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Lieve mensen, 

 

Wat was het fijn, vorige zondag, elkaar weer in ‘t echt te zien in onze eigen kerk met de zo vertrouwde 

eredienst. Samen zingen deden we veiligheidshalve nog niet, wel zoemde een zacht geneurie rond bij de 

door Ina gespeelde liederen...  

 

Voor morgen, 26 juli, zet mevrouw Gea Voerman speciaal voor ons haar zondagsdienst on- line. Wij zijn 

daar blij mee. De dienst is te volgen via deze link: 

http://www.van-haselen.nl/diensten_gea/7_na_trinitatis_2020_26-7-2020_leerdam.html 

 

Volgende zondag, 2 augustus, kunt u weer meevieren met een dienst uit eigen kerk waarin Detlef 

Bohlken voorgaat en Ina Mostert ons begeleidt op het orgel. De link voor die uitzending ontvangt u nog. 

 

Volgens ons eerdere zomerrooster (zie ook in het Zwaantje) is er op 2 en 16 augustus geen dienst in 

onze kerk en ook de geplande dienst van 9 augustus, met dominee Nieuwenhuizen als voorganger, 

vervalt nog.  

Om vast te noteren: op zondag 23 augustus ontmoeten we elkaar wél bij een fysieke dienst met dominee 

Ben Heijting als voorganger en Janko Fraanje op het orgel.  

Een week later, op 30 augustus, sluiten we de maand af met weer een dienst in eigen kerk waarin 

dominee Bohlken voorgaat. 

 

De kerkenraad vergadert nog steeds via videoverbinding (dat gaat heel goed) en komt in september weer 

fysiek bijeen. In de volgende ELG-Leerdam-nieuwsbrief leest u daar meer over.   

 

Collectes 

De collecte-bijdragen in de afgelopen tijd werden trouw door u overgemaakt. Dank daarvoor.  

De algemene collecte-opbrengst tot nu toe bedraagt: 

   diaconie gemeente 

€ 307.00 ; te verdelen 50/50  €153.50  €153.50 

 

Totaal ontvangen corona giften (dit is inclusief geoormerkte giften): 

€ 462,00    € 218,50 € 243,50 

Meer details leest u van onze kerkrentmeester in het Zwaantje van september. 

 

Tot slot geeft dominee Bohlken hierna zijn meditatie en wensen wij elkaar een goede zondag. 

 

Namens de kerkenraad, 

Alma Evenhuis 

 

Voor contact: Detlef Bohlken; (e) dbohlken@dds.nl; (t) 0344 634655 
           Alma Evenhuis; (e) evenhuisalma18@gmail.com; (t) 06 55 89 1990 
          Jakkenanna van Dijk; (e) jjpvandijk@hotmail.com; (t) 0345 616607 
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Welke kant gaat het op? 

Het lijkt een spannend moment. We hebben een bizarre tijd achter de rug. Aan het 

begin vol onzekerheid, angsten en vragen. Dan toch vrij strenge regels en vervolgens 

steeds meer versoepeling. We hadden ons een beetje ingericht in de nieuwe situatie. 

Voor de een kon het niet snel genoeg terug naar het oude, voor de ander kon je niet 

genoeg rekening houden met de dreigingen. Maar de grote groep daartussenin kon er 

prima mee uit de voeten. 

Maar ineens lijkt het gevaar weer groter. En het komt ook weer dichterbij. Daar staan 

we dan. Opgekrabbeld uit een diep dal. Het voelt alsof we de top bereikt hebben. Maar 

we durven niet te bewegen. Niet vooruit, niet achteruit. Want overal lijkt het alleen maar 

naar beneden te gaan. 

Hoe het verder gaat weten wij niet. Wat voor beperkingen nog gaan komen en voor hoe 

lang zal pas gaandeweg duidelijk worden. 

Het is een beetje zoals met de seizoenen. De zomer is een tijd waar we vol energie in 

het leven staan. De oogst komt als het ware vanzelf binnen. Alle moeite is even 

vergeten, op de achtergrond. Zo lang mogelijk houden wij daaraan vast. Dat we juist 

dan op vakantie gaan heeft daar ook mee te maken. Even in de ruststand. Genieten 

van het moment, na een lange periode van drukte en voordat alles weer begint. 

En dan komt de herfst. Er komt nog steeds een rijke oogst binnen, maar er groeit 

minder nieuws. De dagen worden korter; het wordt kouder. Op en neer gaat het met de 

seizoenen. 

Op en neer gaat het ook met de relatie tussen God en de mensen, zo lezen wij in de 

bijbel. Altijd weer is er verwijdering en toenadering. Tenminste van onze kant. Er zijn 

tijden in ons leven, waar wij amper behoefte hebben om met God in contact te zijn. We 

redden het zelf wel. En dat is ook zo. Jezus zegt daar zelf over dat de gezonden geen 

arts nodig hebben. Maar dan zijn er ook momenten waarin we ondersteuning weer hard 

nodig hebben. Dan is het goed, wanneer wij de relatie met God eerder al onderhouden 

hebben. 

Vanuit de kant van God ziet dat er trouwens iets anders uit. Hij is altijd trouw. Hij staat 

altijd klaar. Zijn aanwezigheid is niet afhankelijk van de seizoenen. 

Mij geeft dat best wat vertrouwen. Wat er ook gebeurt – God staat klaar voor mij. 

Anders gezegd: ik kan niet dieper vallen dan in de handen van God. Of het nou in de 

zomer is of in de winter. Of er nou een dip in mijn leven is of een hoogtepunt. En ook bij 

alle ontwikkelingen rond corona: God vangt mij op in zijn handen. 

Detlef Bohlken 

 

 


