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Psalm 62
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Alleen bij God is stilte voor mijn ziel, ✡
mijn redding
komt van hem.
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Alleen bij God: wees stil, mijn ziel, ✡
ja, van hem komt
wat ik hoop.
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Alleen hij is mijn rots, mijn redding, ✡
mijn burcht,
ik wankel niet.
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In God ligt mijn redding, mijn glorie, ✡
de rots van mijn sterkte, mijn toevlucht
is bij God.

9

Gemeente, weest altijd veilig bij hem,
stort uw hart uit voor zijn aanschijn, ✡
God is voor ons een toevlucht! sela

Bron: www.naardensebijbel.nl
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KERKDIENSTEN MAART-APRIL
Aanvang diensten:10.30 u. tenzij hieronder anders aangegeven.
Datum Zondag
26-02 Zondag
Quinquagesima
12-03 Zondag
Reminiscere
26-03 Zondag
Laetare
09-04 Palmzondag

Kleur Viering
Paars

14-04
19.30
16-04

Goede Vrijdag

Paars Vesper

1e Paasdag

Wit

23-04

Zondag
Quasi modo geniti
Zondag
Jubilate

Wit

07-05

Paars H.A.
Bev. diaken
Paars
Paars .

Wit

Gezamenlijke
Dienst

H.A.

Voorganger
Mw. H. Allewijn
Dordrecht
Ds. A.S.J. Smilde
Dordrecht
Ds. E.J.N. Kronenburg
H.I. Ambacht
Drs. J.B. Val
Woudrichem
Dhr. H. Stegeman
Dordrecht
Waalse
Gemeente
Drs. C.J. Muusse
Nieuwerkerk/IJssel
Ds. A.S.J. Smilde
Dordrecht

DIACONALE COLLECTEN MAART-APRIL
Datum
26-02
12-03
26-03
09-04
23-04
07-05

Bestemming
Zending over grenzen
Stichting Epafras
KIA Kinderen in de knel
Lutherstichting
St. Lutherse Werkgroep Kerkmuziek (zie uitnodiging in dit kerkblad)
Kerk en Israël

Ditmaal vragen wij speciaal uw aandacht voor de collecte op zondag 12
maart, bestemd voor Stichting Epafras, pastoraat onder Nederlandse
gevangenen in buitenlandse gevangenissen.

KERKAUTO
Indien u gebruik wilt maken van vervoer naar de Lutherse kerk voor het
bijwonen van de eredienst en/of studiekring, bel dan Benno van de Pas
(078-6157665).
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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.

BIJ DE KERKDIENSTEN
Op zondag 26 februari leidt mw. H. Allewijn de dienst. In het kader van haar
predikantenopleiding volgt zij momenteel een stage bij ds. P.L. Wansink,
Hervormde Gemeente Wijk 1. Op 12 maart vieren we het Heilig
Avondmaal. In deze dienst wordt mevrouw O. Minderman-Hormann
bevestigd in het ambt van diaken. Onze consulent, ds. A.S.J. Smilde gaat
dan voor. Op 26 maart hoopt, na vele jaren, ds. E.J.N. Kronenburg (H.I.
Ambacht), weer een dienst te leiden in onze Gemeente.
Op Palmzondag gaat drs. J.B. Val uit Woudrichem voor en op Goede
Vrijdag houden we een vesper. Op Paaszondag weten wij ons van harte
uitgenodigd en betrokken bij de eredienst van de Waalse Gemeente. Op 23
april gaat drs. C.J. Muusse voor terwijl de dienst van 7 mei wordt geleid
door ds. A.S.J. Smilde. Maar dan heeft u het nieuwe Kerkblad al weer in
handen.
Dit betekent dat gedurende de periode waarvoor dit Kerkblad geldt we
zevenmaal worden genodigd om bij een open Bijbel de lof te verkondigen
van de lijdende en opgestane Levensvorst. We zien er naar uit elkaar te
ontmoeten onder de zegen van God.

VAN LUTHER
Eeuwig Priester
‘U bent eeuwig Priester, op de manier van [of: naar het voorbeeld van]
Melchizédek’ (Psalm 110:4, weergave DB 1545).
Dit priester-zijn van Christus is de echte en enige troost voor ons, voor
arme en zondige mensen en alle bedroefde harten. Want daaruit kunnen
we weten dat Zijn rijk op aarde niet uit zulke voortreffelijke heiligen bestaat,
niet uit mensen die helemaal zonder zonde en volkomen heilig zijn.
Integendeel, het is zo: dat Zijn allerhoogste dienst en ambt, waarin Hij voor
God staat, is ingesteld om met zwakke, gebrekkige en zondige mensen om
te gaan, namelijk met hen die vanwege hun zonden een bevreesd,
bezwaard en bedroefd geweten hebben. Zulke mensen wil Hij zeker niet
wegstoten of scherp en streng behandelen, of hen bedreigen en
verschrikken met de toorn van God en de verdoemenis.
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Nee, op de allervriendelijkste, lieflijkste en zoetste manier wil Hij hen lokken
en nodigen om tot Hem te komen, om bij Hem troost en hulp te zoeken en
te vinden. Dat zegt Hij immers in het evangelie: ‘Kom tot Mij, allen die
vermoeid en beladen bent, en Ik zal u rust geven’ (vgl. Matthéüs 11:28).
Idem: ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaren te
roepen’ (vgl. Matthéüs 9:13).
Want een priester is iemand die alleen omwille van zondaren is aangesteld.
Hij moet de zondaren ontvangen en tussen God en deze zondaren in het
midden gaan staan, hen met God verzoenen en hen vrij-bidden. Wanneer u
vooraf al heilig en zonder zonde zou zijn, dan had u toch helemaal geen
priester nodig die voor u moest offeren en bidden?
Daarom, als wij deze Heer Christus voor onze Priester willen houden en
Hem willen aannemen, dan moeten we oprecht belijden dat we zondaren
zijn. En ook geloven dat Hij door God, voor óns als Priester is aangesteld
en gegeven, zodat we bij Hem troost en hulp tegen de zonde moeten
zoeken en vinden.
Want daarom heeft Hij Zich voor ons tot Offer gegeven, opdat Hij ons met
God zou verzoenen en tot genade zou brengen. Bovendien heeft Hij door
Zijn voorbede, voor óns Zijn Geest, kracht en gaven verworven, opdat wij
daardoor van de zonde verlost en bevrijd worden, en zó tot eeuwige
gerechtigheid en heiligheid, én tot het eeuwige leven komen (vgl. 1 Petrus
2:24; alsook: Psalm 68:19).
Predigten des Jahres 1535 (der 110. Psalm: gepredigt und ausgelegt) 5. Juni 1535, vgl. WA
41, 192, 16 – 193, 7, weergave: J.G. Walch (Ausgabe 1741) Fünfter Theil, S.1489-S.1490.
Bron: www.maartenluther.com

VAN DE VOORZITTER
Onlangs verbleven Annemargriet en ik een weekend op het prachtige
eiland Ameland. Even er tussenuit zonder onze zes lieve aandachtvragers.
Het was een heerlijk genieten van de natuur daar en de pittoreske dorpjes.
Zondagochtend mochten we de kerkdienst bijwonen in de (Hervormde)
dorpskerk van Hollum, misschien wel het meest afgelegen dorp van
Nederland. Aangezien we midden in het dorp logeerden, konden we te voet
ter kerke gaan, hetgeen op zich al een bijzondere ervaring was in het
verstilde dorp.
We woonden een mooie stijlvolle dienst bij, die daarnaast ook opviel door
de intieme, bijna informeel huiselijke sfeer.
De gastpredikant maakte een praatje met de kinderen, die daarna voor hun
eigen verhaal apart gingen zitten. Niet in een zaaltje apart, maar onder de
orgelgalerij achterin de kerk. Afgezien van af en toe een heel zacht
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gefluister was je je er niet van bewust dat zij daar zaten. Heel natuurlijk,
zonder enige verstoring. Aan het einde van de dienst kwamen ze weer
even naar voren voor een afsluitend gesprekje.
Een kerk, naar verhouding net zo gevuld als de onze, naar ik begreep ook
zonder eigen predikant, met iedereen als één gemeente in dezelfde ruimte.
Ongeveer zestig mensen in een grotere kerk. Een grote saamhorigheid.
Ook één zijn met elkaar als gemeente van Christus en ook optimistisch
doorgaan, kijkend naar de toekomst. Maar vooral: iedereen hoort erbij, jong
en oud.
Bart Stegeman

UIT DE KERKENRAAD
In de januarivergadering vroegen meerdere pastorale en diaconale
aspecten onze aandacht. Verder kwam het dienstenrooster 2017 aan de
orde en keken we ook al voorzichtig naar het rooster voor 2018. De Waalse
Gemeente heeft ons uitgenodigd voor de dienst op Paaszondag, als zij (dit
jaar) samenkomt in de Trinitatiskapel. We dachten na over de manier
waarop de Lutherse inbreng zichtbaar kan zijn. De nodige tijd is besteed
aan de herdenking van het Lutherjaar. De verslagen van de werkgroep in
het vorige en in dit Kerkblad tonen aan dat er veel werk is verzet en nog
moet worden verzet. Een mooi programma!
We spraken over de plaats van de diaconale collecte in de eredienst. Dit
thema komt terug in de komende gemeentevergadering. Nog enkele
administratieve zaken i.v.m. het komende vertrek van onze ouderlingkerkrentmeester, de heer Henk van Leeuwen, vroegen aandacht. Een
eerste aanzet is gemaakt voor de opstelling van de jaarrekeningen 2016.
De februarivergadering werd grotendeels gevuld door het gesprek over
Kerk 2025 (zie de verslagen elders in dit kerkblad). Ook spraken we door
over de fusieplannen tussen de Hervormde Gemeente Dordrecht en de
Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam.
We dachten na over de invulling van de studiekring in het seizoen 20172018 als de huidige cyclus rond de Lutherherdenking, na drie jaar ten einde
komt. Hiervoor zal ook aandacht zijn in de Gemeentevergadering van 17
mei. Genoemde avond hebben we voorbereid. De agenda vindt u elders in
dit Kerkblad. De nodige stukken voor deze vergadering worden afgedrukt in
het Kerkblad mei-juni. Een dertigtal exemplaren van het Nieuwe Liedboek
is aangeschaft voor gebruik in de eredienst.
De laatste hand is gelegd aan de oprichting van de Stichting beheer
Trinitatiskapel. Als u dit leest, is de Stichting inmiddels een feit. In de
volgende Nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd.
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En uiteraard werden in beide vergaderingen de vaste agendapunten zoals
vaststelling van de notulen en de ingekomen post afgewikkeld.

VASTEN NIET BELASTEN
Vasten. Een woord dat we tegenwoordig meer verbinden met afvallen dan
met een gelovig bezig zijn met de schepping. Veel mensen die vasten en
daarbij denken aan afvallen, denken dus aan hun uiterlijk. Dat kan een
goed doel zijn voor jezelf, maar daar gaat het in een vastentijd niet om.
We hebben geleerd, dat wij moeten vasten om dichter bij God te zijn, maar
als wij vasten om te lijnen, dan zijn we vooral bezig dichter bij ons zelf te
zijn. Naast het met God bezig zijn vasten we ook om daardoor voor minder
geld te kunnen leven. We houden dan geld en voedsel over en dat kunnen
we dan delen met hen die te weinig hebben. Tekort komen we daardoor
nog beslist niet: We merken dat minder eigenlijk toch noch voldoende is.
Soms vasten we om ons zelf te bewijzen, dat we sterker zijn, dan we
dachten. We laten het dagelijkse glas wijn, of de dagelijkse glazen wijn
staan om te bewijzen, dat we ook nog wel zonder kunnen. We willen
onszelf bewijzen, dat wij baas zijn in ons eigen leven, dat we geen
alcoholist zijn. Tegenover de zwakkeren, die het niet meer kunnen laten,
voelen we ons oppermachtig, zonder in de gaten te hebben hoe afhankelijk
we zelf al van deze of van andere gewoontes geworden zijn.
Als ik in de relatie tot een ander, die ik lief heb, eraan wil werken dat het
nog beter wordt, bijvoorbeeld in de relatie tot mijn partner, dan laat ik die
niet merken hoe sterk ik ben, dat ik zonder mijn partner eigenlijk prima kan
leven. Nee dan laat ik merken, dat wij afhankelijk zijn van elkaar. God wil in
ons vasten ons nabij zijn, nabij komen. En dan vasten we dus niet om voor
Hem iets te doen. We laten hem intens merken, hoezeer we hem nodig
hebben.
Dat betekent, dat wij onze aanzien in de wereld van Hem laten afhangen.
Hij bepaalt welk aanzien we hebben en dat is dus aanzien bij Hem. We
laten na, ons op onze borst te kloppen, omdat we beter, sneller, mooier
(slanker) of sterker zijn. We oefenen er dagelijks op, te merken hoe nabij
ons God en zijn woorden zijn, en hoe we dat in ons leven kunnen
toepassen. Dat is vasten. Weten, dat God ons nabij is en naar Hem
luisteren.
Het is bijna vasten tijd. Wij, Lutheranen, kennen zelfs de tijd van het voorbereiden voor het vasten. Ik wens jullie en mijzelf daar veel succes mee!
Ds. Willem Boon (overgenomen uit de Nieuwsbrief 9 februari 2017)
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DE CLASSIS IN HET NIEUWS
Kerk 2025
De generale synode aanvaardde in april 2016 het rapport Kerk 2025: een
stap verder. Vervolgens was het de taak van het generale college voor de
kerkorde de daaruit voortvloeiende noodzakelijke wijzigingen van de
kerkorde voor te bereiden.
Aan alle kerkenraden is een eerste lezing van die wijzigingen toegestuurd.
De kerkenraden hebben hun meningen op opmerkingen naar de classis
gestuurd. De classis bespreekt op 6 april de kerkordevoorstellen, daarbij
ook rekening houdend met de opmerkingen van de kerkenraden.
De kerkordewijzigingen zijn samengevat in tien kernvragen, waaronder:
1. Kunt u instemmen met de samenvoeging van classicale vergaderingen
die ertoe leidt dat er straks 11 classicale vergaderingen zijn in plaats van de
huidige 75?
2. Kunt u ermee instemmen dat straks de (wijk)kerkenraden niet meer
rechtstreeks een kerkenraadslid afvaardigen naar de classicale
vergadering, maar dat zij een lid van de classicale vergadering aanwijzen
door middel van verkiezingen?
3. Kunt u instemmen met de sleutelrol die de voorzitter van de classicale
vergadering (classispredikant genoemd) straks zal spelen?
4. Kunt u ermee instemmen dat straks van de reguliere visitatie geen
sprake meer zal zijn, maar dat de classispredikant de opdracht heeft elke
vier jaren alle gemeenten en alle predikanten in de classis te bezoeken?
5. Kunt u instemmen met de bredere mogelijkheden om huisgemeenten in
te stellen?
6. Kunt u instemmen met de mogelijkheid om een gemeente op te heffen?
De classis maakt op 6 april ook kennis met twee nieuwe predikanten in de
classis, namelijk met ds. W.J. van Schaik, die op zondag 15 januari werd
verbonden aan de hervormde wijkgemeente ‘Rondom de Andreaskerk’ te
Dordrecht en met ds. M. Maas die op 12 februari intrede deed in de
hervormde wijkgemeente de Pauluskerk te Dordrecht.
We zijn te gast bij de hervormde gemeente van Rijsoord en ook zij stelt zich
aan ons voor.
De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen die
belangstelling heeft voor bovenstaande onderwerpen van harte welkom om
mee te praten. De classis vergadert op donderdag 6 april, vanaf 19.30 uur
in de hervormde kerk, Rijksstraatweg 45 in Ridderkerk (Rijsoord).
Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl
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KERK 2025
Het verslag van de classis, op pagina 8, spreekt voor zich. De voorgestelde
kerkordewijzigingen betreffen de organisatie van de kerk. Samenvattend
komen de voorstellen neer op:
1. Meer transparantie: minder en vereenvoudigde regelgeving;
2. Meer ruimte: meer handelingsbevoegdheden bij de plaatselijke
Gemeenten;
3. Meer samen: Versterking van zorg en steun tussen Gemeenten.
Een afvaardiging van onze kerkenraad heeft de genoemde
classisvergadering bijgewoond en in de laatste kerkenraadvergadering
hebben we nagedacht wat een en ander voor ons, als kleine
stadsgemeente, betekent.
We begrijpen dat er kerk-breed goed naar de organisatie gekeken moet
worden. Tegelijkertijd lijkt het ons niet verstandig om onder grote tijdsdruk
‘medicijnen voor te schrijven die wel eens erger kunnen zijn dan de kwaal’.
Voor ons compenseren de voordelen van een ‘nabije’ classis de nadelen
van vergaderdruk. Het gestructureerde onderlinge gesprek prefereren we
boven los/vaste contacten. Een (parttime) vrijgestelde classispredikant zien
wij best zitten maar niet met een vrijwel onmogelijke taakopdracht, zoals nu
dreigt te worden ingevuld. We hebben onze overwegingen, en suggesties
hoe het anders kan, in een uitvoerig schrijven aan de classis toegezonden
en zullen dit toelichten in de hierboven genoemde vergadering van 6 april.

GEMEENTEVERGADERING 17 MEI (LET OP: NIEUWE DATUM)
De eerder aangekondigd Gemeentevergadering wordt verzet naar
woensdag 17 mei. Hierbij ontvangt u de agenda.
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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Welkom
Meditatie en gebed
Contacten Grote Kerk Gemeente
Diaconie
o Jaarrekening 2016
o Diaconale collecten
o Beleidsplan 2016-2019
Kerkbeheer
o Jaarrekening 2016
Lutherjaar 2017
Studiekring seizoen 2017-2018
Stichting beheer Trinitatiskapel
Rondvraag
Sluiting

H. Stegeman
Ds. A.S.J. Smilde
H. Stegeman
H. van Leeuwen
Mevr. W.U.F. van Beek-Gietel
Mevr. W.U.F. van Beek-Gietel
Mevr. J.A. Smilde-Drost
H. van Leeuwen
Mevr. J.A. Smilde-Drost
H. Stegeman
A.W. van der Vlies
H. Stegeman
Ds. A.S.J. Smilde
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Een samenvatting van de jaarrekeningen en het conceptbeleidsplan Diaconie
vindt u in het Kerkblad dat op 6 mei verschijnt.
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.

STUDIEKRING IN HET LUTHERJAAR 2017
De volgende kring van 2017 staat gepland voor dinsdag 21 maart. Drs. C.J.
Muusse zal dan de inleiding verzorgen over ‘De preek: het Woord’.
Weet u van harte uitgenodigd. Noteert u ook alvast de data voor de
volgende kringen: dinsdagavond 18 april (‘Luther en het avondmaal’) en 16
mei (‘Luther en de predestinatie’). Graag tot ziens in de Kosterij.

GOLGOTHA
Golgotha
Het was mijn hand
die daar de spijkers sloeg.
De doornen plukte
die Hij pijnlijk droeg.
Hoe hoonde ik
met luide stem,
riep met de massa mee
het “weg met Hem”.
Ja, onder ’t kruis,
terwijl Hij leed,
verdobbelde mijn hand
Zijn opperkleed.
Maar nergens vond
ik meer gena,
dan bij dat kruis
van Golgotha.
Waar al Zijn liefde
overwint,
word ik van zondaar
koningskind.
Cobi Fontijn
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LUTHER KOMT NAAR DORDRECHT
Verhalen over 500 jaar Reformatie in 500 meter op 5 april 2017 in
Dordrecht
In het vorige nummer van ons Kerkblad stond al een stukje onder de titel
“Luther komt naar Dordrecht”. Nu een vervolg met meer details.
De Duitse Evangelische Kirche (EKD) startte op 3 november 2016 het
project “Europäischer Stationenweg”: een truck met tentoonstellingsoplegger vertrok uit Genève voor een tour van 25.000 km door Europa. De
tour met 68 stopplaatsen in 19 Europese landen verzamelt verhalen over
de Reformatie in die stopplaatsen. Verhalen uit Rome, Turku, Zürich,
Liverpool en Straatsburg, uit Worms, Augsburg en nog veel meer plaatsen.
In Nederland worden twee steden bezocht: Deventer en Dordrecht! Een
prachtige gelegenheid om Dordrecht in het Europese verhaal van de
Reformatie een plaats te geven.
De “Verhalenbus” – begeleid door een achttal vrijwilligers uit Duitsland - zal
op 5 april 2017 gestationeerd zijn te Dordrecht. Niet op het plein bij de
Grote Kerk, zoals in het vorige nummer vermeld stond. De definitieve plaats
wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Op die dag zal een rode loper van “500” meter uitgerold worden tussen de
Grote Kerk en de Evangelisch-Lutherse Trinitatiskapel in de Vriesestraat en
zullen langs deze route allerlei activiteiten ontplooid worden in het kader
van 500 jaar Reformatie. In de geschiedenis van de Reformatie neemt
Dordrecht een markante plaats in!
Een eerste indruk (en houdt u de berichten in de plaatselijke pers en in
“Kerk op Dordt” in de gaten):
 Een avondgebed als startmoment op 4 april in de Trinitatiskapel;
 Op 5 april opening door o.a. vertegenwoordiger van het gemeentebestuur en projectorganisatie Europäischer Stationenweg;
 Lutherliederen worden ten gehore gebracht door Dordtse kinderkoren
op het stadhuisplein;
 Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart speelt Lutherliederen op het carillon
van de Grote Kerk;
 Op de rode-loper-route:
o bij de Verhalenbus wordt een grote poort (van de vrijheid!)
geplaatst, zoals de Europäischer Stationenweg voor elke te
bezoeken stad aanbevolen heeft
o predikanten in toga gaan in gesprek met voorbijgangers
o hagenpreken
o boekverkoop
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o interviews met mensen over de verhouding kerk, reformatie en
cultuur
o aandacht voor monumenten uit de Dordtse historie
 Verzamelen van beeld en geluid voor de Dordtse blog van de
Verhalenbus (Europese Dordtpromotie!);
 Banners langs de rode-loper-route met teksten van Luther die mensen
aan het denken zetten over kerk en maatschappij;
 De Openbare Bibliotheek stelt in het Taalcafé het thema 500 jaar
Reformatie aan de orde;
 Van Alle Tijden (ontmoetingscentrum van de Dordtse Evangelisatie) zal
voor deze dag een programma ontwikkelen voor kinderen;
 In de Trinitatiskapel zal er gelegenheid zijn om wat te eten en te drinken
met tafelgesprekken, zoals Maarten Luther dat deed;
 Het Toonkunstkoor brengt in de middag muziek ten gehore in de
Trinitatiskapel;
 Tot en met 31 oktober 2017 zal in de Trinitatiskapel een aantal
exposities te zien zijn over Luther, gemaakt door leerlingen van het
Wartburgcollege, locatie Marnix in Dordrecht;
 Het Hof van Nederland heeft zich bereid verklaard aandacht te geven
aan de Reformatie gedurende het hele jaar tot en met 31 oktober 2017;
 De dag zal afgesloten worden in de Grote Kerk met een debat over het
verstaan van de Reformatie als bron voor het denken over kerk en
maatschappij nu. O.a. Prof. Dr. Markus Matthias (hoogleraar Lutherana)
zal hier een bijdrage aan leveren. Het Vocaal Theologisch Ensemble zal
de avond muzikaal omlijsten.
De verhalen uit de bezochte steden worden op 20 mei 2017 afgeleverd en
gepubliceerd op de eindbestemming van de “Europäischer Stationenweg”
de Lutherstad Wittenberg, waar de grote wereldtentoonstelling
“Reformation, Tore der Freiheit” gehouden wordt.
De verzamelde verhalen zijn nu al tijdens de tour online in te zien:
Reisverslagen Verhalenbus:
https://r2017.org/veranstaltungen/europaeischer-stationenweg/blog/
Info Europäischen Stationenweg:
https://r2017.org/europaeischer-stationenweg
Kijkt u vooral ook op onze website die speciaal is ontworpen voor het
Lutherjaar: www.lutherjaarindordt.nl
Namens de werkgroep Luthergedenkjaar,
Coby Smilde.
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Onderwerp: 'Vreest niet'.
Zusters en broeders,
‘Vreest niet’, zo opende een Duits dagblad de dag na de afschuwelijke
terroristische aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Na het interview in het
dagblad Trouw op oudejaarsdag heb ik veel aan deze kop moeten denken.
Het interview, over mijn eerste half jaar als scriba van de Protestantse Kerk,
heeft nogal wat stof doen opwaaien. Met name mijn uitspraken over de islam
leidden tot discussie: getuigen deze niet van een veel te naïeve en rooskleurige
interpretatie van de islam? De vele reacties laten zien dat veel mensen zich
zorgen maken over de uitwerking van de islam. Deze zorgen begrijp ik.
We leven in verwarrende en angstige tijden. Wie voelt geen angst voor
afschuwelijke aanslagen en voor barbaars geweld dat onze wereld teistert en
vaak wordt gepleegd door mensen die een beroep doen op de islam? De vrede
staat onder druk. Wereldwijd horen we, niet in de laatste plaats van
medechristenen uit het Midden Oosten, van intolerantie, overheersing en
vervolging door regimes en machthebbers in naam van de islam. Velen vrezen
dit ook voor Nederland.
Juist in deze wereld, waar van tijd tot tijd gitzwart geweld en verderf de kop
opsteken, hoor ik van Godswege de oproep: ‘vreest niet’. Niet omdat het wel
meevalt met alle geweld en kwaad in onze wereld – en in onze eigen ziel! maar omdat we weten van de ontferming van God over zijn wereld. ‘Zijn licht
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen’
(Johannes 1:5) en zál het niet in zijn macht krijgen.
Het evangelie roept ons op om niet te vrezen omdat God in Christus in liefde
naar zijn wereld omziet. Het roept ons op om de liefde van Christus te leven en
te delen met anderen. Niet naïef, maar vanuit het geloofsperspectief dat de
toekomst aan God is.
De synoderapporten over de islam (2010 en 2013) typeren deze
geloofshouding met de woorden ‘integriteit en respect’. Integriteit staat voor de
geloofsovertuiging dat Gods liefde zich in Christus, onze Heer en Verlosser, laat
kennen. Respect staat voor de bereidheid om de ander naar zijn diepste en
beste overtuiging te leren kennen en te respecteren.
Vanuit deze houding roepen deze synodale documenten ons op om moslims
niet uit de weg te gaan, maar om elkaar te zoeken en met elkaar in gesprek te
gaan over de wederzijdse noden, zorgen en angsten. Een van de zaken die
hierbij zeker aan de orde zal komen, is de relatie tussen geloof en geweld. De
nota’s roepen de kerk, als gemeenschap van Christus, ook op om in dialoog
met moslims te zoeken naar en zich in te zetten voor wat ‘de vrede van de staddient
(Jeremia 29:7). Dat dit gesprek niet overal mogelijk en niet altijd gemakkelijk
zal zijn, doet niets af aan deze roeping. Naar mijn diepe overtuiging snakt onze
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samenleving naar dit gesprek en naar de gezamenlijke inzet voor vrede en
gerechtigheid.
Van harte nodig ik u uit om, vanuit het Bijbelse ‘vreest niet’, in uw lokale
situatie met de ander die God op uw weg plaatst te zoeken naar wat bindt en
de vrede dient.
Met vriendelijk groet en hoogachting,

Dr. René de Reuver

WAARSCHUWING
Als je mensen oordeelt, heb je geen tijd om ze lief te hebben.
Moeder Theresa 1910-1997

VAN DE BOZE KOSTER
Voor dit artikeltje heb ik wat gegraven in mijn archieven en enkele wetenswaardigheden opgezocht, voor mijzelf maar ook om het met U als lezers te
delen. En een waarschuwing af te geven, maar daar kom ik later op terug.
Negenenveertig jaar geleden ben ik begonnen als lid van de Commissie
van Ontvangst in de Hervormde Kerk. Eerst in de Bethlehemkerk te 'sGravenhage waar deze commissie bestond uit 42 mensen die de
kerkgangers welkom heetten tijdens de eredienst en ook collecteerden
tijdens de dienst. Per zondag waren er 6 mensen nodig zodat je om de
zeven weken dienst had, zowel 's ochtends als 's avonds.
We hadden toen nog heel druk bezochte avonddiensten. Ik ben daar ook
jarenlang secretaris van geweest. Toen ik 32 jaar werd en naar Dordrecht
verhuisde, ben ik aansluitend lid geworden van de commissie hier in
Dordrecht van de Grote Kerk en dat mag ik nog doen tot op de dag van
heden. Alleen hier heten wij de kerkgangers welkom maar collecteren we
alleen bij de uitgang en niet tijdens de dienst. Daar is het College van
Gecommitteerden voor waar ik inmiddels ook 33 jaar lid van mag zijn.
Dit college bestaat al sinds 1813 en het is hier mee het oudste college van
Nederland. Toen ik begon waren er nog meer dan 30 broeders en wij
worden toegevoegd aan de kerkenraad van de betreffende kerk om mee te
helpen met het collecteren tijdens de eredienst. Ik heb zowel dienst gedaan
in de Andreaskerk, Pauluskerk, Augustijnenkerk en de Grote Kerk. Vooral
de Augustijnenkerk en en Pauluskerk waren mijn werkterrein, keurig in mijn
zwarte driedelig pak en handschoenen en uiteraard twee keer per zondag.
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In tegenstelling tot de Commissie van Ontvangst bestaat het college
gelukkig alleen uit broeders....
Een mooie tijd is ook geweest als hulpkoster, koster en zondagschoolmeester van de Grote kerk van Dordrecht. Ik heb daar hele dierbare
herinneringen aan.
Het is nu februari 2017 terwijl ik dit schrijf en het is deze maand februari dat
ik precies vijftien jaar geleden hier in de Trinitatiskapel in Uw midden als
huisbewaarder ben begonnen. Ik ben Ds. Baan, de Heer van Leeuwen, de
Heer Saris en mevrouw van der Beek nog altijd heel dankbaar dat zij mij de
kans hebben gegeven om opnieuw te beginnen in een andere omgeving en
dat ik hier mocht gaan wonen in een prachtig huis waar ik me nog steeds
heel gelukkig voel.
Tot nu toe heb ik in die vijftien jaar zes zondagen gemist. Mijnheer Slinger,
mevrouw Plaat, de heer van Leeuwen en mevrouw van der Beek komen
ook, geloof ik, aan dit aantal als vaste kerkgangers.
In mijn jeugd las ik een boekje over Benedictus en een tekst uit dat boekje
is een leidraad geworden in mijn leven. Ik citeer: "Alles wat je doet, doe het
voor Hem". Dan is niets teveel en het maakt ook niet uit wat voor
werkzaamheden je verricht en voor hoe lang. Daarom 49 jaar Commissie
van Ontvangst, 33 jaar College der Collectanten, 15 jaar
huisbewaarderschap, ach het voelt als enkele dagen.
En dat is tevens de waarschuwing waar ik mee begon. Ik hoop nog heel
lang in goede gezondheid hier in de Trinitatiskapel rond te lopen en U te
dienen als Uw huisbewaarder. U zult het dus ook nog zo lang met mij
moeten doen.
Uw huisbewaarder

JOODS ERFGOED IN NEDERLAND
In april 2016 presenteerden auteurs Paul Vigeveno en Jan Stoutenbeek in
het Joods Historisch Museum hun rijk geïllustreerde ‘Gids van joods
erfgoed in Nederland’. Per streek en plaats schrijven zij over honderden
gebouwen, monumenten, plekken of objecten die te maken hebben met de
joodse cultuur, religie en geschiedenis in Nederland. De auteurs hebben
een selectie gemaakt van de foto’s, plattegronden en oude prenten uit het
boek van de talrijke bestaande en verdwenen tekenen van joods leven in
Nederland en presenteren die op 6 maart 2016 in gebouw De Rank,
Dubbelsteynlaan 70, Dordrecht-Dubbeldam.
Aanvang 20.00 uur, toegang vrij.
Inlichtingen: 078 6148510 en http://www.gni-drechtsteden.nl.
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STICHTING LUTHERSE WERKGROEP KERKMUZIEK
Van harte nodigt de Werkgroep voor Kerkmuziek u uit voor de 67ste
Koorweek voor Kerkmuziek in Huize Elizabeth te Denekamp van maandag
24 juli tot en met zondag 30 juli 2017.
Ook dit jaar wordt in de geriefelijke accommodatie en de mooie omgeving
van het Franciscaner klooster in Denekamp oude en hedendaagse
kerkmuziek ingestudeerd. De week staat onder leiding van professionele
dirigenten: Hans Jansen (Den Haag) en Tymen Jan Bronda (Groningen).
Na aankomst op maandagmiddag 24 juli wordt er direct gerepeteerd aan
het programma voor het slotconcert, aangezien sinds enige jaren de
medewerking aan de zondagse eredienst aan het eind van de week is. Net
als voorgaande jaren zullen er enkele werken bij zijn die uitgevoerd worden
door een kleinkoor. De bezetting van de koren zal ter plekke worden
vastgesteld. Op het programma staat muziek van o.a. Michael Praetorius,
Johann Eccard, Johann Walter, Hugo Distler en Hans Jansen. Met het oog
op het feestelijke Lutherjaar zingen wij de Musikalische Exequien van
Heinrich Schütz!
Meer informatie over de kosten en accommodatie vindt u op de website
www.zustersvandenekamp.nl. Aanmelding vóór 1 juli via de website van de
werkgroep: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/aanmeldformulier

DE DERDE DAG
Nu wil ik leven naar de glorie van de derde dag;
wel is het lijden nog een lange, donkere gang,
wel zal ik mijn Heer zien, als de dood zo bang
en eenzaam wenend, als de duivel lacht zijn helse lach.
Nu wil ik leven naar de overwinning van mijn Heer;
wel wordt de priester zelf als offerlam geslacht,
wel moet de Koning buigen voor des keizers macht
en biedt de Wijsheid aan de dwazen geen verweer.
Nu wil leven naar de blijheid van die dag vol licht;
wel zal ik Jezus volgen op Zijn donkere weg;
maar zie: Hij draagt mijn kruis, dat ik op Zijn schouders leg
en achter Golgotha zie ik Gods aangezicht.
Nel Benschop (Uit: Een boom in de wind).
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KERKBLAD EN NIEUWSBRIEF
Ons Kerkblad verschijnt tweemaandelijks. Voor deze frequentie is gekozen
uit kostenoverwegingen. De volgende editie (mei-juni) staat gepland voor 6
mei. 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 25 maart.
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 20 maart en voor het Kerkblad tot uiterlijk
28 april? Bij voorbaat dank.
Ten overvloede het gebruikelijke voorbehoud: de redactie bepaalt of en
wanneer een ingezonden artikel wordt opgenomen.

VERZENDING
Als wij het Kerkblad digitaal kunnen verzenden, scheelt dat aanzienlijk in de
kosten. Als u er geen bezwaar tegen heeft voortaan ons Kerkblad per
e-mail te ontvangen in plaats van per reguliere post, stuurt u dan uw
mailadres aan: scriba@luthersdordrecht.nl

VAN DE REDACTIE
Graag zeggen wij iedereen dank 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.

TER OVERWEGING
Op het einde van ons leven, zal God ons niet oordelen over de diploma’s
die we behaald hebben, over hoeveel geld we verdiend hebben of hoeveel
grote daden wij gesteld hebben.
Hij zal oordelen over: ‘Ik had honger en u gaf mij te eten. Ik was naakt en u
hebt mij gekleed. Ik was dakloos en u hebt mij bij u opgenomen.’
Moeder Theresa 1910-1997
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Goedemorgen
Een lied welt
uit mijn binnenste
naar buiten,
geluid zwelt aan.
Hoe kan een mens
zich beter uiten
dan zingend
uit zijn dak te gaan.
Alle vreugde
juicht omhoog
vanwaar het is gekomen,
de zon straalt
in een gouden boog,
knoppen zijn opengesprongen.

Op deze mooie morgen
klinkt in mijn vreugdelied
de lof aan God de Schepper
door Wie ik zo geniet.
Anoniem
bron: http://www.1001gedichten.nl/gedichten/13412/goedemorgen
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