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Adressen Doopsgezinde gemeente 

Bezoekadres
: 

S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht 

www.dgdordrecht.doopsgezind.nl 
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl  

Predikant: ds. N.J.Cuperus  
tel: 070-3584961/06-51581314  
e-mail: 

predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl  
Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909  

e-mail: voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl  
Secretariaat: e-mail: 

secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl  
Penning-
meester: 

mw. T.I.V. Bonnema-Tekelenburg, 
tel: 078-6133281  
e-mail: 
penningmeester@dgdordrecht.doopsgezind.nl  

Leden: K.J. Beukema en mw. J. Versnel-Schoen 

e-mail: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl  
Verhuur: Voor informatie:  

e-mail: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl  
Leden-
administratie:  

J.G.J. Dekkers  
e-mail: 
ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.
nl 

Organisten: W. Wagenaar 
 

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,  
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37 

Website www.dgdordrecht.doopsgezind.nl  
Facebook www.facebook.com/dgdordrecht  
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Kerkdiensten maart 

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 

uur in de Doopsgezinde kerk.  

5 maart Do 
Voorganger: Ds. Han Cuperus 
Organist: Walter Wagenaar 
Lezer: Hans Fronczek 
Kerkenraadslid: Tamara Bonnema 
Koffiedienst: Hermine Dekkers 
Collectedoelen: Eigen gemeente en SDMF 

 

12 maart VEG 
Voorganger: Ds. H.J. Delwig 
Organist: Cor Groenendijk 
Lezer: Jan Evert Bom 
Ouderling van dienst: Olga Leenheer 
Gastvrouw: Riet Heijlaerts 
Kosters: Jo en Piet van Ham 
Collectedoelen: Eigen gemeente en Voedselverdeling 

 

19 maart Do 
Voorganger: Ds. Han Cuperus 
Organist: Walter Wagenaar 
Lezer: Hans Fronczek 
Kerkenraadslid: Janet Manting 
Koffiedienst Hans Fronczek 
Collectedoelen: Eigen gemeente en Hulp Oekraïne 

 

26 maart VEG 
Voorganger: Ds. Theo Hettema 
Organist: Kees Kleingeld 
Lezer: Renate Houtman 
Ouderling van dienst: Olga Leenheer 
Gastvrouw: Renate Houtman 
Kosters: Jo en Piet van Ham 
Collectedoelen: Eigen gemeente en Noodfonds SZD  

 

https://www.doopsgezindemonumenten.nl/text.php?paginaid=3178
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Agenda maart 

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij 

anders vermeld. 

01-03 14.30 uur Kerkenraadsvergadering (VEG) 

02-03 10.00 uur Gemeenteochtend (VEG/Do) 

02-03 13.30 uur Middagbijbelkring (Do/VEG) 

02-03 19.45 uur Cantorij (Do/VEG) 

09-03 20.00 uur Geloofsgespreksgroep (Do/VEG) 

13-03 20.00 uur Kerkenraadsvergadering (Do) 

15-03 10.30 uur Zusterkring (Do) 

16-03 10.00 uur Boekbespreking (Do/VEG) 

16-03 19.45 uur Cantorij (Do/VEG) 

30-03 09.30 uur Vrouwencontact (VEG) 

30-03 19.30 uur Algemene Ledenvergadering (Do) 

Tot jezelf komen  

Deze maand leven we in de ‘vastentijd’. Een periode die ons de 

gelegenheid kan geven om op een andere manier tegen ons 

leven aan te kijken. Of dat nu in het groot om het wereld-

gebeuren gaat, of dat dit het kerkelijke gemeenteleven betreft, 

of dat het betrekking heeft op je persoonlijk bestaan. In al die 

verschillende situaties kan je als het ware vanaf een afstandje 

naar je eigen positie kijken, zodat je kunt ontdekken welke 

plaats je inneemt en je kunt afvragen of je dat zo wilt houden.   

Om trouw te blijven aan jezelf is vooral dat laatste belangrijk. 

Door de alledaagse bezigheden kan het zijn dat je afgeleid 

wordt van de dingen die je belangrijk vindt. Waarbij onze positie 

wordt bepaald door factoren van buiten en wij ons te sterk door 

anderen laten zeggen, wat wij moeten denken en doen. Dat kan 

ons onzeker maken over de manier waarop wij in het leven 

staan. 
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Het zijn niet alleen andere mensen, die maken dat we soms niet 

goed raad weten met onszelf. Ook ingrijpende gebeurtenissen 

kunnen ons beïnvloeden en oude herinneringen oproepen. Zo 

blijven er krachten van buitenaf op ons afkomen, die niet onder 

controle gehouden kunnen worden en zeer bedreigend zijn. 

Laten wij bovendien de zelfondermijnende krachten niet 

vergeten, die wij in ons bergen: ons wantrouwen, onze 

geldingsdrang, ons schuldgevoel, onze al te grote 

bescheidenheid. En zo is er nog heel veel meer, dat onze 

positie ondergraaft en bij anderen negatieve reacties oproept. 

Het zijn momenten dat je je realiseert dat je op jezelf bent 

aangewezen en dat kan beangstigend zijn. 

Je zou je wel eens op jezelf willen terugtrekken. Niets hoeven, 

niet tekortschieten, niets eisen van jezelf, alleen maar 

ontvangen en zo tot jezelf komen. Wel, daartoe kunnen we de 

vastentijd gebruiken. Een afgebakend deel van de dag naar 

jezelf kijken en naar de wereld, waarin jij je bevindt. Door de 

gekozen opgelegde afstand neemt het bedreigende karakter af, 

en wordt misschien wel helemaal tegenhouden.  

Er kan een moment komen, dat je het gevoel krijgt, dat je er zijn 

mag, zoals jij er wilt zijn en dat niets en niemand je wezenlijk 

kwaad kan doen. Zo’n ogenblik kan een vreemde 

gewaarwording betekenen en is misschien nog ongekend. Toch 

mogen we naar die ervaring toegroeien, zodat we de wereld, 

ons leven, de omstandigheden en onszelf aankunnen en zinvol 

daarmee leren omgaan. Dit kan, vanuit het wonderlijke gevoel 

van geaccepteerd zijn, van vrijheid, van zelfaanvaarding.  

Persoonlijk geloof ik, dat God ons helpen wil, deze positie op 

onze levensweg te vinden en in te nemen. Natuurlijk behoeven 

we deze beschouwing van onszelf, met dat tot onszelf komen, 

niet alleen te verrichten tijdens de vastentijd. Wij kennen 

daarvoor zelfs een vaste dag in de week. Anderen benutten 

daartoe een vast uur op elke dag. En binnen de gemeente 
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kunnen we daar vaste afspraken over maken, zodat we elkaar 

daarbij ondersteunen. Zo kan er een deelhebben aan elkaar 

ontstaan, dat heilzaam is voor onszelf en de wereld om ons 

heen.  

Han Cuperus 

Van de redactie 

Kopij voor het aprilnummer De Schakel graag vóór 13 maart 

insturen. Stuur de VEG-kopij naar markensteijn@kpnmail.nl en 

Doopsgezinde kopij naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. 

Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de 

kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto 

vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de 

teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten 

de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de 

foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel 

overnemen, vraag dan toestemming bij 

schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Wij vragen dan of de 

auteur of fotograaf bezwaar heeft. 

Veertigdagentijd – Stille Week 

Op 22 februari (Aswoensdag) is de veertigdagentijd begonnen. 
Een tijd van bezinning op weg naar het paasfeest, dat dit jaar 
op 9 april wordt gevierd. In de week voor Pasen, vaak 
aangeduid als de Stille Week, gedenken we het lijden en 
sterven van Jezus. 

Dat doen we door samen te komen; stil te staan bij en te 
gedenken. Misschien ook om af te vragen wat betekent dat nu 
voor mij?  

Na de positieve ervaringen in de zomerdiensten, willen we deze 
samenkomsten organiseren samen met de Doopsgezinde 
gemeente en de Remonstrantse gemeente. De verschillende 
thema’s die in de Stille Week aan de orde komen, door 

mailto:markensteijn@kpnmail.nl
mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl
mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl
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verschillende geloofsgemeenschappen georganiseerd, komen 
zo voor ieder tot z’n recht.  

Hieronder staat aangegeven welke samenkomsten er in die 
week zullen zijn. U wordt hartelijk uitgenodigd deze bij te 
wonen: 

6 april Witte Donderdag 19.30 uur: door de Doopsgezinde 
gemeente o.l.v. ds. J. Christien Duhoux-Rueb - met viering van 
het Heilig Avondmaal - in de Doopsgezinde kerk  

7 april Goede Vrijdag 19.30 uur: door de Vrije Evangelische 
gemeente o.l.v. ds. Han Cuperus - een evangelielezing met 
wisselspraak en -zang, het doven van de paaskaars en dicht 
doen van de Bijbel - in de Doopsgezinde kerk  

8 april Stille Zaterdag 20.15 uur: in de Remonstrantse kerk, 
door De Witt Academy o.l.v. Yvonne Peters - Passieconcert 
m.m.v. Barokorkest Florilegium Musicum. Uitgevoerd worden: 

• het Membra Jesu Nostri van D. Buxtehude 

• het Actus Tragicus - BWV 106 van J.S. Bach  

De Witt Academy is ontstaan uit leden van de Remonstrantse 
gemeente Dordrecht.  

De medewerking van professionele musici maakt het 
noodzakelijk een toegangsbewijs te kopen. 

In de voorverkoop € 20,-- p.p., voor aanvang van het concert 
€ 22,50, vrienden van DWA, CJP en Vrijwilligerspas € 18,--, 
kinderen tot 12 jaar gratis. Zie ook de flyer op het prikbord. 

9 april Pasen 10.00 uur: door de Remonstrantse gemeente 
o.l.v. ds. Jan Douwes en ds. Han Cuperus in de Remonstrantse 
kerk. We beginnen deze samenkomst met een informele, 
gezamenlijke koffietafel, waarna we de dienst aanvangen  

m.m.v. de Remonstrantse cantorij – binnenbrengen van de 
nieuwe Paaskaars. 

De kerkenraden 
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Zoals de ouden zeiden …. deel 12 

Mijn vader was erg gesteld op goede manieren en dus leerden 

we als kind al vroeg met twee woorden spreken, de deuren 

zachtjes dicht doen, zwijgen als de grote mensen spraken en 

zo, maar vooral werden we getraind – zeg maar gedrild – in 

goede tafelmanieren. We moesten zo rechtop zitten en los van 

de rugleuning, dat er een kat achter ons langs zou kunnen 

lopen. We hadden geen kat, dus het nut was mij als kind niet 

duidelijk, maar ja, als je vader het zegt, zal het wel zo zijn en 

mochten wij ooit een kat krijgen, dan wisten we vast hoe het 

hoorde … of zo. We leerden grondig met welk bestek je wat 

moest eten en dat je je bestek van buiten naar binnen moest 

gebruiken – en in voorkomende gevallen dus in de juiste 

volgorde moest dekken. En als er iets mis ging, zei mijn vader 

steevast: “nou, je kunt nog niet bij de koningin eten.” Dat vond 

ik ook een wat overdreven opmerking, want de kans dat ik bij 

de koningin aan tafel zou zitten leek mij te verwaarlozen. Zelf at 

hij wel een keer met haar (toen was Juliana nog koningin) en 

daarover heb ik me dus ook nooit zorgen gemaakt, want als er 

iemand wist hoe je je dan diende te gedragen dan was het mijn 

vader wel. Zelf was ik ooit op een lopend buffet met de 

koninklijke familie, maar dan gelden er regels die mijn vader 

niet voorzien had.  

Kort en goed, voor mijn vader was qua manieren de koninklijke 

familie norm en maat, dus als hij er een keer niet was bij het 

eten, gingen we los – nou ja, een beetje losjes – en aten we 

soms patat, waarbij mijn moeder zei: “gebruik je tien geboden 

maar” en dan aten we dus met onze vingers. “Want”, zei mijn 

moeder, “er zijn precies tien geboden omdat je die dan op je 

vingers kunt natellen.” Of die logica helemaal klopte en of dit 

een officieel gezegde is, weet ik niet, maar bijbels is het zeker.  

Maar “ere wie ere toekomt” zou Paulus zeggen, mijn vader 

heeft mij veel goede manieren bij gebracht. De nieuwe 
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bijbelvertaling heeft het nu over ‘eerbied aan wie eerbied 

toekomt’ (Rom 13,7), maar dat staat dan wel in een tekst over 

belasting betalen en ontzag hebben voor de overheid die van 

G’d komt. Paulus stelt dat wie goed doet niets van de overheid 

te vrezen heeft – ik waag het dat te betwijfelen, al begeef ik me 

hiermee op glad ijs. Hij gaat wel erg uit van een overheid die 

het welzijn van het volk op het oog heeft en daaraan mankeert 

hier en daar nog wel eens iets. Maar, de uitdrukking ‘ere wie 

ere toekomt’ zoals wij die gebruiken, bedoelt altijd wel een 

oprecht eerbetoon. En ach, “het is zo lang als het breed is“ 

zullen we dan maar zeggen, wat altijd een goede dooddoener is 

om een gesprek mee af te sluiten. Wij halen er dan vaak ook 

nog de schouders bij op om aan te geven dat de feiten nu 

eenmaal de feiten zijn en dat we het daarbij laten.  

Het heeft een wat onverschillige ondertoon, maar zo is hij niet 

begonnen. De uitdrukking komt uit Openbaring 21,16 waar 

gesproken wordt over de nieuwe stad, het Nieuwe Jeruzalem 

waar alles en iedereen eindelijk tot bestemming komt. Die stad 

schittert door G’ds luister en heeft een grote hoge muur met 

maar liefst twaalf poorten die ook nog eens elk door een engel 

bewaakt worden. De muur is bezet met edelstenen en de stad 

is nog mooier dan je je het in je stoutste dromen maar kunt 

voorstellen om maar duidelijk te maken, dat dit geen 

mensenwerk meer kan zijn. De straten zijn van zuiver goud en 

schitteren als glas, wat natuurlijk helemaal niet praktisch is, 

maar daar gaat het niet om. En natuurlijk heeft de stad ook de 

ideale afmetingen: hij is vierkant, en dus net zo lang als breed. 

Dát heeft met onverschilligheid dus niets te maken! 

Christien Duhoux-Rueb  

Gemeenteochtend 2 maart 

Als u de ontwikkelingen in de Bond, via Ons Orgaan, en later 
het Bondsnieuws, volgt zal de berichtgeving over de 
aanstaande sluiting van het Seminarium u niet ontgaan zijn. Na 
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de boekbespreking ‘In Christus Een?’, waarin onder meer wordt 
weergegeven hoe er twee stromingen binnen de Bond 
ontstonden over het onderwerp van een geschreven of 
uniforme belijdenis en het daarmee afwijken van de koers 
gebaseerd op de beginselen uit de oprichting, drong bij ons het 
besef door dat het sluiten van de eigen opleiding ’wel enige 
betekenis’ heeft. Dat werd nog eens versterkt door het verslag 
over het bijwonen van de IFFEC-vergadering in Griekenland 
door ds. Ed van den Berg-Strijker en ds. Jikky de Jong-
Buursma namens het Seminarium, waar ook de sluiting van het 
Seminarium bekend is gemaakt.  De vraag rees: wat betekent 
het voor een geloofsgemeenschap (zowel lokaal als landelijk) 
als de eigen opleiding stopt? En dat tegen de achtergrond van 
het boek ‘In Christus Een’. Daar willen we graag over in 
gesprek gaan met elkaar, niet alleen als leesgroep, en nodigen 
u (VEG en Do) uit hieraan deel te nemen. Namens de Bond (de 
werkgroep Vorming & Toerusting) zal ds. Sjoerd van der Velde 
aan het gesprek deelnemen. We willen om 10.00 uur beginnen 
op 2 maart in het gebouw aan de Hugo van Gijnweg 12. 

Namens de leesgroep en de VEG-kerkenraad,  

Jan-Evert Bom 

Boekbespreking 

De boekbespreking van februari is verschoven naar een 
gemeenteochtend op 2 maart. De 3e donderdag in maart, dat is 
de 16e, willen we om 10.00 uur samenkomen voor een reguliere 
boekbespreking. De bespreking van het boek ‘In Christus Een?’ 
hebben we afgerond. We willen met elkaar verder praten over 
het boek ‘Geloven in een God die niet bestaat’ van Klaas 
Hendrikse. We willen ons niet door de titel laten leiden, maar 
ontdekken wat de argumenten zijn om tot een dergelijke 
uitspraak te komen.  
Als u geïnteresseerd bent, weet u welkom. 
 
Jan-Evert Bom 
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Doopsgezinde Gemeente 

Dordrecht 

 

Van de kerkenraad 

Wat gaat de tijd toch snel. Met het gevoel dat ik nog maar pas 

het stukje ‘Van de kerkenraad’ voor De Schakel van februari 

heb ingeleverd, zit ik nu te bedenken wat er in de editie van 

maart moet komen. 

De kerkenraad is afgelopen maand o.a. bezig geweest met 

verhuurzaken. Per 1 maart gaat de huur weer omhoog en de 

huurders zijn hierover geïnformeerd. Ook op onze website 

staan de prijzen vermeld. Als u van mensen of organisaties 

hoort die op zoek zijn naar een accommodatie om te huren, 

kunt u ze hiernaar verwijzen. 

Donderdag 30 maart is de Algemene Ledenvergadering, die zal 

worden voorafgegaan door een Mennomaaltijd. Als het goed is 

heeft u de uitnodiging met bijbehorende stukken inmiddels 

ontvangen. We hopen velen van u dan te mogen ontmoeten! 

Een goede maartmaand gewenst! 

Janet Manting 

Opbrengst collecten  

Overzicht van de collecte-opbrengsten over de periode 

18 december 2022 t/m 5 februari 2023. 

Dienst 18 december 2022 
Collecte Eigen gemeente € 54,90 
Collecte Voedselbank Dordrecht € 72,00 
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Dienst 25 december 2022 
Collecte Eigen gemeente € 115,50 
Collecte Tent of Nations € 110,40 

Dienst 8 januari 2023 
Collecte Eigen gemeente € 40,20 
Collecte Adoptiefonds € 36,00 

Dienst 29 januari 2023 
Collecte Eigen gemeente € 51,50 
Collecte Christian Peacemaker Teams  € 58,00 

Dienst 5 februari 2023 
Collecte Eigen gemeente € 55,20 
Collecte Diaconaal fonds € 46,20 

Giften ontvangen per bank 
Ontvangen in de maanden oktober 2022 tot en met januari 
2023 
 
25 okt 2022 collecte € 150,00 
10 nov 2022 collectes  € 60,00 
22 dec 2022 gemiste collectes  € 100,00 
25 dec 2022 kerstbijdrage  € 15,00 
Januari 2023: geen  

Hartelijk dank voor uw giften. 

Tamara Bonnema 
Penningmeester Doopsgezinde gemeente Dordrecht 

Gemeentebijeenkomst 9 februari 2023  

Het was de bedoeling geweest om als gemeente via internet 

een aantal grote bijeenkomsten te volgen bij het Wereldcongres 

dat vorig jaar juli in Indonesië werd gehouden. Helaas werkte 

de techniek niet mee. 

Maar gelukkig was zr. Miekje Hoffscholte-Spoelder, de 

voorzitter van de ADS, bereid om naar Dordrecht te komen om 

ons te vertellen over mennonieten die op vele plaatsen in de 
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wereld te vinden zijn en over het wereldcongres dat zij en haar 

man Joost bijwoonden. 

Nadat Miekje een beeld had geschetst van de wereldbroeder-

schap, waar de Nederlandse Doopsgezinden maar een klein 

deeltje van uitmaken, gingen we aan tafel voor een maaltijd van 

soep en pastasalade. Daarbij was ook ruimte om met elkaar in 

gesprek te gaan. 

Hierna volgde deel 2 over het congres zelf, dat op verschillende 

plaatsen in Indonesië werd gehouden, vanwege de corona-

situatie. Tijdens het congres werd Henk Stenvers president van 

MWC. Bij de overdracht kreeg Henk een herderstaf (die wel uit 

elkaar te halen is, zodat die ook meekan in een vliegtuig) en 

mocht Miekje hem als vertegenwoordiger van de Nederlandse 

Doopsgezinden toespreken. 

Zij vertelde over het familiegevoel dat er bij zo’n conferentie is 

ondanks grote verschillen in cultuur en vormen van vieren. Zij 

liet ons ervaren hoe vreugdevol het is om op godsdienstige 

Afrikaanse liederen te dansen. 

Na het wereldcongres reisden Miekje en Joost nog door 

Indonesië. Er werd een programma voor hen samengesteld 

waarbij ze tempels van verschillende geloven bezochten en ook 

een bezoek brachten aan haar Indonesische evenknie. Die was 

enigszins verbaasd dat een vrouw die functie kon bekleden. 

Kortom we hadden een interessante, gezellige gemeenteavond. 

Janet bedankte Miekje en gaf haar als attentie een doosje 

Dordtse schapenkoppen mee naar huis. 

Hermine Dekkers 
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Een impressie van deze avond. 
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Hulpacties MCC in Syrië gestart 

Langzamerhand wordt duidelijk hoe omvangrijk de gevolgen 

van de aardbevingen in Syrië en Turkije zijn.  

Mennonite Central Committee (MCC) werkt al jarenlang in Syrië 

en werkt daarbij samen met lokale partners in Aleppo en 

omgeving. Opeens zijn er enorme uitdagingen, maar toch 

probeert men ook nu in de meest dringende behoeften te 

voorzien. Eerst een aardbeving met een kracht van 7,8 op de 

schaal van Richter en uren later nog één met een kracht van 

7,5. Tezamen brachten ze een verwoestende slag toe aan 

Syrische gemeenschappen, die door de burgeroorlog al jaren te 

lijden hebben. 

Door de burgeroorlog van de afgelopen tien jaar zijn in Syrië 

veel gebouwen beschadigd geraakt. Verwaarlozing heeft dit 

alleen maar erger gemaakt. Daardoor zijn gebouwen kwetsbaar 

geworden voor de schokken van een aardbeving. Door de 

conflicten waren de afgelopen jaren al veel gezinnen dakloos 

geworden. Mensen woonden vaak in onafgewerkte en onveilige 

gebouwen en het risico op instorting was hoog. 

Nu zijn door de aardbevingen veel van die gammele gebouwen 

ingestort, melden de lokale MCC-partners in Syrië. Honderden 

naschokken hebben niet alleen de materiële schade groter 

gemaakt, maar ook de angst. Ook worden de reddings-

werkzaamheden bemoeilijkt door het koude weer. De 

overlevenden hebben het onder deze omstandigheden heel 

zwaar. 

De partners van MCC gebruiken nu kerken en gemeenschaps-

centra als opvangcentra. Verder zorgt men voor nood-

rantsoenen, sanitaire voorzieningen en biedt men hulp bij de 

verwerking van de trauma’s. “Veel van onze partners zijn door 

de burgeroorlog al jarenlang betrokken bij hulpverlening. 

Daardoor konden zij relatief snel omschakelen naar hulp aan 

mensen die door de aardbevingen dakloos zijn geraakt,” aldus 
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een woordvoerder van MCC. De nood was al onvoorstelbaar 

hoog en is nu door de aardbevingen nog hoger geworden. MCC 

zal niet alleen noodhulp bieden om in onmiddellijke behoeften 

te voorzien, maar ook met partners samenwerken om projecten 

aan te bieden voor langetermijnoplossingen. 

Daarvoor vragen we uw bijdrage. 

Uw kunt uw bijdrage storten op bankrekening:  

NL19 ABNA 0432 5218 60 t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk te 

Deventer. 

Bij voorbaak dank voor uw bijdrage! 

  

Hope Center is één van de lokale 

partners van MCC. Zij bieden 

noodhulp aan mensen die door de 

aardbeving zijn gevlucht en dak-

loos zijn geworden. Hope Center 

gebruikt daarvoor kerken en 

gemeenschapscentra als tijdelijke 

opvangplek voor mensen die een veilige en warme plek 

zoeken. 

  

tel:0432%205218%2060
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Vrije Evangelische 

Gemeente Dordrecht 

 
  

Vanuit de kerkenraadskamer  

Op woensdag 1 februari kwamen we weer bij elkaar. 

We blikten terug op de diensten die hadden plaatsgevonden en 

blikten vooruit op de diensten die komen gaan. We denken aan 

de diensten rondom de 40-dagentijd en de Stille week voor 

Pasen. Daarover meer op bladzijden 6 en 7. 

We bespraken de agendapunten van de komende 

ledenvergadering op 12 april a.s. Er is zorg rondom het 

voortbestaan van zowel de Do-gemeente als de VEG-

gemeente in Dordrecht. Kunnen we dit blijven dragen met 

elkaar, nu de gemeenten steeds verder krimpen. En wat gaan 

we doen als ds. Han Cuperus stopt bij onze beide gemeenten 

eind 2024? 

Genoeg stof om over na te denken met elkaar. 

Ook bespraken we onze zorgen rondom het sluiten van ons 

Seminarium. Het zat er natuurlijk al lange tijd aan te komen, 

maar hoe zorgt de Bond dat onze predikanten voldoende 

worden toegerust? We willen nog graag een gesprek hierover 

aangaan met een afgevaardigde van het Seminarium. Zie 

bladzijden 9 en 10. 

Han deed verslag van zijn huisbezoeken en zijn 2 daagse 

(doperse) training met 37 andere collega’s. Het thema was: Hoe 

sta je in je werk. Het waren waardevolle dagen. 

Na een lange vergadering sloot Han de avond af met een 

luchtig stukje over: De Waaipoes. 
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Namens de kerkenraad, 

Renate Houtman 

Ledenjaarvergadering VEG 

Noteert u alvast in uw agenda: woensdag 12 april is de 

gekozen datum voor de ledenjaarvergadering.  

Tijdstip: 14.00 uur in de Doopsgezinde kerk.  

Opgave collecten en giften 

A. Collectes gehouden tijdens de kerkdiensten: 
 
T.b.v. gemeente: 
15 januari 2023: € 66,15  
22 januari 2023: € 81,65 
 
T.b.v. externe doelen: 
15 januari 2023: € 85,60, SZD 
22 januari 2023: € 85,80, IKOS 
  
B. Voedselverdeling Crabbehof:  
 
Corrie Hofland heeft namens onze gemeente weer 
boodschappen gedaan en afgeleverd bij de Voedselverdeling 
ten bedrage van: € 141,76. 

 
C. Per bank ontvangen collectegelden en giften: 
 
Geen. 

 
Hartelijk dank voor de giften. 
 
Jan Houtman 
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Bedankt voor de bloemen 

Hartelijk bedankt voor deze mooie bos bloemen tijdens mijn 

ziekte. 

Jannie Kwakernaat 

 
 

Adreswijziging – tijdelijk 

Mevrouw Lenie Biemond 

Waardeburgh – lokatie Parkzicht 

afdeling Spoorbrug – kamer 8 

Lijsterweg 27 

3362 BB Sliedrecht 

06-12217297 

Bedankje voor alle aandacht 

Voor de bloemen, kaarten, berichtjes en warme groeten wil ik 
iedereen heel hartelijk bedanken. Het heeft me goed gedaan. 
 
Wil Bom 
  



 
20  De Schakel maart 2023 

 

STICHTING VOOR ZENDING EN DIAKONAAT 

 
 
 

 

Aan SZD-contactadressen en VEG-secretarissen 
 

▫ datum: 7 februari 2023 

▫ nummer:  106 

▫ betreft: noodhulp Turkije/Syrië 
 

Beste mensen, 

Syrië en Turkije zijn maandagochtend vroeg getroffen door een 

zware aardbeving. Er zijn duizenden doden en gewonden, de 

ravage is groot. Samen willen we de slachtoffers van de ramp 

zo snel mogelijk noodhulp bieden. Helpen jullie mee? 

ZOA (Zuid Oost Azië, een christelijke organisatie, richt zicht na 

de noodhulpfase op herstel van de samenleving) is al aanwezig 

in het getroffen gebied en brengt momenteel in kaart welke hulp 

het meest dringend is. Zo kunnen ze zo snel mogelijk de juiste 

noodhulp verlenen samen met onze lokale partners, 

bijvoorbeeld voedsel, onderdak, winterhulp, water en sanitatie. 

Het bestuur van de SZD heeft besloten deze ramp financieel te 

steunen. 

We hebben alvast, vanuit het Noodfonds, €10.000,- 

overgemaakt naar ZOA en wij vragen jullie om dat bedrag ‘aan 

te zuiveren’ via een (extra) collecte of door ‘gewoon’ geld te 

doneren. 

Mocht er meer binnenkomen dan deze €10.000,- dan wordt ook 

dat gebruikt voor ondersteuning van deze omvangrijke ramp. 

De opbrengst van de collectes of donatie kan overgemaakt 

worden op rekeningnummer NL89 INGB 0000513876 t.n.v. 

St. voor Zending en Diaconaat o.v.v. ‘Noodhulp Turkije/Syrië’. 
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We hopen op een goede opbrengst en vragen u ook om de 

slachtoffers en hulpverleners mee te nemen in uw gebeden! 

Met een vriendelijke groet, namens de SZD, 
 

Harm Jager voorzitter 

Edeseweg 147 │ 6721 JV Bennekom │ szd@bondveg.nl │ 

www.bondveg.nl | KvK 41 032 321 │ NL89 INGB 0000 5138 76 

 

 
  

  
  

mailto:info@bondveg.nl
http://www.bondveg.nl/
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Nieuws van de fam. Barendse 

Een januarinieuws lukte niet meer, dus nu even wat van ons 
laten horen. Een bericht met verdriet (en ook wat vreugde!) dit 
keer… 

Wat een vreselijk verdriet hè, in Turkije en Syrië; vanochtend 
luisterde ik naar mijn ochtendoverdenking en die ging daar 
speciaal over (Romeinen 8:22-23; de hele aarde kreunt). We 
weten soms ook echt niet meer hoe we voor zo’n situatie 
kunnen bidden. De woorden die steeds terugkomen voor mij 
zijn Kyrie Eleison - Lord have mercy - Heer ontferm U. 

Verdriet was er voor ons als familie, toen op 14 januari ma 
Barendse overleed. Ze was door MS al jaren ziek en kreeg daar 
begin januari covid bij, waar ze niet van herstelde; haar lichaam 
was op en ze wilde/kon ook niet meer. We konden via 
videobellen nog wel afscheid nemen voordat ze heel rustig is 
ingeslapen, in een fijn verpleeghuis waar ze het nog ruim een 
jaar beter had dan de tijd in Wezep nadat pa overleed. 
Ondanks verdriet was er ook opluchting, dat het lijden voor haar 
nu voorbij was. We hadden een hele bijzondere tijd als familie 
met elkaar en ook als gezin, want we waren ‘opeens’ na bijna 
twee jaar ook met onze eigen kinderen weer even tegelijk in 
Nederland. (Wat KOUD is het daar in januari!!!) Een zegen en 
heel fijn dat dat zo kon. 

Verdriet is er bij de Koher-familie, nu Ryan (Amerikaanse piloot) 
na ruim drie maanden nog steeds in de staatsgevangenis in 
Maputo zit, samen met de twee Zuid-Afrikanen die hielpen met 
de goederen die gevlogen zouden worden. Het verzoek om 
vrijgelaten te worden met borg is afgewezen. Ondanks verdriet 
ook vreugde dat Annabel, Ryans vrouw, een poosje geleden 
met Ryan mocht bellen en er zijn weer twee belafspraken 
gemaakt. Vreugde ook om hoe Ryan een ‘voorbeeldgevangene’ 
is en vertelt over de liefde van Jezus. 

Met MAF wereldwijd hebben we woensdag een dag van 24 uur 
kettinggebed en vasten voor de vrijlating van Ryan en de twee 
Zuid-Afrikanen. 
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Verdriet ook, opnieuw, voor de enorme hoeveelheden kinderen 
die niet naar school kunnen deze eerste schooltermijn van 
2023. De kosten die ouders moeten betalen per termijn (er zijn 
drie termijnen per jaar) zijn flink omhooggegaan en daarbij 
moeten ouders ook voor ALLE extra materiaal/dingen die de 
school nodig heeft zorgen, dus elk kind moet toiletpapier, 
schriften, potloden etc. meenemen….. Het is dit keer nog 
schrijnender dan afgelopen jaar om te zien hoe weinig kids we 
door het dorp naar school zien gaan. Er is veel voorzichtig 
protest, maar tot nu toe lijkt deze situatie niet te veranderen en 
we maken ons erg bezorgd over de toekomst van al deze 
kinderen die geen onderwijs krijgen. Ondanks dit zijn we ZO 
dankbaar dat verschillenden van jullie opnieuw of voor het eerst 
ons financieel meehelpen om kinderen naar school te kunnen 
laten gaan! Echt fantastisch. Volgende maand zal ik iets meer 
proberen te vertellen over de verschillende kinderen die we op 
deze manier nu kunnen ondersteunen. Elke euro gebruiken we 
voor de schoolrekeningen en de extra materialen en daarbij 
kunnen we ook om de drie weken de armsten in het dorp 
helpen met eten. 

Hoe eindig je nou zo’n verdrietige email….. die toch ook zeker 
wel mooie lichtpuntjes heeft…..  
Met het vers uit Jesaja 43 dat we lazen tijdens ma’s begrafenis 
denk ik maar (had ze zelf al uitgekozen!):   
Moet je door het water gaan, Ik ben bij je; of door rivieren, je 
wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan - het zal je 
niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.   

Dank jullie wel, voor meeleven, jullie bidden, geven, er zijn...!  

Liefs, ook namens Kees, 

Ilonka 

IKAA kerkdiensten 

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het 
Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht. 
Aanvang 10.00 uur. 
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Verjaardagen 

  2 maart  Mw. B. Houtman-Boertje 
  5 maart  Carina Popijus 
  5 maart  Mw. H.J. Bezemer-Hageman 
14 maart  Judith Stegeman 
15 maart  Selly Valk 
16 maart  Mw. A. Biemond-Valster 
16 maart  Dhr. P.J. van Ham 
21 maart  Mw. S. Stegeman 
22 maart  Dhr. D.N. Slooter 
25 maart  Mw. E. Slooter 
 
Van harte gefeliciteerd!! 
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Bloemengroet  

was op15 januari voor Jannie Kwakernaat en 22 januari voor 
Wil Bom.  
 

 
 

Verantwoording illustraties 

P 14 Foto’s Leo de Man 
P 16 Foto’s MCC 
P 19 Foto Jannie Kwakernaat 
P 21 Foto’s SZD 
P 24 en 25 Foto’s Teunie Markensteijn 
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Adressen Vrije Evangelische gemeente 

Dordrecht 

Predikant: ds. N.J. Cuperus  
tel: 070-3584961/06-51581314  
e-mail: hancuperus@gemail.com  

Voorzitter: J-E. Bom, tel: 06-23809710 
e-mail: jbom1@chello.nl  

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917  
e-mail: secretariaat@vegdordrecht.nl  
e-mail: olgaleenheer@gmail.com  

Penningmeester en 
vertrouwenspersoon: 

mw. I. Hageman, tel: 06-41347065  
e-mail: ineke65@xs4all.nl  

Leden: L. Bruinzeel, tel: 078-6140801  
e-mail: lbruinzeel@concepts.nl 
mw. R. Houtman, tel: 078-3000654  
e-mail: renate1971@icloud.com  

Financiële 
administratie: 

e-mail: finadmin@vegdordrecht.nl 
J. Houtman, tel. 078-6174757  
e-mail: jd.houtman@kpnmail.nl 
Stortingen t.n.v. VEG Dordrecht  
NL51 INGB 0001 5679 80 

Administratie vaste 
vrijwillige bijdrage:  

mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316  

e-mail: wilbom343@gmail.com 
Stortingen VVB t.n.v. VEG Dordrecht  
NL81 INGB 0000 2750 12 

Redactie Schakel: e-mail: markensteijn@kpnmail.nl 
e-mail: jeannette.bosch@kpnmail.nl  

Website: www.vegdordrecht.nl  
Webmaster: webmaster@vegdordrecht.nl  
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Retouradres: 
S.M. Hugo van Gijnweg 12 
3317 JM Dordrecht 
 
 

 


