ons
kontakt

Mededelingenblad van de
Gereformeerde Kerk
te Rijssen
Boomkamp 4

Verschijnt om de veertien dagen

REDACTIE ONS KONTAKT
W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB RIJSSEN
☏ 0548-540032/06-17660856;  onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl
Eerstvolgende kopij inleveren vóór vrijdag 21 mei 20.00 uur.
BEZORGING ONS KONTAKT
Mevr. G. Grevelink, ☏ 06-20528002;  gerlindegrevelink@gmail.com
ABONNEMENT:
Minimaal € 20,- per jaar, over te maken op NL88 ABNA 0410 9681 88
WEBSITE/E-MAIL
www.ontmoetingskerkrijssen.nl;  info@ontmoetingskerkrijssen.nl
KERKELIJK BUREAU
Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN RIJSSEN
☏ 0548-517132;  kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl
PREDIKANT
Ds. S. Ris, Pastinaak 46, 7463 CX RIJSSEN
☏ 06-19863293;  sris@ontmoetingskerkrijssen.nl
Ds. G. Zijl, Nassaustraat 9, 7443 CK Nijverdal
☏ 06-12120010;  gzijl@ontmoetingskerkrijssen.nl
KERKELIJK WERKER
Mevr. H.J. van Herk – Berkhof, Beusebergerweg 13, 7451 NG Holten
☏ 06-38258241;  rvherk@ontmoetingskerkrijssen.nl
Mevr. R.L.M. Venema – van den Berg, Boerhavelaan 32, 7606 PW Almelo
☏ 0546-823579; 06-46402806;  fvenema@ontmoetingskerkrijssen.nl
SCRIBA
Mevr. Ilse Bökkerink-Dunki Jacobs, Elsenerstraat 30, 7461 DN Rijssen
☏ 06-52330833;  scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)
Penningmeester: Mevr. H. Snijders-Lensink, Steenakkersweg 102, 7462 DT RIJSSEN
☏ 06-45070711;  hsnijders@ontmoetingskerkrijssen.nl
Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0594 0262 29
NL48 ABNA 0559 4822 13 t.b.v. VVB
DIACONIE
Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM NOTTER
☏ 0548-517421;  penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl
Bankrekeningnummer: NL02 ABNA 0594 0182 42
KOSTER
Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX RIJSSEN
☏ 0548-513129;  koster@ontmoetingskerkrijssen.nl
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62e jaargang no. 10
Vrijdag 14 mei 2021

Paulus schreef: U bent gebouwd op het fundament van de apostelen
en profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen.
Efeziërs 2: 19-22

DONDERDAG 13 MEI - HEMELVAARTSDIENST
Kerkdienst:
10.00 uur: mevr. R.L.M. Venema - van den Berg
Gezamenlijke kerkdienst i.s.m. Open Hof in de Ontmoetingskerk.
 Morgendienst:
Schriftlezingen: Psalm 47 en Lucas 24: 36-53
Lied 216: 1, 2, 3; Lied 47: 1, 2; Lied 305; Lied 663: 1, 2; Lied 666: 1, 2;
Lied 425.
Collectes:
1e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen
Organist:
Morgendienst: dhr. V. Boertjes
m.m.v. Herman Broeze en Janneke Klein Leetink
Kinderoppasdienst:
Renske Prins, Anouk Boom
ZONDAG 16 MEI
Kerkdiensten:
10.00 uur: ds. G. Zijl – Doopdienst - (Zie “Informatie bij de diensten”)
15.00 uur: ds. G. Zijl – Doopdienst - (Zie “Informatie bij de diensten”)
Collectes:
1e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie
2e collecte: Diaconie - Eigen werk
Organisten:
Morgendienst: dhr. B. Scholten
Middagdienst: dhr. V.H. Boertjes
Kinderoppasdienst:
Maartje Nijkamp, Julia Geitenbeek
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ZONDAG 23 MEI – 1e PINKSTERDAG
Kerkdiensten:
10.00 uur: ds. G. Zijl – Cluster 11 en 12
19.00 uur: ds. P.W. Dekker uit Wierden – Cluster 1 en 5
Collectes:
1e collecte: ZWO – Kerk in Actie/Zending – Bijbels voor Egypte
(Zie “Informatie bij de diensten”)
e
2 collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen
Organisten:
Morgendienst: dhr. N. Nijland
Avonddienst: dhr. L. van de Schootbrugge
Kinderoppasdienst:
Laura Jongerius, Marleen ter Stal
INFORMATIE BIJ DE DIENSTEN
DOPEN 16 MEI
Aanstaande zondag 16 mei is er weer gelegenheid een aantal kinderen te
laten dopen in de kerk. Daar zijn we natuurlijk geweldig blij mee.
Vooral omdat nog zoveel jonge ouders er nog in geloven, in die God die het
centrum van ons leven wil zijn. In de gesprekken en op de
voorbereidingsavond merkte ik hoe belangrijk zij het vinden om hun kinderen
bij Jezus te brengen. Daar word ik blij van! Dopen is een groot voorrecht en
een geweldige mooie gebeurtenis. Zeg maar: een feest in de gemeente.
En juist daar bij het doopvont wordt zo zichtbaar dat God ons wil aanraken en
een verbond met ons wil sluiten. En in de doop, en dat is voor mij het mooie
van de kinderdoop, is God de eerste, omdat Hij niet afhankelijk is van ons
initiatief. Bij het doopvont bezegelt en bekrachtigt Hij dat Hij ons nooit zal
verlaten. Omdat de doop je, via Goede Vrijdag en Pasen, in de gemeenschap
van Christus brengt. De doop zet ons in de ruimte van Christus' liefde,
verbonden met allen die bij Hem horen. In Christus zijn God en mens met
elkaar verbonden.
Ik geef u de volgende namen:
Namen (1e dienst)
- Siem Gerritsen (ouders: Bart en Bernadette, Schapendijk 11, Wierden)
geboren: 14-12-2020
- Viv Smit (ouders: Kevin en Marjolein, Dovenetel 16, Rijssen)
geboren: 19-12-2020
- Thomas Baan (ouders: Jan en Mariëlle Baan, Van den Broekestraat 43, Rijssen)
geboren: 11-01-2021
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- Rogier Verveld (ouders: Maurice en Sanne, Fuut 6, Rijssen)
geboren: 26-01-2021
Namen (2e dienst)
- Lise Elly Rieka Willems (ouders: Erik en Marrie, Brandlicht 42, Rijssen)
geboren: 26-01-2021
- James Hendrik Mark Koster (ouders: Frank en Marjolein, Dennenlaan 24,
Rijssen) geboren: 05-02-2021
- Guus ter Harmsel (ouders: Leon en Lisa, Fuut 8, Rijssen)
geboren: 26-01-2021
- Herman Joppe van Brussel (ouders: Maarten en Elise, Verenlandsweg 21,
Rijssen) geboren: 26-02-2021
Ik wens jullie als ouders en u als gemeente geweldige en zegenrijke diensten
toe, waarin duidelijk mag worden hoe groot Gods liefde is voor ons als
mensen.

ds. Ger Zijl

PINKSTERCOLLECTE KERK IN ACTIE-ZENDING 23 MEI
Op zondag 23 mei is de pinksterzendingscollecte van Kerk in Actie de
opbrengst van deze collecte gaat naar het Egyptisch Bijbelgenootschap.
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor
lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch
Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen.
UIT DE CLUSTERS
Op 20 april 2021 is in het gezin van Frank en Leonie van den Noort,
Grutto 31 te Rijssen (cluster 8) een klein jongetje geboren: Hidde is zijn
naam. Hidde is het broertje van Luka. Langs deze weg willen wij jullie van
harte feliciteren en Gods zegen toewensen voor de jaren die gaan komen.
Hans en Iris Siemerink, Burcht 23 7461 SG Rijssen (cluster 4) mochten
hun dochter Nora Julia op 20 april 2021 begroeten in hun leven. Daar zijn ze
geweldig dankbaar voor en erg blij mee. Ze schreven op het kaartje: "Open je

oogjes, bewonder, aanschouw. Geniet, voel je vrij, maak plezier en vertrouw.
De wereld is groot, mooi en bijzonder. Dus geniet maar, ontdek, aanschouw
en bewonder." Ook jullie van harte gefeliciteerd en de liefde van God

toegewenst!
Op 3 mei 2021 is bij Gerben en Christianne Arends, Pannenwerk 54, 7462
NB Rijssen (cluster 10) een jongetje geboren: Jorn. Daar zijn zij geweldig blij
mee en ze schrijven op het kaartje: "Ga de wereld in met verwondering, laat

je verrassen door wat je ziet, mens, dier, zon en liefde, omarm het leven en
geniet." Veel geluk, liefde en zegen toegewenst voor de toekomst!
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Bij Danny en Leonie (en grote broer Milan), Vennekesgaarden 56, 7462 TM
Rijssen is ook een jongetje geboren: Noud. Blij en dankbaar laten deze ouders
ons dat weten. Van harte gefeliciteerd! Ook jullie willen we alle liefde en
nabijheid van God toewensen.
Mw. A. van de Riet – Kalenkamp, van Krechtenweg 4 (7467PL Notter,
cluster 1) heeft revalidatiecentrum ‘Het Meulenbelt’ in Almelo verlaten en haar
intrek genomen in ‘het Stadskwartier’, Watermolen 57 (7461 AZ, cluster 2).
Dhr. H. Jansen, Schapendijk 29 (7467 PN Notter, cluster 1) is uit het
ziekenhuis ontslagen.
Ook weer thuis na verblijf in het ziekenhuis is dhr. J. Goorman,
Trompstraat 25 (7461 GA, cluster 3).

ds. G. Zijl, R. van Herk; Kerkelijk werker, F. Venema; Kerkelijk werker
VAN DE PREDIKANTEN EN KERKELIJK WERKER
Zondag 23 mei is Pinksterzondag. Aanvankelijk was het de bedoeling dat
jonge mensen uit onze gemeente die zondag belijdenis van hun geloof zouden
afleggen, maar door de coronaperikelen zullen zij nu op zondag 13 juni
belijdenis van hun geloof afleggen, in het midden van onze gemeente.
Ook namens ds. Ger Zijl en kerkelijk werker Fien Venema wens ik u een fijn
en bemoedigend Pinksterfeest!
Mag de Geest die op de eerste Pinksterdag ooit als een lopend vuurtje
rondging, ook ons aanvuren in de tijd die komt!

Rita van Herk, kerkelijk werker
KERKELIJK BUREAU-KERKELIJKE STAND
Verhuisd
- Fam. R. Wolterink van Nijverdalseweg 40, Cluster 1 naar
Dokter P Oosthoekstraat 5, Cluster 11.
- Fam. G.A. Brandriet van Mulder 24, Cluster 12 naar Witmoesdijk 8, Cluster 4.
- Dhr. en mevr. Huetink van Enterstraat 84, Cluster 3 naar Mulder 24, Cluster 12.

J. Leferink (adm.), Nieuwenhuisstraat 54, tel. 517132
2 jun:
7 jun:
8 jun:
8 jun:
10 jun:
11 jun:
12 jun:

VERJAARDAGEN 75+ JUNI
mevr. J.A. Leusink – Jansen, Nassaustraat 93, 7462HC
dhr. P. Bakker, Vincent van Goghstraat 145, 7462CD
dhr. R. Buis, Wierdensestraat 21, 7461BA
dhr. G.J. Hulsman, Graaf Ottostraat 53, 7461CP
mevr. B.J. Companje – Hofman, Karel Doormanstraat 38-407, 7461ER
dhr. W. Dijkstra, Koksweg 5, 7462DW
mevr. W. Overweg - de Graaf, Jacob Ruysdaelstraat 3, 7462BG
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13
13
13
13
14
14
18
27
27

jun:
jun:
jun:
jun:
jun:
jun:
jun:
jun:
jun:

dhr. W. Markvoort, Stokmansveldweg 8, 7461BM
mevr. H. ter Harmsel – Hofman, Middeldijk 10, 7462PB
mevr. H. Voortman – Veldman, Bouwstraat 11, 7462AX
dhr. W. Glaubitz, Dokter P Oosthoekstraat 7, 7462JP
mevr. H. Stam – Nijland, Klokkendijk 8 C, 7467PC, NOTTER
dhr. J. Smit, Johan Willem Frisostraat 25, 7462GW
mevr. W.A. Baan - Maassen van den Brink, De Hofstee 47, 7462WG
mevr. J. Markvoort – Wibbelink, Molenstraat 1-211, 7491BD, DELDEN
mevr. P.M. Glaubitz - van Ee, Dokter P Oosthoekstraat 7, 7462JP

ANDERHALVE METER TEAM (AMT)
Tussen het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en minister
Grapperhaus is opnieuw gesproken over de routekaart die voor de kerken
inmidels leidend is in deze coronatijd. De belangrijkste conclusie van dat
gesprek was dat het vanaf 28 april weer mogelijk is om kerkdiensten te
houden met meer dan 30 kerkgangers voor kerken die meer dan 300
zitplaatsen hebben. Voor ons als gemeente betekent dat dat wij weer met 55
mensen bij elkaar mogen zijn in de kerkdiensten. U hebt gemerkt dat we daar
inmiddels mee zijn begonnen.
Nu er meer mensen naar de kerk kunnen komen op zondag, blijven we nog
wel werken met de clusterindeling. Wel is de kans groter dat u, als uw cluster
niet aan de beurt is voor een bepaalde dienst, u zich vrijdags na 12 uur alsnog
kunt aanmelden. Vanaf dan kunnen, net als eerder, gemeenteleden uit andere
clusters zich aanmelden.
Inmiddels wordt door allerlei groepen ook volop gebruik gemaakt van de
gelegenheid door de week gebruik te maken van een van de ruimtes in onze
kerk. Per dagdeel zijn er maximaal 3 ruimtes beschikbaar en dat blijft
voorlopig zo. Dit is nodig om het naleven van de maatregelen mogelijk te
houden en elkaar zo veiligheid te bieden. Wel krijgen Algemene Kerkenraad
en Diaconie, beiden te groot om samen te komen in de zalen van de kerk, de
gelegenheid samen te komen in de kerkzaal. Wie graag een ruimte in de kerk
wil gebruiken kan deze reserveren via het reserveringssyteem op de website
van onze kerk.
De maatregelen die gelden voor het omgaan met elkaar in ons kerkgebouw
blijven voorlopig nog steeds zoals ze tot nu toe waren: we dragen een
mondkapje als we lopen, we ontsmetten onze handen bij binnenkomst en we
houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt zowel voor de kerkdiensten als
voor andere bijeenkomsten.
We zijn dankbaar dat de hevigheid waarmee het virus onder ons rondgaat
langzaam maar zeker minder wordt, en dat we stap voor stap steeds meer
gelegenheid krijgen weer samen te komen in ons kerkgebouw!
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Danken we de Heer van de kerk voor deze verandering ten goede die er
langzaam maar zeker komt!
Namens het A(nderhalve) M(eter) T(eam),
Rita van Herk, kerkelijk werker
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Collecteopbrengst 1e kwartaal 2021
Datum
Doel
1-jan
Nieuwjaar CVK - PKN
3-jan
Diaconie -eigen werk
10-jan
CVK - kosten eigen kerkelijke organisatie
17-jan
Diaconie -eigen werk
17-jan
Diaconie - PKN
24-jan
ZWO - KIA / wereld diaconaat
31-jan
CVK - kosten eigen kerkelijke organisatie
31-jan
Diaconie - KIA
7-feb
CVK - kosten eigen kerkelijke organisatie
7-feb
Diaconie -eigen werk
14-feb
Diaconie – St. Waander Companje
21-feb
Werkgroep gemeente contacten
21-feb
Diaconie - eigen werk
28-feb
CVK - kosten eigen kerkelijke organisatie
28-feb
Diaconie - eigen werk
7-mrt
CvK - jeugd
10-mrt Biddag
Diaconie - Voedselbank
14-mrt
CVK - kosten eigen kerkelijke organisatie
14-mrt
Diaconie - eigen werk
21-mrt
ZWO - KIA / 40 dagen
21-mrt
Kom in de kring dienst
28-mrt
CVK - kosten eigen kerkelijke organisatie
28-mrt
Diaconie - KIA
Datum
1-jan
3-jan
10-jan
24-jan
14-feb
7-mrt
10-mrt
21-mrt

Doel
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud

kerkelijke
kerkelijke
kerkelijke
kerkelijke
kerkelijke
kerkelijke
kerkelijke
kerkelijke

gebouwen
gebouwen
gebouwen
gebouwen
gebouwen
gebouwen
gebouwen
gebouwen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bedrag
92,18
467,63
520,43
505,43
247,53
667,68
536,18
472,11
470,50
248,00
610,12
527,31
302,41
550,33
329,57
568,80
888,20
496,55
298,65
531,80
52,00
573,98
334,95
10.292,34

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bedrag
92,18
243,73
275,03
252,28
260,45
502,90
143,30
253,50
2.023,37
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Tevens ontvingen wij nog de volgende giften:
Gift / voor de kerk

€ 2.000,00

De diaconie heeft in het 1e kwartaal 2021, naast de vermelde
collecteopbrengsten, ook nog diverse giften ontvangen.
Deze giften waren voor de volgende doeleinden bestemd:
St. Waander Companje
€
230,00
Eigen werk Diaconie
€ 1.214,00
Actie biddag (Voedselbank)
€ 1.420,00
Alle gevers hartelijk dank!
Namens het College van Diakenen,
Ina Dekkers - penningmeester
Namens het College van Kerkrentmeesters, Helga Snijders - penningmeester
JEUGD
Afsluiting seizoen Rock Solid & Kidzclub
Het afgelopen seizoen hadden wij jullie, al die mooie/gave/lieve/stoere
clubkids, graag vaker gezien. Helaas konden we niet zo vaak clubavonden
geven als we hadden gewild, je weet wel waarom dat was.
Voor alle kinderen die het afgelopen jaar de clubavonden bij Kidzclub en Rock
Solid ook zo gemist hebben, organiseert de leiding nog even een feestje.
Je gaat samen met ons een supertoffe middag meemaken! Wij zijn alweer
allerlei gave plannen aan het voorbereiden. Dus heb jij zin in een middagje
springen, feesten, snoepen, rennen, kletsen, bewegen, drinken, lachen,
gieren, brullen en nog meer springen?? Kom dan op zaterdag 29 mei naar
ons toe om een feestje mee te vieren! Gezellig wordt het in ieder geval als jij
erbij bent!
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Waarom:

Alle Rock Solid en Kidzclub kids (dus groep 3-4-5-6-7-8)
Te gek gaaf afsluitingsfeestje van een raar clubseizoen
Atletiekbaan AV Rijssen
Zaterdagmiddag 29 mei van 13.30 tot 17.00
Omdat het kan

Opgeven is verplicht;
Zaterdag 22 mei is de laatste dag dat je je op kunt geven. Dat kan door het
invullen van het google forms document via de Facebookpagina van de
Ontmoetingskerk of in de app van Rock Solid. Daar vul je in je naam, groep,
telefoonnummer en mailadres. Dit mag je ook via mail of app bij je leiding;
Annemieke (06 18858455 of annemiekevanpijkeren@gmail.com) of
Wim
(06 26301544 of wimbosmurf@hotmail.com).
Vrolijke groetjes en tot snel namens alle leiding van Rock Solid & Kidzclub
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ZWO

COMMISSIES
COLLECTE KERK IN ACTIE
21 maart was de collecte bestemd voor Kerk in actie, waarmee
de boeren op het Indonesische eiland Java worden
ondersteund. Er is hier €550,- naar overgemaakt.

PROJECTEN
Zoals u weet kijken wij als ZWO elk jaar naar mooie projecten
die wij, met het geld dat wij van u allen mogen ontvangen, kunnen
ondersteunen. We hebben er dit jaar voor gekozen om projecten te steunen
uit Oost-Europa en het Midden-Oosten. De komende weken vertellen wij u
graag meer over de gekozen projecten.
Project 1: Stichting Mensenkinderen in Hartagyugh/Armenië Help
gezinnen aan zaaigoed en aan een toekomst.
Hartagyugh is een klein dorpje dat ligt in de regio Lori in het noorden van
Armenië. Het heeft strenge winters (tot -32) en warme zomers (tot 35
graden). Het dorp ligt in een gebied dat aardbevingsgevoelig is en het werd
bij de aardbeving van 1988 verwoest.
Het dorp heeft met vele problemen te kampen, waarvan de belangrijkste wel
de werkloosheid is. Daardoor neemt het aantal armen in het dorp ook nog
steeds iets toe. In het dorp wonen ongeveer 450 gezinnen, waarvan er 123
extreem arm zijn.
Stichting Mensenkinderen is in 2018 begonnen met een 5 jaar durend land–
en tuinbouwproject om de dorpelingen te leren hoe ze in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien. In 2018 is op 5 ha een start gemaakt met het
verbouwen van boekweit, haver, vlas en aardappels. De eerste opbrengsten
waren hoopvol. Alles wordt biologisch verbouwd.
De oogst van landbouw en tuinbouwgroenten was in 2020 boven alle
verwachting.
In 2021 willen we weer opnieuw in Hartagyugh 20 ha extra land in cultuur
brengen. Deze grond behoort toe aan 20 arme gezinnen die geen geld en
middelen hebben om de grond te bebouwen. De 20 ha land is vlak voor de
winter geploegd en gefreesd. Dit jaar willen we op deze grond erwten gaan
verbouwen en organic te certificeren. De zaden zijn al aanwezig van de oogst
van 2020.
Zie voor meer informatie op de ZWO-pagina van onze Ontmoetingkerk website
www.ontmoetingskerkrijssen.nl.
Namens de ZWO-commissie,

Edwin Voortman
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ISRAELCOMMISSIE
Children Memorial.

Ik heb ze gezien, de anderhalf miljoen
lichtjes.
Aan mijn kleindochters.
Ze willen niet meer uit mijn gedachten.
Misschien zullen jullie me eens vragen
Gehoord heb ik de namen
op een avond als deze
van de kinderen van Israël.
waar de sterren vandaan komen
De namen van hen, die niet mochten
en wie ze heeft gemaakt.
leven,
Dan zal ik jullie antwoorden
zoals jullie.
dat het Gods plan was.
Zij konden niet worden
Zo maakte Hij onderscheid
wat hun naam beloofde.
tussen licht en donker.
Hun naam
Een feestverlichting boven de aarde.
wordt geroepen – gefluisterd,
De mensen hoefden niet meer bang te zijn
alleen om te gedenken
en in het duister te tasten.
in de zaal van de namen.
Er was licht – ook in de nacht.
Het gezang is woordeloos,
Ook zal ik jullie vertellen
veraf – om je heen – binnen in je
dat aan Abraham eens beloofd is, dat
en vervult je met eindeloze droefheid
zijn volk
om de namen
zó talrijk zou zijn, als de sterren aan de
om de sterren, die gevallen zijn.
hemel.
En nooit meer zal ik naar de hemel
Abraham geloofde.
kunnen zien
Maar Sara (haar naam zegt het al),
zonder te denken
lachte.
aan de sterren van Yad Vashem.
Ze vertrouwde God wel, maar de
En als ik jullie namen zeg: Emma en Inge,
ménsen niet.
zal ik me herinneren de namen
Net als Maria uit Nazareth
van de kinderen van Yad Vashem.
en als Rachel
Jullie zijn geboren om te leven
wier stem in Rama is gehoord
onder de regenboog.
en alle andere moeders
Daarom zullen alle Sara’s, Rachels en
verspreid over de hele wereld
Maria’s
die wenen om haar kinderen
en alle andere moeders
en weigeren zich te laten troosten
verspreid over de hele wereld
omdat zij niet meer zijn.
zich niet laten troosten.
Nu zal ik toch jullie
Ze zullen niet zwijgen.
die andere geschiedenis moeten
Vraag me, telkens weer
vertellen.
waar de sterren vandaan komen.
Want nooit meer
zal ik naar de avondhemel kunnen
Ingezonden door Jan Schelhaas en
kijken
Marco Ephraïm
zonder te denken aan de sterren
van Yad Vashem.
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VERENIGINGEN EN GROEPEN
Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen
verder.
Vanaf april 2021 gaan het Nederlands
Bijbelgenootschap en het Vlaams
Bijbelgenootschap als één vereniging verder.
Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf
2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus
één Bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.’
Geschiedenis
Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige
Bijbelvertalingen. De Bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een zeer
lange periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de
Vlaamse en Nederlandse besturen besloten om in elk geval voor een periode
van vijf jaar als één Bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee
namen. Buitenwerf: ‘We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking
organisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en elkaars
eigenheid en kwaliteit leren waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar
wederzijds konden versterken, zodat we de missie in Vlaanderen en in
Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om samen verder te gaan,
onder de gezamenlijke naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voelt dus
vanzelfsprekend.’
De Bijbel centraal
Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook een nieuw logo
en huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: ‘Al ons werk draait
om de Bijbel: We willen dat alle mensen kunnen de Bijbel ontdekken, lezen
en omarmen. Ook willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te
ontdekken als relevante bron voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in
Vlaanderen, Nederland, én wereldwijd.’
Eén missie, twee kantoren
Buitenwerf: ‘We blijven werken vanuit twee kantoren: een vestiging in
Haarlem en in Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze missie: we
brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in
binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen
wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en
onze weg verlicht.’
Wilt u meer lezen over de gezamenlijke geschiedenis? We zochten het voor u
uit.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-het-nederlands-en-hetvlaams-bijbelgenootschap-gaan-samen-verder

NBV21 vanaf nu te bestellen
Bijbellezers in Nederland en België kunnen vanaf nu intekenen op de NBV21,
de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. ‘Wie nu een
exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober
verschijnt’, aldus Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven van het
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Intekenen kan via de
boekhandel en het NBG.
‘De NBV21 verschijnt in oktober in twaalf verschillende edities bij de NBGuitgeverij’, vertelt Van Dijk. ‘Op elk daarvan kan worden ingetekend. Er is een
standaarduitgave met hard kaft, een compacte editie, een luxe-editie, een
huisbijbel, een huwelijksbijbel en een kanselbijbel. Veel van de edities zijn er
in twee uitvoeringen: met of zonder de deuterocanonieke Bijbelboeken.
Naast onze eigen edities verschijnt er een literaire editie bij Querido en een
kunsteditie bij Athenaeum.’
De vormgeving wordt verzorgd door Joost Grootens en de NBV21 wordt
gedrukt door Royal Jongbloed in Heerenveen.
NBV21
De NBV21 is een up-to-date gebrachte versie van de Nieuwe Bijbelvertaling
(NBV) uit 2004. Alle sindsdien bij het NBG binnengekomen vertaalsuggesties
van lezers werden beoordeeld. Drie jaar lang heeft een team van vertalers de
duizenden lezersreacties gewogen en is ieder Bijbelvers opnieuw getoetst aan
de brontekst. Het resultaat is een verbeterde vertaling: vertrouwd en tegelijk
als nieuw. In totaal zijn er ruim 12.000 verbeteringen aangebracht.
Van de NBV zijn zo’n 2 miljoen exemplaren verkocht. De NBV21 is net als de
NBV een interconfessionele vertaling die de brontekst nauwkeurig weergeeft
in natuurlijk Nederlands. Daarnaast heeft de vertaling speciale aandacht voor
het eigen karakter van elk Bijbelboek en de voorleesbaarheid van de tekst.
Intekenen
Intekenen kan via de boekhandel en in de NBG-webshop. De twaalf edities
verschijnen in het najaar en zijn te zien via bijbelgenootschap.nl/aanbiedingnbv21/.

Meer weten over de NBV21? Kijk op NBV21.nl of schrijf je in voor de NBV21nieuwsbrief.
OVERIGE BERICHTEN
WIJ GAAN MET UW HULP RENNEN VOOR VERVOLGDE CHRISTENEN.
Zaterdag 26 juni is er een landelijke actiedag van o.a. Open
Doors om geld in te zamelen voor vervolgde christenen in
Noord-Korea. Deze wordt Muskathlon@home genoemd en is
het grootste christelijke Nederlandse sport-event voor
gerechtigheid.
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“Als wij in beweging komen, kunnen anderen deelnemen door te
geven”
Op de actiedag wordt er in Rijssen een hele of een halve marathon gelopen.
We willen al hardlopend in Rijssen van kerkgebouw naar kerkgebouw lopen.
Over kerkmuren heen kijkend organiseren we dit samen met de hervormde
kerk. Er zijn al enkele deelnemers ook uit andere kerkgenootschappen die
meelopen. De halve marathon start bij de Ontmoetingskerk rond 13.00 uur.
Maar wil jij ook meelopen en wil jij je ook laten sponsoren? Dan zou dat ook
geweldig zijn. Je kunt contact opnemen via onderstaand telefoonnummer.
Als je in Noord-Korea als christen niet meteen vermoord wordt, word je als
politiek crimineel naar een strafkamp gebracht. Deze onmenselijke
gevangenissen hebben verschrikkelijke omstandigheden, er komen maar
weinig gelovigen levend hieruit.
Het sponsorgeld van deze Muskathlon@home kan Open Doors gebruiken om
vanuit China Noord-Koreaanse christenen te ondersteunen door middel van:
- noodhulp (voedsel, medicijnen, kleding, etc.), - christelijke boeken en
radioprogramma’s, - trainingen en traumazorg.
Wilt u ons helpen, zodat wij andere christenen kunnen helpen?
Voor uw gift:
1. Scan de QR-code/scroll naar beneden/swipe naar rechts voor de
deelnemers:

Of

2. Ga naar:
1e. MUSKATHLON.COM; 2e. klik op DONEREN; 3e. zie
bovenin: ZOEK DEELNEMER; 4e. klik middenin op TEAM;
5e. zet in het kader Zoek een team: GEEF JE BIJBEL
DOOR. 6e. Klik op vergrootglas ernaast; 7e. klik op GEEF
JE BIJBEL DOOR -RIJSSEN; 8e. en als je naar beneden
scrolt zie je alle deelnemers die vanuit Rijssen meedoen; 9e. als je wilt mag je
bij één van de deelnemers op DONEER klikken.
https://home.muskathlon.nl/teams-muskathlon/geef-je-bijbel-door-rijssen
Bedankt namens,

Jan Noeverman, Ger Siemerink en Dick Postmus
(06-36254789) of d.postmus@hotmail.com
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