordrecht.nl 

Toegevoegde 
ambtsdragers 

C.F. Hout 
A.W. van der Vlies 

scriba@luthersdordrecht.nl 
awvdvlies@kpnmail.nl  

Organist B.G. van Buitenen 
Steegoversloot 89 
078 - 614 53 86 

3311 PN Dordrecht  
bbuitenen@hotmail.com  

Huisbewaarder /  
koster 

J. Lokhorst 
Vriesestraat 20 
078 - 614 01 67 

3311 NR Dordrecht 
beheerder@luthersdordrecht.nl 

Redactie kerkblad C.F. Hout 
0180 – 42 06 92 

scriba@luthersdordrecht.nl  

Bank- 
rekeningen 

Kerkbeheer 
Diaconie 

NL89ABNA0508137144 
NL24ABNA0497430193 

http://www.luthersdordrecht.nl/
mailto:asjsmilde@kpnplanet.nl
mailto:bart.stegeman@aanhet.net
mailto:v.leeuwenloendersloot@kpnmail.nl
mailto:c.beek85@upcmail.nl
mailto:c.f.hout@upcmail.nl
mailto:c.f.hout@upcmail.nl
mailto:awvdvlies@kpnmail.nl
mailto:bbuitenen@hotmail.com
mailto:scriba@luthersdordrecht.nl
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KERKDIENSTEN MEI-JUNI 

Aanvang diensten:10.30u. tenzij hieronder anders aangegeven. 
 
Datum Zondag Kleur Viering Voorganger 

07-05 Jubilate Wit H.A. Ds. A.S.J. Smilde 
Dordrecht 

21-05 Rogate Wit  Drs. C.J. Muusse 
Nieuwerkerk/IJssel 

04-06 Pinksteren Rood Bevestiging 
lidmaat 

Ds. A.S.J. Smilde 
Dordrecht 

18-06 1e na Trinitatis Groen  Drs. T.S. Smit 
Delft 

02-07 3e na Trinitatis Groen  Drs. C.J. Muusse 
Nieuwerkerk/IJssel 

 

DIACONALE COLLECTEN MEI-JUNI 

Datum Bestemming 

07-05 
21-05 
04-06 
18-06 
02-07 

Kerk en Israël 
Binnenlands diaconaat 
Onderhoudsfonds 
Ned. Bijbel Genootschap 
Christenen voor Israël 

 

 

 

 

KERKBLAD 

U heeft ditmaal een dikker dan gebruikelijk Kerkblad onder ogen. We hopen 
dat de aangeboden informatie de opbouw van onze Gemeente dient.  

 

PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE 

De kerkenraad acht het pastoraat binnen de Gemeente van groot belang. 
Geprobeerd wordt om op korte termijn zo veel mogelijk bezoeken af te 
leggen. Mocht u echter dringender contact willen, belt u dan 078-6164988. 

 

 
Graag bevelen we de diaconale collecten van harte bij u aan. 
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BIJ DE KERKDIENSTEN 

De dienst van zondag 7 mei, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, wordt 
geleid door onze consulent ds. A.S.J. Smilde. Van Pasen tot Pinksteren 
staat in de liturgie het loflied centraal. Deze derde zondag na Pasen heet in 
de kerkelijke traditie Jubilate naar Psalm 66: 1: ‘Juicht Gode, gij ganse 
aarde, psalmzingt de heerlijkheid van zijn naam; maakt zijn lof heerlijk.’ 

Met Pasen in de rug heeft de Gemeente van Christus alle reden om met dit 
loflied in te stemmen. Maar het gaat om veel meer dan dat, het gaat om 
heel de aarde: ‘Prijst o volken onze God en laat luide zijn lof weerklinken’ 
(Psalm 66: 8)   

Op 21 mei gaat drs. C.J. Muusse voor in de eredienst.  

Op het Pinksterfeest hebben we ditmaal een eigen dienst. U weet dat wij 
van jaar tot jaar wisselen met de Waalse Gemeente, die dit jaar het 
Paasfeest vierde in de Trinitatiskapel. In de dienst van Pinksterzondag, 
waarin onze consulent voorgaat, zal Matthijs Stegeman in het midden van 
de Gemeente belijdenis van het geloof afleggen. We zijn God dankbaar dat 
Hij het jonge mensen in het hart geeft zich aan Zijn Gemeente te verbinden.  

Op 18 juni leidt drs. T.S. Smit uit Delft de dienst terwijl op 2 juli drs. Muusse 
opnieuw bij ons voorgaat.    

We zien er naar uit elkaar in de erediensten te ontmoeten met lofprijzing 
aan onze goede God  en onder de verkondiging van Zijn Woord.        

 
VAN LUTHER 

Door lijden tot heerlijkheid 

‘Dit is altijd Gods gewone weg met de kerk geweest: dat God beloften geeft 
en daarna met degenen die de beloften geloven, zó omgaat: dat zij moeten 
wachten op het onzichtbare - zodat zij niet alleen gelóven wat ze niet zien, 
maar ook moeten hópen wat ze niet zien (vgl. Rom. 8:25). Wie dat niet 
doet, is geen Christen. Want Christus is op dezelfde manier ingegaan in 
Zijn heerlijkheid: eerst is Hij neergedaald in de hel. Toen Hij zou regeren, 
werd Hij gekruisigd; toen Hij zou worden verhoogd, werd Hij bespuwd. Men 
moet immers eerst lijden en daarna tot heerlijkheid komen (Rom. 8:17 vv). 

Dat doet God omdat Hij onze harten wil onderzoeken of beproeven of wij 
de weldaden die Hij aan ons heeft beloofd, al duurt het nog zo lang, met 
lijdzaamheid willen verwachten. Voor eeuwig zullen we ze niet hoeven 
missen, dat is zeker waar! 

Wanneer God ons niet op deze manier zou beproeven en dat wat Hij ons 
heeft beloofd, niet zou uitstellen, dan konden wij Hem niet uit ons hele hart 
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liefhebben. Want als God ons zo spoedig alles zou geven wat Hij ons heeft 
beloofd, dan was het niet nodig om te geloven. Zonder geloof zouden wij 
hier op aarde immers verdrinken in de zichtbare dingen en zouden God 
vergeten (vgl. 2 Korinthe 4:17-18). 

Dat is dan ook de reden waarom Hij toelaat dat Zijn kerk verzocht en 
benauwd wordt, haar in zorgen en noden laat leven: opdat zij zou leren om 
niet alléén van brood, maar van Gods Woord te leven (vgl. o.a. Deut. 8:3; 
Lukas 4:4) én dat in de godzaligen het geloof en de hoop zouden groeien, 
zodat zij, daardoor gesterkt, altijd Gods hulp zouden verwachten. Want 
alleen in het Woord is ons leven en onze zaligheid.” 

Vorlesungen über 1. Mose von 1535-1545, vgl. WA 43, 567, 36 – 568, 11, weergave: J.G. 
Walch (Ausgabe 1740) Zweijter Theil, S.550-S.551 (Bron: www.maartenluther.com)  

 

 

De vrijheid kwam in het voorjaar 

de vrijheid kwam in het voorjaar 
de vrijheid komt in het voorjaar 

kijk maar we vieren haar 
 

ze kwam kapot en in tranen 
ze had oorlog onder de leden 

je kon niet geloven 
dat komt ze te boven 

haar lauwerkrans was voor doden 
 

maar ze vroeg ons haar door te geven 
ik lig in jullie handen, zei ze 

wees niet stil, zoals ik niet stil was 
denk niet dat het onmogelijk is 

denk dat het onmogelijk is, maar doe het 
 

neem me mee 
naar waar ik niet ben 

neem me mee, zegt ze 
laat me leven. 

Ankie Peypers 
 (bron Nationaal Comité 4 en 5 mei) 

 

 

http://www.maartenluther.com/
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UIT DE KERKENRAAD  

In de maartvergadering hielden we zowel ons jaarlijkse evaluatiegesprek 
met de cantororganist als met de huisbeheerder. In het eerste gesprek 
kwamen zaken over de liturgie, het onderhoud van ons historische 
Wolffertsorgel en het gebruik door derden van dat orgel, aan de orde. Met 
dr. Van Buitenen is afgesproken dat hij aspecten ten aanzien van het 
zingen in de eredienst in bijdragen aan ons Kerkblad en Nieuwsbrief voor 
het voetlicht zal brengen. 

In het gesprek met de huisbewaarder ging het vooral over de (sterk 
toegenomen!) verhuur van onze kapel en overige ruimten en de 
uitdagingen die daarmee samen gaan. Afgesproken is onze website 
actiever te gebruiken voor het attenderen op concerten en lezingen in de 
Trinitatiskapel en zo voortdurend aandacht te vragen voor de prachtige 
mogelijkheden die wij huurders kunnen bieden.  

Meerdere pastorale en diaconale aspecten vragen in onze vergaderingen 
steeds weer onze aandacht.   

Ook in deze vergadering spraken we over de herdenking van het 
Lutherjaar. U heeft inmiddels ervaren wat een prachtig programma de 
werkgroep de stad Dordrecht heeft aangeboden. Gezien de vele positieve 
reacties, een resultaat om dankbaar voor te zijn. Elders in dit Kerkblad leest 
u een uitgebreid verslag.  

De wijze van informatievoorziening voor en over onze Gemeente vraagt 
aandacht. We willen nog eens kritisch nadenken over het gebruik van onze 
media: Kerkblad, Nieuwsbrief en website. De kerkenraad zou het zeer op 
prijs stellen als er vanuit de Gemeente meegedacht en meegewerkt wordt 
om hierin een verbeterslag te maken (zie ook de oproep elders in dit 
Kerkblad).  

In april vroegen de jaarrekeningen 2016 van diaconie en kerkbeheer onze 
aandacht en de begroting kerkbeheer 2017. We zijn dankbaar dat, dankzij 
de sterk gestegen inkomsten uit verhuur, het verlies inzake kerkbeheer 
over 2016 beperkt kon worden tot €490. Tegelijkertijd is dit een punt van 
aandacht. De inkomsten uit ‘levend geld’ (collecten en vrijwillige bijdragen) 
lopen terug en dat terwijl onze Gemeente groeit en het aantal aanwezigen 
in de erediensten toeneemt. We zullen hieraan de komende tijd extra 
aandacht besteden maar roepen u nu al op om uw verantwoordelijkheid te 
nemen voor de Gemeente, ook in financiële zin.  

Zoals u weet zijn er goede contacten met de Grote Kerk Gemeente m.n. 
rond het jeugdwerk maar ook t.a.v. het pastoraat. In onze  meivergadering 
hopen we met een afvaardiging van haar  kerkenraad deze vorm van 
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samenwerking te evalueren. Omdat we nadenken over onze studiekring in 
het seizoen 2017/2018 zullen we ook dat thema aan de orde stellen om te 
zien of er wellicht een vorm van samenwerking op dat gebied van 
gemeenteopbouw mogelijk is.  

We keken nog terug op de Lutherdag van 5 april en bespraken wat voor 
activiteiten er nog tot aan en op 31 oktober as. in de pijplijn zitten. U hoort 
daar meer van!    

En uiteraard werden in beide vergaderingen de vaste agendapunten zoals 
vaststelling van de notulen en de ingekomen post afgewikkeld.     

 

DE RODE LOPER UIT VOOR LUTHER 

Na meer dan een jaar voorbereiding was het dan eindelijk zover. Het 
Lutherfeest werd op 4 april om 18.00 uur geopend met een vesper in de 
Triniatiskapel, verzorgd door ds. Smilde, Bart van Buitenen (orgel) en 
Gerard van de Niet (viool). Eén van de Duitse gasten, Pfarrer Kiene 
namens de EKD (Evangelische Kirche Deutschland), sprak een 
‘Grusswort’.  

En toen ging op 5 april in alle vroegte de rode koper uit voor Luther. Als een 
brede, rode band lag de loper van de Grote Kerk naar de Triniatiskapel. En 
halverwege de route stond de grote, blauwe verhalenbus uit Duitsland, op 
het Stadhuisplein. De truck was al op maandagmiddag, 3 april, in Dordrecht 
aangekomen. In de bus was de hele route door 19 landen en 68 steden te 
zien op grote schermen. Op 3 november 2016 is de bus gestart in Genéve 
en trekt van Dublin in het westen, tot in Riga in Letland en Sibiu in 
Roemenië. Van Bergen in het noorden tot Rome in het zuiden. In al deze 
landen zijn mensen bij dit project betrokken. Bij ons was er veel 
belangstelling. Een bezoekster wilde zelfs een handtekening van de jonge 
mensen in de bus. Dat hadden ze nog niet meegemaakt. 

Maar terug naar de ochtend van 5 april. De officiële opening was om 10.00 
uur, maar al om half tien speelde beiaardier Boudewijn Zwart 
Lutherliederen op het carillon van het stadhuis. De Duitse gasten vonden 
het geweldig en ik hoop vele Dordtenaren met hen. 

Precies om 10.00 uur opende locoburgemeester Piet Sleeking de dag. In 
zijn toespraak memoreerde Sleeking dat Dordrecht geen 95 stellingen 
nodig heeft om haar mening bekend te maken. Zo is het maar net. En 
vervolgens spijkerde hij, net als Luther 500 jaar geleden, het programma op 
de poort. Daarna sprak de heer Max van der Klooster namens het 
moderamen van de PKN. Hij noemde vooral Dordrecht als stad van de 



 8 

Reformatie.  De laatste spreker was mevrouw  Pfarrrerin Petra 
Schwermann uit Kassel. Zij sprak namens de Evangelische Kirche van 
Kurhessen-Waldeck. Mevrouw Schwermann benadrukte de diepe 
vriendschap die ons verbindt. Ook noemde zij het Europese karakter van 
de tour. Overal in Europa worden de Reformatoren herdacht. 

Na de officiële opening vertrok het gezelschap naar de Grote Kerk om de 
tentoonstelling van de kinderen van het Wartburgcollege te bewonderen. 
Tot hilariteit van de aanwezigen kreeg de heer Sleeking een Luther 
playmobil aangeboden, voor op zijn bureau. De kinderen begonnen te 
juichen toen ze hoorden dat er ook voor hen een Lutherpoppetje was. 

Het gebeuren op de rode loper stond daarna centraal. Veel belangstelling 
kregen de dames en heren predikanten die voor de gelegenheid hun toga 
hadden aangetrokken. Dat leidde tot vele goede gesprekken met 
voorbijgangers en de toegesnelde pers. Een groot succes was ook de actie 
van de Waalse gemeente. Naast de Triniatiskapel was het ‘du pain, du vin 
et du boursin’ en dat alles ‘pour Martin’. Geweldig!  

Rond het middaguur verzorgde Bart van Buitenen in de Triniatiskapel een 
fraai orgelconcert en daarna konden we genieten van de liederen van het 
kinderkoor Osanna. Werkelijk heel erg mooi. 

De dag werd afgesloten in de Grote Kerk met een theologisch debat met 
muzikale omlijsting van het Vocaal Theologisch Ensemble.  

En zoals onze Duitse gast uit Hannover opmerkte: de hele dag door was er 
in de Triniatiskapel te eten. Een groot compliment voor onze onvolprezen 
huisbewaarder Jan Lokhorst. 

De volgende morgen namen we met een ‘Reisesegen’ in de Trinitatiskapel 
afscheid van de  bemanning van de verhalenbus en de overige Duitse 
gasten. Daarna vertrokken ze naar de volgende bestemming: Straatsburg. 
Moe, maar voldaan bleven wij achter. 

Coby Smilde 

 

STICHTING BEHOUD TRINITATISKAPEL 

Op 24 februari 2017 vond ten overstaan van notaris Van Ringelesteijn de 
oprichting plaats van de Stichting Behoud Trinitatiskapel, voluit genaamd: 
Protestantse stichting tot behoud en beheer van de Trinitatiskapel te 
Dordrecht. Oprichter is de Lutherse gemeente. 
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Het doel van de stichting is om het kerkgebouw aan de Vriesestraat in 
goede staat te houden, als bedehuis, maar ook als cultureel erfgoed en 
monument. Voor dat doel zullen fondsen moeten worden geworven.  

Daarbij zal de stichting dankbaar gebruik maken van de diensten van de 
huisbewaarder J.A. Lokhorst.  

Op dit moment vragen o.a. de vervanging van de verwarmingsketel en het 
noodzakelijke onderhoud van het historische Wolfferts-orgel de aandacht.  

Het bestuur van de stichting bestaat uit twee leden van de Lutherse 
Gemeente (Coby Smilde-Drost en Wim Bakker), twee leden van de Waalse 
Gemeente (Irene Wijntje-Blom en Arjen Zwaan) en een voorzitter (Hans 
van der Klooster).   

Over de activiteiten van de stichting zal periodiek verslag worden gedaan.  

Persbericht 

 

ALLEEN MAAR HEILIGEN? 

Het was op de avond dat wij in het kader van het leerhuis van de Grote 
Kerk over Luther en over zijn mensbeeld kwamen te spreken. Wat is de 
mens bij Luther? Voor hem is hij ‘zowel zondaar als gerechtvaardigde’. In 
mooi  Latijn: ‘Simul justus et peccator’, in gewoon Nederlands: Je blijft ook 
zondaar, een mens met fouten en gebreken, geen heilige dus ondanks het 
feit dat God jou heeft aangenomen, ondanks het feit dat je gerechtvaardigd 
bent door Christus.  

Het was op die avond dat mijn collega Paul Wansink uitriep: ‘Ik begraaf  
tegenwoordig alleen maar heiligen.' Die opmerking zette mij aan het 
denken. 
Inderdaad, als je de rouwadvertenties in de krant ziet, lees je alleen hoe 
voortreffelijke vaders, opa’s, collega’s zijn heengegaan en ook als je de ‘In 
Memoriams’ in onze kerkbodes leest, zijn het alleen lieve, toegewijde 
mensen, die wij begraven hebben. 

Een heel verschil met de begrafenis, die ik afgelopen week meemaakte. In 
de gedachtenisdienst schilderde de dochter van de overledene haar vader 
met al zijn sterke kanten maar ook de minder sterke. Hij was er volop 
geweest voor kerk en maatschappij - zo had ik hem ook als kerkenraadslid 
leren kennen en waarderen - maar minder voor zijn kinderen. Die hadden 
daar weleens onder geleden. De gemeente, gewend aan alleen loftuitingen 
op de overledene, was toch enigermate geschokt. Een ongeschreven regel 
is toch: Over de dode niets dan goeds? 
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Maar hoor je niet vaak  bij begrafenissen of crematies achteraf, onder het 
genot van  boterkoek en koffie: ‘Ik heb ook andere kanten van hem of haar 
leren kennen. Zo’n lieverdje was het niet?’ En dan ving het geroddel aan. 
Het beeld dat de dochter van haar vader schetste was levensecht. Het was 
een voortreffelijk man in zijn inzet voor kerk, staat en maatschappij  
geweest maar als vader was hij toch wat tekort geschoten. Het maakte mijn 
waardering voor hem als persoon niet minder, maar ik zag nu ook zijn 
schaduwkanten. Ik denk dat dat bij meer mensen, die de benen uit hun lijf 
hebben gelopen voor de kerk, het geval is (geweest). Ze hebben urenlang 
vergaderd maar hebben ze wel eens tijd gehad om met hun kinderen te 
spelen? Is het weleens tot een echt gesprek gekomen? 

De mens is dubbel. Er zijn nog kerken waarin altijd over de grote zondig-
heid van de mens wordt gesproken. Het hoort er gewoon bij. Soms werd 
zelfs het dode lichaam van de overledene geschetst als brandhout voor de 
hel.  Tegenwoordig lijkt het in de meeste  PKN-kerken dat iedere mens 
okay is. Natuurlijk heeft ieder zo zijn gebreken maar toch: mensen zijn in 
principe van goede wille.  De schurken zijn niet onder ons. 

Maar wat er op internet gezet wordt door doorsnee mensen - en zouden 
daar ook geen kerkmensen onder zijn - liegt er niet om. Ik schrik ervan als 
ik hoor wat  politici en andere bekende Nederlanders over zich heen 
krijgen. Over normen en waarden gesproken…. Het lijkt wel een beerput 
die open gaat. Daarnaast schokt het je als je hoort hoe pubers via de 
sociale media  vertwijfeld, ja soms de dood ingedreven worden. En dat in 
het geniep. De mens een lieverdje?  Nou bepaald niet. Hij blijft zondaar. Hij 
blijft om het nog een keer met Luther te zeggen ‘justus et peccator’. Beide 
tegelijk. Een zondaar, maar het evangelie maakt duidelijk dat God toch met 
hem verder wil  Daarom was het verfrissend dat bij de gedachtenisdienst  
ook de minder aangename trekken van vader onder woorden gebracht 
werden. Hij bleek  een echt mens te zijn, geen heilige, niet perfect en 
daarom  dierbaar.  

(ds) Aage Smilde   (deze bijdrage verscheen eerder in Kerk op Dordt) 

 

TER OVERWEGING 

Zo hebben wij nu in de Tien Geboden een samenvatting van goddelijk 
onderricht, wat wij moeten doen, opdat ons hele leven aan God mag 
behagen. 

Zij zijn de ware bron waaruit alle goede werken voortkomen en het kanaal 
waardoor zij stromen.  
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Want buiten de Tien Geboden om kan geen enkel werk of leven goed en 
God welgevallig zijn, al is het voor de wereld nog zo groot en mooi. 

Dr. Maarten Luther – Kleine catechismus 

 

 
 

DE CLASSIS IN HET NIEUWS 

Kerk 2025 

Onze classis werkt prima, dat ga je toch niet veranderen, was een veel-
gehoorde opmerking tijdens de vergadering van de classis op 6 april. Als 
het elders niet goed functioneert, moeten die classes daar maar gaan 
nadenken over hoe een classis wel goed kan werken. 

Maar al pratend werd het duidelijker waar het deze avond om gaat. Aan alle 
classes, dus ook aan de goed functionerende classes, wordt gevraagd mee 
te denken over de toekomst van onze kerk. Hoe organiseren we onze kerk 
zodat ook in een krimpende kerk er voldoende capabele bestuurders 
beschikbaar zijn. De generale synode aanvaardde in april 2016 het rapport 
Kerk 2025: een stap verder. Het generale college voor de kerkorde ging 
aan de slag om de daaruit voortvloeiende noodzakelijke wijzigingen van de 
kerkorde voor te bereiden. Die wijzigingen zijn samengevat in tien 
kernvragen. 

De classis stemde op 6 april in met bijna alle tien kernvragen. Maar ze 
geeft de synode wel een aantal aandachtspunten mee. 

Als er in Zuid-Holland nog maar twee classes zijn, dreigt het gevaar dat de 
afstand van de gemeenten tot de classis (te) groot wordt. Is er dan wel 
voldoende aandacht dat alle modaliteiten in die nieuwe classis evenredig 
vertegenwoordigd zijn. Belangrijk is ook een goede man/vrouw verhouding 
en de aanwezigheid van alle leeftijdsgroepen.  

Straks is er alleen nog maar sprake van bijzondere visitatie. Wanneer er 
dus problemen zijn. Nu is visitatie ook omzien naar elkaar. De classis stelt 
voor dat bij het bezoek van de classisvoorzitter aan de kerkenraden ook 
een visitator meegaat. 

In onze classis vinden we de ontmoeting van de verschillende gemeenten 
heel belangrijk. In de huidige vergaderingen gebeurt dat ook volop. In de 
toekomst gaan gemeenten elkaar ontmoeten in ringen. Maar die opzet vindt 
de classis veel te vrijblijvend. En wanneer de gemeenten niet regelmatig 
met elkaar in gesprek gaan, wordt de afstand tussen de gemeenten groter. 
De synode denkt dat hier een taak ligt voor de werkgemeenschappen. 
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Maar de aanwezige predikanten zien dat niet meteen zitten. De 
vergadering vraagt de synode dit duidelijker uit te werken. 

Een nieuwe classisvoorzitter moet iemand zijn met gezag. Maar is de 
opdracht voor de vrijgestelde voorzitter van de classis niet te veel groot? En 
krijgt hij/zij niet te veel macht? We willen geen kerk die van bovenaf  
bestuurd wordt. Wel is het belangrijk dat iemand kan ingrijpen waar dat 
nodig is. Al pratend wordt duidelijk dat de classisvoorzitter geen eigen baas 
is, maar verantwoording moet afleggen aan het moderamen van de 
classicale vergadering. Een aandachtspunt is wel dat er nu gemeenten zijn 
die geen vrouwelijke visitator accepteren. Zij zullen zich verzetten tegen 
ingrijpen van een vrouwelijke classisvoorzitter.   

Met de bredere mogelijkheden om een huisgemeente in te stellen ging de 
vergadering akkoord. Maar ze wil graag een duidelijke definitie van wat een 
huisgemeente nu eigenlijk is.  

De classisvergadering vindt dat het opheffen van een gemeente mogelijk 
moet zijn. Het draait hier om de vraag wie een gemeente mag opheffen. Als 
er geen kerkenraad meer is, mag dan de classis een gemeente opheffen? 
Want ook als er geen kerkenraad meer is, is de gemeente nog steeds een 
rechtspersoon en kunnen er bezittingen zijn.   

Er komen voorstellen voor de ledenadministratie bedoeld voor leden van 
onze kerk die ergens (komen) wonen waar geen gemeente is.  

Ook andere zaken komen aan de orde. 

De penningmeester van de classis, de heer N. Los wordt decharge 
verleend. Er zijn geen vragen over de jaarrekening 2016 en de balans. De 
kascontrolecommissie heeft alles in orde bevonden. 

Twee ‘nieuwe’ predikanten stellen zich voor. 

Op 15 januari 2017 werd ds. W.J. van Schaik verbonden aan de hervormde 
wijkgemeente ‘Rondom de Andreaskerk’. Hij is getrouwd en heeft twee 
kinderen. Studeerde eerst bedrijfskunde aan de universiteit van Maastricht 
en later theologie in Utrecht. Leerde in zijn eerste kleine gemeente hoe de 
kracht van God zichtbaar wordt in de kwetsbaarheid. Een gemeente leeft 
van genade. Dat is een geschenk. 

Op 12 februari 2017 werd ds. M. Maas verbonden aan de hervormde 
wijkgemeente ‘Rondom de Pauluskerk’. Hij is getrouwd en heeft drie 
kinderen. Studeerde eerst aan de PABO in Gouda en later aan de 
universiteit van Utrecht. Is geboren in Heinkeszand en stond eerder in 
Hellouw, Hasselt en Veenendaal. Hij hoopt voor Dordrecht en voor de hele 
kerk tot zegen te zijn. 

En volgens goed gebruik stelt ook onze gastgemeente zich voor. 
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Ds. Groen van de hervormde gemeente te Rijsoord vertelt over de 
veelkleurigheid van de geschiedenis van de burgerlijke gemeente. Rijsoord 
ligt aan weerszijden van de Rijksstraatweg. Die weg is een geschenk van 
Napoleon. Ingrijpend was 10 mei 1940. De Duitse generaal Student had 
zijn intrek genomen in het Wapen van Rijsoord (nu Rose Lovell). Van 
daaruit werd de aanval op Rotterdam geleid. De parachutisten kwamen 
voor het eerst in Rijsoord in Nederland om de vele bruggen veilig te stellen 
voor de Duitse opmars. Op 15 mei 1940 tekende generaal Winkelman in de 
school van Rijsoord namens de regering de overgave van Nederland.  

De kerk van Rijsoord bestaat 683 jaar, zoals blijkt uit de oorspronkelijke 
stichtingsactie. Deze kerk was en is een kerk voor mensen onderweg. 
Mensen kwamen uit Antwerpen of nog verder, langs Rijsoord, langs de 
Waal en gingen handel drijven in Rotterdam. Ze verbleven in de herberg 
van Rijsoord en gingen naar de kapel. 

In 1832 was de kapel te klein geworden en werd om de oude kerk een 
nieuwe kerk gebouwd. In 1864 kreeg de kerk een Bätz-Witte orgel. In deze 
kerk zingt de gemeente haar liederen, ontvangt de sacramenten, verbaast 
zich over Gods woord en stamelt de gebeden. De gemeente heeft veel 
vrijwilligers. Er komen weer meer jonge gezinnen en meer kinderen naar de 
kerk. Nieuwe gezichten die iets ontdekken van dat christen onderweg zijn. 

Boven op de toren staat een haan. Die herinnert ons eraan onze Heiland 
niet te verloochenen. En die haan ziet uit naar de nieuwe morgen, die komt. 

Ds. Groen besluit met: ‘Vanuit Rijsoord wensen en bidden wij jullie Gods 
zegen toe. Houdt de lofzang gaande en het Evangelie in ere.’ 

Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl   

 

’T IS WAARLIJK……WONDERBAARLIJK                                                         
Luther 

Luther heeft heel wat geschreven en gezegd. Er zijn vele quotes van hem 
bewaard gebleven en de meest bekende is waarschijnlijk: ‘Als ik wist dat ik 
morgen zou sterven, zou ik vandaag nog een boom planten.’ Wie meent 
dat Luther uitsluitend ernstig was, vergist zich.  

Hij had een heerlijk gevoel voor humor. Wat denkt u van deze uitspraak: 
‘Geneeskunde maakt mensen ziek, wiskunde maakt hen ongelukkig en 
theologie maakt hen zondig.’ Zo, daar kunnen we het mee doen.  

Ik stel me zo voor dat het er gezellig aan toeging in huize Luther. Vooral als 
men aan tafel zat. Misschien dat hij bij één van die maaltijden zei: ‘De 
wereld is als een dronken boer; tilt men hem aan de ene kant in het zadel, 

mailto:scriba@classisdordrecht.nl
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dan valt hij er aan de andere kant weer af.’  Hij zou het vandaag gezegd 
kunnen hebben.  

Zo ook de volgende uitspraak die zeker in deze tijd niet misstaan zou 
hebben: ‘Wie op zijn twintigste niet knap, op zijn dertigste niet sterk, op zijn 
veertigste niet wijs, op zijn vijftigste niet rijk is, kan het daarna vergeten.’ 
Bekend is ook zijn gedurige strijd met de duivel waar we het verhaal van de 
inktpot tegen de muur aan over hebben gehouden.  

Even zo vrolijk dichtte hij de duivel het volgende toe: ‘De duivel is een 
treurige, zure geest, die het niet kan verdragen dat een hart vrolijk en 
gerust is in God.’  

Uiteraard lag hij ook bij voortduring in de clinch met de Roomse kerk die 
hem nauwlettend in de gaten hield. Gelukkig kon hij daarin goed 
relativeren, getuige zijn minder bekende uitspraak: ‘Als ik een wind laat, 
horen ze het in Rome.’ Je moet er maar opkomen.  

Maar ik wil eindigen met een uitspraak van hem, die ons ook na 500 jaar 
nog altijd tot troost mag zijn: ‘Christus laat wel zinken, maar niet 
verdrinken.’ 

Cobi Fontijn 

 

GEMEENTEVERGADERING 17 MEI         

Agenda voor de Gemeentevergadering d.d. woensdag 17 mei 2017 van 
19.30u tot 21.30u te houden in de Kosterij van de Trinitatiskapel 

1. Welkom     H. Stegeman 
2. Meditatie en gebed   Ds. A.S.J. Smilde 
3. Contacten Grote Kerk Gemeente  H. Stegeman 
4. Diaconie       

o Jaarrekening 2016   H. van Leeuwen 
o Diaconale collecten   Mevr. W.U.F. van Beek-Gietel 
o Beleidsplan 2016-2019  Mevr. W.U.F. van Beek-Gietel 

5. Kerkbeheer    Mevr. J.A. Smilde-Drost 
o Jaarrekening 2016   H. van Leeuwen 
o Begroting 2017    Mevr. J.A. Smilde-Drost 

6. Lutherjaar 2017    Mevr. J.A. Smilde-Drost 
7. Studiekring seizoen 2017-2018  H. Stegeman 
8. Stichting beheer Trinitatiskapel  A.W. van der Vlies 
9. Rondvraag    H. Stegeman 
10. Sluiting     Ds. A.S.J. Smilde 
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Een samenvatting van de jaarrekeningen, de begroting Kerkbeheer en het 
conceptbeleidsplan Diaconie vindt u hieronder. 

Het verslag van de Gemeentevergadering wordt opgenomen in het 
Kerkblad van 2 juli. U kunt dit Kerkblad na genoemde datum o.m. inzien op 
de website van de Gemeente. 
 

 

Beleidsplan voor de jaren 2016-2019 van de Diaconie van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente te Dordrecht 

In concept voorgelegd aan de Gemeentevergadering van 17 mei 2017 

 

I. UITGANGSPUNTEN 

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht (hierna te noemen: de Gemeente) 
behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.  
Ten aanzien van haar diaconale roeping zegt de kerkorde in ordinantie 8, art. 3: 
De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door  

o het betrachten van onderling dienstbetoon,  

o het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig 

hebben,  

o het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk 

welzijn,  

o het signaleren van knelsituaties in de samenleving en  

o het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.  

Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar 
omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld.  
De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven 
van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, 
tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, 
als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.  
De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van 
en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe 
aangewezen organen van de kerk, met inachtneming van het bepaalde in 
ordinantie 14. 
 
De Gemeente geeft in haar Beleidsplan 2016-2019 richting aan de wijze waarop zij 
diaconaal dienstbaar wil zijn. Dit diaconaal beleidsplan beoogt uitwerking te geven 
aan deze opdracht door richting en kaders aan te geven. 
De omvang van de Gemeente is van directe invloed op de beschikbaarheid van de 
mensen en middelen die nodig zijn voor daadwerkelijke steun. De keuzes voor 
ondersteuning worden begrensd door deze schaarste. 
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Vermogensvorming is geen doel van de diaconie.  
   

II. ORGANISATIE 

Na dispensatie van het Breed Moderamen van de Classis Dordrecht bestaat het 
College van Diakenen uit één diaken. Voor een goede taakverdeling en versterking 
van de continuïteit, streeft de kerkenraad naar uitbreiding van het college met 
(minstens) een diaken. 
De diaken maakt deel uit van de kerkenraad. 
 

III. TAKEN 

De diaconie kent de volgende specifieke aandachtsgebieden: 
o De dienst aan de Tafel van de Heer  en het inzamelen en uitdelen van de 

liefdegaven. Daarbij zorgt de diaken er o.m. voor dat de tafel voor aanvang 

van de eredienst in gereedheid wordt gebracht en brood en wijn aanwezig 

zijn; 

o De dienst van barmhartigheid in Gemeente en wereld; 

o De toerusting van de Gemeente tot het vervullen van haar diaconale 

roeping; 

o De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden. 

De diaken en de eredienst 

Naast de dienst aan Tafel en het inzamelen van de gaven in de eredienst treedt de 
diaken volgens het rooster van de kerkenraad, ook op als ambtsdrager van dienst. 
Het belang van het diaconaat komt onder meer tot uitdrukking in de plaats die de 
inzameling van de gaven in de eredienst inneemt. Jaarlijks wordt daarvan een 
rooster opgemaakt in samenspraak met de kerkrentmeesters. 
Tevens omvat het werk van de diaconie een aantal organisatorische taken in en 
rond de eredienst zoals het zorgen voor bloemen en attenties bij diensten en 
speciale gelegenheden.  

De diaken en de dienst van barmhartigheid 

Gemeente 
De diaken staat met raad en daad, en indien nodig met financiële ondersteuning, 
leden van de Gemeente bij die in stoffelijke nood verkeren of zorg nodig hebben. 
Daarbij geldt dat waar dat mogelijk is er wordt doorverwezen naar daartoe 
geëigende instanties maar dat tevens de diaconie helpt waar geen helper is. 
Van de Gemeente wordt verwacht dat bijzondere situaties van vreugde, zorg en 
verdriet in hun eigen situatie, of bij hen bekend van medegemeenteleden, aan de 
kerkenraad worden gemeld. Naast de pastorale zorg zal in die gevallen de 
diaconie nagaan welke andere vormen van ondersteuning en meeleven vanuit de 
Gemeente kunnen worden geboden.   
De diaken heeft een signaalfunctie voor het pastoraat en legt ook zelf zieken- en 
andere huisbezoeken af.  
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Samenleving 
De diaconie heeft oog voor noden in de lokale samenleving door lokale projecten 
te ondersteunen die gericht zijn op mensen voor wie geen helper is. Deze lokale 
projecten zullen met nadruk onder de aandacht van de Gemeente worden gebracht 
om te stimuleren tot persoonlijke inzet en financiële ondersteuning. 
Ondersteuning voor de ‘nood ver weg’ gebeurt door aan te haken bij daartoe met 
zorg uitgekozen projecten van Kerk in Actie. Naar omvang zal deze ondersteuning 
kleiner zijn dan de ondersteuning voor plaatselijke projecten.  

De diaken en de toerusting van de Gemeente 

De diaken heeft een stimulerende en toerustende taak en schept mogelijkheden 
voor Gemeenteleden tot diaconale betrokkenheid en schakelt hen in. 
Voor toerusting zullen o.m. de mogelijkheden van het Kerkblad, de Nieuwsbrief en 
de website van de Gemeente worden benut. 

De diaken en de vermogensrechtelijke aangelegenheden 

Overeenkomstig de orde van onze Kerk is de diaconie een zelfstandig 
rechtspersoon.  
Het College van Diakenen zorgt jaarlijks voor een begroting, een collecterooster en 
een inhoudelijk en financieel jaarverslag.   
De termijnen voor deze stukken lopen parallel met de verslaglegging van het 
College van Kerkrentmeesters van de Gemeente.  
De Gemeente wordt, rond de presentatie van de hiervoor genoemde stukken, in de 
gelegenheid gesteld haar mening over het beleid en de uitwerking er van kenbaar 
te maken. 

 

JAARREKENINGEN 2016 

In de vergadering van 11 april heeft de kerkenraad de jaarrekeningen 2016 
in concept vastgesteld. Hieronder volgen korte samenvattingen van de 
Exploitatie en Balans van Kerkbeheer en Diaconie. We geven u daarbij ook 
de cijfers van 2015 ter vergelijking en (voor kerkbeheer) de begroting 2017. 
Voor de goede orde wijzen wij er op dat ten aanzien van de restauratie van 
de Trinitatiskapel het saldo van de uitgaven en ontvangen subsidies 
(€1.816,32 negatief) rechtstreeks ten laste van het Restauratiefonds is 
geboekt.  

Tijdens de Gemeentevergadering van 17 mei a.s. kunnen er vragen worden 
gesteld. Zo mogelijk worden die door mij ter vergadering beantwoord en 
zover dat niet kan in kort bestek, gebeurt dat later op een nog te bepalen 
wijze.  

Zoals eerder aangekondigd wordt  de diaconale boekhouding vanaf 1 
januari 2017beheerd door onze diakenen.  

H.van Leeuwen, Ouderling-kerkrentmeester. 
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Kerkbeheer 

Lasten: 

2016 in € 2015 in € 2017 begroting 

in € 

Gastpredikanten en consulent    3.860,60 3.224,65 3.900,00 

Cantor-organist    3.986,00 3.870,32 4.000,00 

PKN Centrale Kas, Quotumbijd. 3.212,23 3.573,72 3.200,00 

Kosten kerk, CV en orgel   6.228,62 3.106,48 5.000,00 

Gas/electra en water    8.914,38 10.345,18 8.950,00 

Verzekeringen    2.394,95 2.270,12 2.400,00 

Kosten Kosterij    1.696,42 1.907,56 1.650,00 

Ondersteuning Classis   889,33 1.155,34 700,00 

Kosten verhuur 4.986,32 4.402,09 5.000,00 

Overige kosten    783,43 2.161,48 720,00 

Totaal lasten    36.952,28 36.016,94 35.720,00 

Baten:    

Opbrengst effecten en rente  2.536,01 1.314,00 2.500,00 

Vrijwillige bijdragen   5.345,00 5.400,00 5.500,00 

Collecten en giften     1.557,93 2.454,39 1.500,00 

Verhuur Kerkgebouw   26.907,40 22.217,74 25.500,00 

Overige inkomsten   115,52 330,17 100,00 

Totaal baten    36.461,86 31.714,30 35.100,00 

Nadelig saldo    490,42 4.300,64 620,00 

Balans:    Debet Debet  

Effecten    34.356,72 35.110,08  

Saldi van Bank en Kas   14.678,70 11.600,08  

Banksaldo Rest. Fonds   0,00 3.477,68  

Banksaldo Legatenrekening  153.870,04 152.712,59  

Te vorderen    2.105,00 3.690,00  

Rekening courant Diakonie  0,00 0,00  

Rekening courant Rest. Fonds 0,00 0,00  

Kerkgebouw/pastorie/orgel/inventaris 4,00 4,00  

Totaal:     205.014,46 206.594,43  

 Credit Credit  

Vermogen    91.659,23 90.915,01  

Restauratiefonds 105.794,27 107.610,59  

Lening Diakonessenhuis Fonds 5.000,00 5.000,00  

Rekening courant Diakonie  0,00 -82,75  

Overige posten/crediteuren 1.905,45 3.151,58  

Nog af te dragen diaconie  505,51 0,00  

Balans       204.864,46 206.594,43  
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Diaconie 2016 in € 2015 in € 
Lasten:   
Algemene onkosten 0,00 160,00 

Niet inbare bedragen 0,00 26,00 

Administratiekosten (bank) 36,84 22,20 

Afrondingsverschillen 0,00 0,00 

Drukwerk & porti 155,14 297,54 

Kosten kerkblad 223,85 266,00 

Attenties 0,00 -17,25 

Hulpverlening 922,69 200,00 

Afdracht collecten 925,35 696,72 

PKN diaconaal quotum 210,61 230,26 

Voordeling saldo  2.150,51 

Totalen 2.474,48 4.031,98 

   

Baten:   

Collecten (af te dragen) 799,17 695,47 

Collecten eigen diaconie 62,50 17,20 

Opbrengst kerkblad 196,81 186,81 

Rente en interest 315,25 383,22 

Opbrengst effecten 498,70 2.749,28 

Nadelig saldo 602,05   

Totaal baten 2.474,48 4.031,98 

   

Balans: Activa Activa 

Kas 826,64 507,70 

Effecten 12.707,28 24.877,92 

Saldi banken 58.496,30 45.094,46 

Uitstaande lening N.N. 2.571,39 2.571,39 

Nog te vorderen/vooruitbetaald 6,81 161,81 

Te ontvangen opbrengst effecten 498,70 2.749,28 

Rekening courant kerkbeheer 100,00 0,00 

Totalen 75.207,12 75.962,56 

 

Vermogen  75.107,12 75.879,81 

Koersmutaties effecten   

Correctie lening/schenking   

Te vorderen/vooruit betaald 100,00 82,75 

Balans 75.207,12 75.962,56 
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STUDIEKRING 16 MEI 

U bent van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende Lutherkring, 
dinsdagavond 16 mei om 19.30 uur.  Drs. C.J. Muusse, onze vaste 
kringleider, zal deze avond in het kader van ‘Luther en zijn theologie’ 
spreken over Luther’s gedachten ten aanzien van de predestinatie. 
De inloop is vanaf 19.00 uur en we beginnen, na een kopje koffie/thee, om 
19.30 uur met het onderwerp van de avond. Om 20.30 uur is er pauze 
waarna we een open dialoog hebben.  Om 21.00 uur sluiten we de avond 
af. Dit is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. In september hopen we 
verder te gaan en u daarover tijdig te informeren. 

 

NOODKREET EUROPA KINDERHULP 

Europa Kinderhulp is dringend op zoek naar gastouders/gezinnen in Zuid-
Holland voor kinderen in de leeftijd van vijf tot en met twaalf jaar. 
Het gaat om kinderen die opgroeien in kwetsbare omstandigheden. Daarbij 
moet worden gedacht aan armoede, sociaal isolement, verslaving of 
detentie van een van de ouders of verzorgers. Tijdens een korte vakantie in 
Zuid-Holland ervaren de kinderen hoe het er in een regulier gezin aan toe 
gaat. Zo kunnen zij alle sores van thuis even achter zich laten. Daar halen 
ze energie uit en dat maakt ze sterker.  
Voor deze zomer gaat het om de volgende aantallen en periodes: 
negen kinderen uit Parijs, tussen 8 tot en met 22 juli. Vijf kinderen uit 
andere, grote Franse steden vanaf 1 augustus tot en met 17 augustus. Uit 
Berlijn komen op 24 juli in totaal 32 kinderen en zij vertrekken weer op 10 
augustus. Uit Hannover 27 kinderen tussen 17 en 28 juli. En tot slot zoekt 
Europa Kinderhulp nog 11 plekjes voor Nederlandse kinderen in de periode 
24 juli tot en met 7 augustus. 
Europa Kinderhulp doet dit werk sinds 1961, ongesubsidieerd en alleen met 
vrijwilligers. Europa Kinderhulp werd nauw samen met gemeentelijke 
sociale diensten, het Rode Kruis, de Stichting Humanitas, voedselbanken 
en het Leger des Heils. Voor meer informatie zie: www.europakinderhulp.nl  
 

 

GEBED 
Heer, U weet beter dan ik  
dat ik ouder word  
en op een dag oud zal zijn. 

Behoed me voor de dodelijke gewoonte  
te denken dat ik over elk ding  

http://www.europakinderhulp.nl/
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en bij elke gelegenheid  
iets meen te moeten zeggen.  

Maak me nadenkend  
maar niet humeurig;  
behulpzaam, maar niet bazig.  

Hou mijn geest vrij  
zodat ik me niet eindeloos  
verlies in kleinigheden.  

Verzegel mijn lippen  
als het gaat over mijn pijn en mijn leed.  
Die nemen toe en van jaar tot jaar  
zal ik er niet meer over willen praten.  
Ik waag het niet U te vragen  
mij zoveel genade te geven  
dat ik er blij mee kan zijn  
om het verhaal van andermans pijn te horen.  
Maar help me het te verdragen met geduld.  

Ik waag niet U te vragen  
dat mijn geheugen beter wordt,  
maar wel dat mijn nederigheid groeit  
en mijn eigenwijsheid afneemt  
als mijn herinneringen niet stroken  
met de herinneringen van anderen.  

Zorg ervoor dat ik vriendelijk blijf.  
Ik wil geen heilige zijn 
 - sommige heiligen zijn zo moeilijk  
om mee samen te wonen – 
maar een verzuurd mens  

is een parel aan de kroon van de duivel.  

Geef me het vermogen  
goede dingen te zien  
op plaatsen waar ik ze niet verwacht  
en talenten bij mensen  
bij wie ik die niet had voorzien.  
En geef mij de genade, o Heer,  
hun dat dan ook te zeggen.  

Gebed van een onbekende auteur uit de 17e eeuw. 
Geciteerd uit het boekje ‘Gericht op het Licht; geloven in de levensavond.’ 
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VAN DE REDACTIE 

Dank aan iedereen die een bijdrage leverde aan dit Kerkblad.   
Artikelen waarvan de auteur niet wordt genoemd, zijn van de Kerkenraad. 
Voor alle vermelde voornemens geldt wat Jakobus 4: 15 ons leren wil. 

 

 

KERKBLAD EN NIEUWSBRIEF 

Ons Kerkblad verschijnt tweemaandelijks. Voor deze frequentie is gekozen 
uit kostenoverwegingen. De volgende editie (juli-augustus) staat gepland 
voor 2 juli. Om de Gemeente tussendoor van relevante zaken op de 
hoogte te houden, wordt tussen het uitbrengen van twee Kerkbladen in, 
een Nieuwsbrief uitgegeven. In verband met kosten- en tijdsbeslag wordt 
deze Nieuwsbrief uitsluitend digitaal toegezonden. De volgende editie van 
de Nieuwsbrief staat gepland voor 3 juni.  

U wordt van harte uitgenodigd uw bijdrage voor Kerkblad en Nieuwsbrief 
aan te leveren bij de redactie (scriba@luthersdordrecht.nl). Laten we deze 
uitgaven zo van en voor onze gemeente maken. Wilt u uw kopij voor de 
Nieuwsbrief inzenden tot uiterlijk 31 mei en voor het Kerkblad tot uiterlijk 23 
juni? Bij voorbaat dank.  

Ten overvloede het gebruikelijke voorbehoud: de redactie bepaalt of en 
wanneer een ingezonden artikel wordt opgenomen. 

 

 

OPROEP REDACTIELID 

De kerkenraad is op zoek naar Gemeenteleden die, samen met de huidige 
redacteur en websitebeheerder, willen nadenken over de wijze waarop 
website, Kerkblad en Nieuwsbrief zo goed mogelijk ingezet kunnen worden 
als informatiebronnen voor onze eigen Gemeente en voor geïnteresseerden 
die met ons mee (willen) leven. 
Ook als u (nog) geen lid bent van de Gemeente maar interesse heeft om 
ons hierin te helpen, vragen wij u contact op te nemen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de scriba (zie contactgegevens op 
pagina 2). 
 

mailto:scriba@luthersdordrecht.nl
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God gaf aan ons Zijn liefdewenk 

 
God gaf aan ons Zijn liefdewenk 
nader tot Mij voor een geschenk. 
De gaven die Ik heb bereid 
zij zijn bedoeld dat ‘t u verblijdt. 
 
Vergeet Mijn wijze woorden niet 
‘t is kostbaar wat Ik u aanbied. 
Mijn Heil’ge vlam des Geestes troont 
die voortaan in uw harten woont. 
 
Hij zal u leiden waar u gaat 
staat steeds met raad en daad paraat. 
Voor wondere heling, heeft Hij macht 
en schenkt u namens Mij de kracht. 
 
Zo zult u Mij tot dienaar zijn 
troostend verdriet en hartepijn. 
Maar ook de mens die vrede brengt 
in liefd’ zijn naaste mee gedenkt. 

   
Justus A. van Tricht 
 
bron:   www.gedichtensite.nl/pinksteren/33347    

 
 
  

http://www.gedichtensite.nl/pinksteren/33347
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Is de adressering onjuist of bent u verhuisd? 
Zend dan deze pagina met verbeterde gegevens naar: 
Redactie Kerkblad p/a Vriesestraat 20  3311 NR  Dordrecht 
 
 
 


