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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 april 

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 

uur in de Doopsgezinde kerk.  

2 april Palmzondag Do 
Voorganger: Ds. Han Cuperus 
Organist: Walter Wagenaar 
Lezer: Tamara Bonnema 
Kerkenraadslid: Tamara Bonnema 
Koffiedienst: Micky van Dijk 
Collectedoelen: Eigen gemeente en onderhoudsfonds 

 

6 april 19.30 uur Witte Donderdag Do 
Voorganger: Ds. J. Christien Duhoux-Rueb 
Organist: Willem Vreeken 
Lezer: Iris Bonnema 
Kerkenraadslid: Janet Manting 
Collectedoel: Diaconaal fonds 

 

7 april 19.30 uur Goede Vrijdag VEG 
Voorganger: Ds. Han Cuperus 
Organist: Cor Groenendijk 

 

8 april Stille Zaterdag Remonstrantse kerk 
Passieconcert: De Witt Academy  

 
9 april 10.00 uur Pasen Remonstrantse kerk 
Voorgangers: Ds. Han Cuperus en Ds. Jan Douwes 
  
16 april 19.30 uur Do 
Voorganger: Ds. Annabel de Jong 
Organist: Walter Wagenaar 
Lezer: Ineke Roodhuijzen 
Kerkenraadslid: Johanna Versnel 
Koffiedienst Ineke Roodhuijzen 
Collectedoelen: Eigen gemeente en IKOS Dordrecht 
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23 april VEG 
Voorganger: Ds. Han Cuperus 
Organist: Ronald Mulder 
Lezer: Jan-Evert Bom 
Ouderling van dienst: Jan-Evert Bom 
Gastvrouw: Ria Harriss 
Kosters: Hilda en Jan Popijus 
Collectedoelen: Eigen gemeente en Hulpbehoevenden 

VEG-gem. buitenland 
 

30 april Do 
Voorganger: Theo Vis 
Organist: Walter Wagenaar 
Lezer: Hans Fronczek 
Kerkenraadslid: Wordt ingevuld na 30 maart 
Koffiedienst: Hans Fronczek 
Collectedoelen: Eigen gemeente en 

gastpredikantenfonds 
 

Agenda april 

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij 

anders vermeld. 

05-04 19.30 uur Kerkenraadsvergadering (VEG) 

12-04 14.00 uur Algemene Ledenvergadering (VEG) 

13-04 13.30 uur Middagbijbelkring (Do/VEG) 

13-04 20.00 uur Geloofsgespreksgroep (Do/VEG) 

14-04 18.00 uur Kook-en-cultuuravond (Do) 

15-04  Ontmoetingsdag Bennekom (VEG) 

19-04 10.30 uur Zusterkring (Do) 

20-04 09.30 uur Vrouwencontact (VEG) 

20-04 10.00 uur Boekbespreking (VEG/Do) 

20-04 19.45 uur Cantorij (Do/VEG) 

22-04  Jaarvergadering RZWN Goes (Do) 
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Overdenking: Zuivering 

Water en grond die vervuild zijn, vragen om zuivering. En dat is 
een heel proces. Ook het levenswater en de levensgrond van 
de mens zelf kunnen vervuild zijn. Op verschillende manieren 
verzamelen wij vreemde stoffen die ons afbreken, die ons 
verhinderen om te wortelen, te leven en te groeien in onze 
eigen grond. Er kunnen zoveel onverzorgde gevoelens zijn. Er 
kan zoveel boosheid zijn over datgene wat ons in het leven 
overkwam. Er kan zoveel zijn dat vreemd is aan wie je ten 
diepste mag zijn. Zoveel zelfs dat je jezelf kunt kwijtraken. 
Lang kunnen mensen zich vasthouden aan uiterlijkheden, en 
kunnen zij de schone schijn ophouden. Totdat op een dag dit 
alles als een kaartenhuis in elkaar zakt. Wat dan blijft zijn de 
losse bouwstenen van wat eens je levenshuis was. Een huis 
dat je om je heen had gebouwd, waar je stil en bij jezelf kon 
zijn. Een plek met een eigen intimiteit waar je goed bent voor 
jezelf. Een plek waarvan je weet: Zorg goed voor je zelf, een 
ander doet het niet! 
Deze intimiteit heeft niets met egoïsme te maken. Het is het 
bewustzijn dat je zelf iemand bent. Soms worden mensen pas 
echt trouw als ze stoppen met het zeggen van: “Ja, ik wil”, of 
“Ja, dat doe ik wel.” Maar juist leren om te zeggen: “Nee, dat wil 
ik niet, hier ligt voor mij de grens.” Deze innerlijke ontwikkeling, 
waarbij je als mens een stevig fundament legt onder het eigen 
huis, is vaak een harde strijd. Er komen vanuit verschillende 
kanten verschillende stemmen op je af. Stemmen die je van 
binnenuit zeggen hoe dat het hoort, die zeggen wat je zou 
moeten doen, die maken dat jij je persoonlijk verantwoordelijk 
voelt. En dan heb ik het nog niet eens over de stemmen die van 
buitenaf naar je toe komen. Stemmen van mensen die je vooral 
voorzien van goede raad en goede bedoelingen.  
Langzaam leer je kritisch te luisteren naar die verschillende 
stemmen. In de loop van de tijd leer je onderscheid te maken. 
Je slikt lang niet alles meer voor zoete koek. Op die manier leer 
je jezelf te zuiveren van wat vreemd aan je is. Het verwijderen 
van pijn en boosheid is vaak een moeizaam en traag verlopend 
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proces met veel tranen. Een dergelijk zuiveren kan worden 
ervaren als het verblijven in een leegte. Aanvankelijk zie je 
nergens meer groei. Het enige dat je voelt is een diepe 
eenzaamheid. 
Spreken over deze innerlijke gestemdheid is niet eenvoudig. Er 
zijn lastig woorden voor te vinden. Dit wordt nog eens versterkt 
door de angst dat een ander je niet zal verstaan. Durf je jezelf 
aan de ander toe te vertrouwen? Hoe wonderlijk en aangrijpend 
is het als je gaandeweg ontdekt dat er langzaam iets nieuws 
groeit. In eerste instantie nog heel kwetsbaar, maar langzaam 
ervaar je dat je groeit en sterker tot je recht komt. Je maakt als 
het ware een zwaar, vermoeiend en ingewikkeld proces van 
zuivering door. Je komt bij jezelf en ontdekt dat je gedragen 
wordt. Je gaat opnieuw zien en wordt ook opnieuw gezien. Een 
proces van wakker worden en opstaan. 
Zuivering in het eigen leven is als een paaservaring. Je zou het 
kunnen vergelijken met een bevrijding uit een keurslijf, met een 
opstanding uit de dood, alsof er een steen wegrolt van je hart. 
Het nieuwe ochtendlicht is zichtbaar in je ogen en je hart voelt 
de nieuwe vreugde. 
Je gunt het iedereen een dergelijke ervaring mee te maken. 
Maar helaas overkomt het niet iedereen. Voor hen is opbouw 
niet in het zicht, en voelen zij alleen de afbraak. Pasen heeft 
voor hen meer weg van een Zwarte Vrijdag waaraan maar 
weinig goeds te beleven valt. 
Soms doet het goed om in je eigen chaos, je eigen duister, een 
verhaal te horen van wie verrezen is, is opgestaan en een 
nieuw leven ervaren heeft. Verhalen van mensen die de weg 
van de zuivering zijn gegaan. 
Persoonlijk hoop ik dat Pasen meer en meer een zuiverende 
werking heeft, zodat steeds meer mensen mogen opstaan uit 
de voor hen vervreemde grond. De Levende is niet in het graf, 
maar in het leven zelf. 
 
Han Cuperus 
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Van de redactie 

Kopij voor het meinummer De Schakel graag vóór 17 april 

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. 

Vanuit de liturgiecommissie 

Op vrijdagmiddag 10 maart werden de leden van de 
liturgiecommissie weer gastvrij ontvangen door Els en Greet. 
Stapsgewijs namen we de diensten door van de Stille Week en 
Pasen. 
 
Op Palmzondag is het van oudsher gebruikelijk dat de nieuwe 
leden van de Doopsgezinden worden gedoopt of op grond van 
hun belijdenis lid worden van de gemeente. Sinds er niet zo 
vaak meer gedoopt wordt is het gebruik ontstaan deze zondag 
de doopjubilarissen te feliciteren. De leden die een meervoud 
van 10 jaar, 25 en 75 jaar geleden zijn toegetreden tot de 
Broederschap zijn voor deze palmzondag 2 april betrokken bij 
de voorbereidingen van de dienst.  
 
Witte Donderdag, 6 april 19.30 uur vieren de Vrije 
Evangelische gemeente samen met de Remonstrantse 
gemeente en de Doopsgezinde gemeente o.l.v. ds. J. Christien 
Duhoux-Rueb in een oecumenische dienst het Heilig 
Avondmaal aan de S.M. Hugo van Gijnweg 12. 
 

mailto:markensteijn@kpnmail.nl
mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl
mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl
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Goede Vrijdag, 7 april om 19.30 uur komen we samen met de 
Doopsgezinden, Remonstranten en Vrije Evangelischen o.l.v. 
ds. Han Cuperus bijeen aan de H.M. Hugo van Gijnweg 12. We 
lezen het lijdensverhaal uit het evangelie naar Johannes, met 
wisselspraak en -zang, en doven de paaskaars voor deze 
dagen. 
 
Stille Zaterdag, 8 april is er om 20.15 uur een passieconcert 
door De Witt Academy o.l.v. Yvonne Peters - m.m.v. 
Barokorkest Florilegium Musicum: het Membra Jesu Nostri van 
D.Buxtehude en het Actus Tragicus – BWV 106 van J.S. Bach - 
in de Remonstrantse kerk te Dordrecht, C. de Wittstraat 28. 
De Witt Academy is ontstaan uit leden van de Remonstrantse 
gemeente Dordrecht. De medewerking van professionele 
musici maken 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. 
 
Eerste Paasdag, 9 april om 10.00 uur in de Remonstrantse 
kerk: Een gezamenlijke  viering van  de Vrije 
Evangelische,  Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten. 
Voorgangers: ds. Han Cuperus en ds. Jan Douwes, m.m.v. de 
Remonstrantse cantorij.  
We beginnen deze samenkomst met een informele, 
gezamenlijke koffietafel, waarna de dienst volgt. 
U kunt ook meeluisteren via Remonstranten Dordrecht 
Kerkdienstgemist.nl.  
 
Namens de liturgiecommissie, 
Han Cuperus 
  

http://kerkdienstgemist.nl/stations/2429-Remonstranten-Dordrecht
http://kerkdienstgemist.nl/stations/2429-Remonstranten-Dordrecht
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Drieluik Thierry Veltman 

In De Schakel van september 2020 kon u lezen over het 

drieluik van de Dordtse schilder Thierry Veltman. Alweer een 

vier jaar geleden kregen we de vraag van Henk Scherff of hij 

foto’s mocht maken voor de rubriek ‘Kunstwijzer’ in de 

‘Kerkwijzer’, het informatieblad van de protestantse kerk in 

Prinsenbeek. 

Door allerlei omstandigheden is er nu pas van gekomen om op 

een passend moment een artikel over het schilderij te plaatsen. 

Bij het thema van deze maand, het begin van de 

veertigdagentijd, sluit de beschrijving van de triptiek goed aan. 

Wilt u deze interessante kunstbeschouwing lezen? Dan kunt u 

terecht op de website Henk Scherff; kies op de site 

achtereenvolgens: Kunstwijzer en KW/02. Voor wie geen 

internet heeft, de papieren versie van het kerkblad met het 

betreffende artikel is beschikbaar. Neem hiervoor contact op 

met de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente.  

 

 

 

Zoals de ouden zeiden …. deel 13 

Als kind balanceerde ik tussen twee opvattingen. De ene was: 

leer vooral niet uit je hoofd wat je kunt opzoeken. De andere 

opvatting was, dat je juist van alles uit je hoofd moet leren om je 

http://www.scherff.nl/Henk/welkom.html
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hersens te trainen en in het geval van psalmversjes: zodat die 

je in geval van nood kunnen troosten. Die opvatting kwam 

vanuit de oorlog toen mensen met enige regelmaat in de 

gevangenis terecht kwamen en daar geen andere steun 

hadden dan die uit het hoofd geleerde psalmversjes. Ik neigde 

naar de eerste opvatting, omdat het mij - naïef natuurlijk - 

onwaarschijnlijk leek dat ik in de gevangenis terecht zou komen 

én omdat ik niet op een school met psalmversjes zat, maar met 

gedichtjes van Annie M.G. Schmidt en die kan ik dan weer wél 

tot op de dag van vandaag uit het hoofd opzeggen over de Spin 

Sebastiaan of het Stoute Kinderenhuis. Uit het hoofd leren heeft 

het voordeel dat je het altijd bij de hand hebt, maar het nadeel, 

dat het soms een eigen leven gaat leiden met soms een vrije 

interpretatie.  

Ik heb het vaker gehad over verkeerd citeren van bijbelteksten 

die soms op school al uit het hoofd zijn geleerd. Soms leidt dat 

tot grappige verkeerde interpretaties, maar soms is het 

ernstiger omdat ze dan gebruikt worden om andere mensen de 

maat te nemen - en daarvoor zijn die teksten niet bedoeld.  

Een grappig wat ‘verschoven’ maar veel gebruikt citaat komt uit 

Efezen 3,16 waar sprake is van de inwendige mens die nodig 

gevoed moet worden. Wij denken tegenwoordig direct aan een 

goede maaltijd omdat onze inwendige mens voornamelijk in 

onze maag huist. En natuurlijk moet die ook gevoed worden, 

maar de tekst gaat eigenlijk over geestelijke voeding … Wat 

zegt dat over ons? Dat is een retorische vraag en ik hoef het 

antwoord niet te horen, dat weet ieder voor zich wel! 

Een ander bekend - althans bij mijn generatie - citaat komt uit 

Prediker1,2, al is deze tekst in de nieuwe vertalingen 

onherkenbaar verminkt.  

Prediker is een anonieme schrijver van een wat pessimistisch 

aandoend bijbelboek, dat in het Hebreeuws koheleet heet - een 

woord waarvan we geen vertaling kennen, maar misschien is 
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het een functie. Het boekje hoort bij de zogenaamde 

‘geschriften’ en vanwege het vrijwel geheel ontbreken van de 

g’dsnaam wordt het ingedeeld bij de megiloot - de feestrollen. 

Prediker - de naam komt van Maarten Luther - wordt gelezen 

tijdens het Loofhuttenfeest. Het boekje hoort tot de wijsheids-

literatuur en heeft de bedoeling mensen te laten nadenken over 

‘het leven’,  doel en zin, goed en kwaad en dan is het wel een 

binnenkomer: ‘alles is ijdelheid’ (Pred 1,2) wat zoveel wil 

zeggen als dat alles wat je doet zinloos en doelloos is. Geen 

wonder dat we ons op het vullen van de inwendige mens 

storten via veel en lekker eten, want alles gaat toch voorbij! Wie 

die Prediker was, weten we niet. Hij zegt over zichzelf dat hij 

een zoon van David was, koning van Israël of Jeruzalem, dus er 

wordt gedacht aan Salomo die als wijs bekend staat, maar 

zeker weten doen we het niet. En ook niet waarom hij zo 

somber was …. (1,13 vv). maar we kunnen het ook gewoon 

voor kennisgeving aannemen, want we hoeven het niet met 

hem eens te zijn. 

Christien Duhoux-Rueb  

Boekbespreking 

De boekbespreking op 16 maart kon niet doorgaan door ziekte 

van ds. Cuperus. We willen op 20 april om 10.00 uur 

samenkomen voor de 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 

Op het moment van schrijven zitten we middenin de 40-

dagentijd. Een tijd van bezinning en reflectie, op weg naar het 

paasfeest dat op 9 april wordt gevierd.  

En wat is het mooi dat we dat dit jaar in gezamenlijkheid met de 

VEG en de Remonstranten doen. In de (stille) week 

voorafgaand aan de gezamenlijke dienst in de Remonstrantse 

kerk zijn er in de drie gemeentes diverse vieringen/activiteiten. 

(lees meer op p 7). U bent van harte uitgenodigd. 

Verder is deze maand op zaterdag 22 april de jaarvergadering 

van Ring Zuid West Nederland in Goes. Een aantal leden uit 

onze gemeente die actief betrokken zijn bij de ring zal 

hiernaartoe gaan. Maar ook u bent welkom deze dag. Wanneer 

u interesse heeft of meer informatie wilt, kunt u zich bij de 

kerkenraad melden. 

Een goede aprilmaand gewenst! 

Janet Manting 

Noodhulp en comforters naar Oekraïne 

Er is ruim € 85.000 ingezameld en daarnaast is op talloze 

plekken met hart en ziel gewerkt aan comforters. Binnenkort 

gaat er een tweede zending naar Duitsland en vandaar weer 

verder naar Oekraïne. 

Wat is er met uw financiële bijdragen gedaan? 

Er zijn vooral mensen geholpen die door de oorlog dakloos zijn 

geworden, op de vlucht zijn en mede daardoor hun 
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broodwinning zijn kwijtgeraakt. In eerste instantie is geld 

gestuurd om ter plekke de noodzakelijke levensmiddelen te 

kunnen kopen. In veel gevallen zijn mensen geholpen met een 

volle tank benzine, waardoor ze in staat waren om naar een 

veilig gebied te rijden. Onze partners in Oekraïne hebben zelf 

eenvoudige houtkachels gemaakt, waarbij de europese 

partners voor de materialen hebben kunnen zorgen. Er zijn 

stroomaggregaten gestuurd om in deze donkere dagen letterlijk 

en figuurlijk voor licht te zorgen. Momenteel worden met uw 

bijdrage vooral voedselpakketten en hygiënepakketten 

samengesteld. Deze worden in de conflictgebieden uitgedeeld 

aan de slachtoffers.  

En dan de extra dikke comforters 

Vanuit Nederland en Zwitserland zijn voor het eerst extra dikke 

comforters naar Oekraïne gestuurd. Daar hebben ze al op vele 

manieren voor warmte gezorgd. Alleen al het idee dat er 

mensen zijn die zich voor jou inzetten genereert al veel warmte.  

   
Bijdragen hulp oorlogslachtoffers Oekraïne. Uw bijdrage is 

welkom op: NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. Doopsgezind 

Wereldwerk, Deventer onder vermelding van: ‘Oekraïne’. 

Bijdragen noodhulp aan slachtoffers aardbeving Syrie. Uw 

bijdrage is welkom op: NL19 ABNA 0432 5218 60 t.n.v. 

Doopsgezind Wereldwerk, Deventer onder vermelding van: 

‘Aardbeving Syrië’. 

  

tel:0786880333
tel:0432%205218%2060
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Gedicht: Waar sta ik  

ik ben 5 jaar oud en speel  

met een houten engel op de keukenvloer 

mijn oma zegt: doe nooit mee aan oorlog 

nu hebben de Russen het dorp van mijn  

vader bezet, mijn geschiedenis geraakt en  

ik twijfel: is geweld inherent aan het leven?  

we trekken een streep op het spanningsveld 

soms kun je niet anders 

dan het gebod verbreken en hopen op vergeving 

wij zijn nog niet aan vrede toe  

blijf elkaar bevragen, draag 

een houten engel door de stad 

Inge Koppert-van Harten  

Schiedam, februari 2023 

Inge nam op 4 februari deel aan een gezamenlijke studiedag 

van Doopsgezinden en Quakers in Amersfoort. Als verslag van 

deze inspirerende dag schreef ze bovenstaand gedicht. 

Kook- en cultuuravond 14 april 

Vorig jaar opperde Hans Fronczek om een keer in de twee 

maanden gezamenlijk met elkaar te eten en na afloop in de 

kerkzaal gedichten, korte verhalen te lezen en muziek te 

maken. Dit idee werd met enthousiasme begroet. 

De eerste kook- en cultuuravond is op 14 april in de kerk. 

Noteer de datum alvast in uw agenda. Nadere informatie krijgt u 

via de nieuwsbrief. 

We hopen op een gezellige maaltijd met na afloop een 

inspirerende avond. 
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Enkele gedachten  

Tijdens een gesprek over wapenbezit 

raakte ik nogal terneergeslagen. Mijn 

ideaal en droom is een wereld zonder 

oorlogen. Ik vind het ook nog steeds 

ongelooflijk dat de Pacifistische 

Socialistisch Partij zichzelf indertijd 

overbodig vond en opging in Groen Links. 

Uiteraard ben ook ik voor groen, redelijk 

links denkend en voor een gezonde 

Planeet. 

Voor mij is het uitzichtloos als er wapens als noodzakelijk 

gezien worden. Een verbod op wapens is denk ik ook zinloos, 

want waar begint een wapen en waar eindigt een werktuig? 

Alles heeft twee kanten, aan de ene kant het nuttige, ooit zo 

bedoeld en uitgevonden, en aan de andere kant het 

vernielingsinstrument.  

Ik denk meer in de idealistische trant van: Niemand zou een 

wapen willen gebruiken. Een eensluidend NEE voor wapens, 

een eensgezind NEE, wij gebruiken geen wapens, wat de 

ander ook doet. Daar is veel moed voor nodig. Slachtoffer zijn is 

zinloos, zolang de ander daar niets van leert.  

Hierbij denk ik aan bijvoorbeeld Mahatma Gandhi, waar rijen 

vreedzame demonstranten werden neergemaaid door 

gehoorzame wetsdienaren. Als iedereen zou weigeren een 

wapen te gebruiken, dan ...... zou er hoop op wereldvrede zijn. 

Dat brengt mij naar de Ringdag waar het gesprek bij mijn 

workshop kort ging over matigheid en zelfbeheersing. Daar 

denk ik eigenlijk hetzelfde; als iedereen zich zou beheersen, 

matig zou zijn in zijn wensen en we met elkaar niet meer 

consumeren dan noodzakelijk is om enigszins comfortabel te 

leven, dan hoeft de aarde niet uitgeput te worden en het milieu 
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niet verziekt en vervuild. Ik sta voor het idee dat er een totale 

verandering noodzakelijk is, wil deze aarde een plek zijn waar 

ons nageslacht kan leven. 

Ik zie als noodzakelijkheid, beperk vervoer van levensmiddelen 

zoveel mogelijk, oftewel eet van eigen bodem. Beperk gebruik 

van plastic. Ga je niet te buiten aan..... Dit is allemaal niets 

nieuws en mijn eigen boodschappenlijstje voldoet hier ook niet 

altijd aan. 

Een heel ander idee is mediteren, bidden, actief, georganiseerd 

en wereldwijd voor wereldvrede en inzicht, voor wijsheid ten 

goede van deze planeet, niet iedereen apart voor zijn eigen 

belang. 

Ook valt mij op dat er heel veel gepraat wordt, constructief 

gepraat, en toch wordt er naderhand weinig mee gedaan. Geen 

actieplan, stappenplan. Waar blijven al die goede ideeën? Wat 

kunnen wij, jij en ik doen? Wat kunnen wij organiseren en 

hoe? 

Willemien Luytjes 

Van de ledenadministratie 

De kerkenraad heeft heeft van mevr. A. Cambach - de Jong 

bericht ontvangen dat zij haar lidmaatschap van de 

Doopsgezinde Gemeente Dordrecht opgezegt. 

Jan Dekkers 

Musicians without Borders 

Datum:11 april  

Plaats: Doopsgezinde Kerk Den Haag 

Ghirass Cultural Center is een bijzondere plek in Bethlehem. Een stad 

waar Palestijnse kinderen in moeilijke omstandigheden leven. Geweld 

ligt daar altijd op de loer en dat levert angst en stress. Maar in Ghirass 

Cultural Center heeft Musicians Without Borders een project. Fabienne 
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van Eck wijdt er haar krachten aan met hart en ziel. Aan de politieke 

situatie kan zij weinig veranderen. Maar met haar talent kan zij er wel 

iets tegenover stellen. Muziek: een universele taal van harmonie en 

verbinding. Het geeft de kinderen veerkracht. 

Fabienne dirigeert het orkest, ze leidt het programma en ze geeft 

muzieklessen. Tweemaal per week komen de kinderen, die daar anders 

de kans niet voor zouden hebben - om wat voor reden dan ook. Alle 

kinderen zingen mee in het koor. En het gaat daarbij om meer dan 

muziek alleen. Sociaal-emotionele doelen als samen werken, luisteren, 

elkaar helpen, verant-woordelijkheid nemen. 

In april is Fabienne van Eck een week in ons 

land. Op dinsdag 11 april komt zij in de 

Doopsgezinde Kerk, Paleisstraat 8 Den Haag 

vertellen over haar werk. En zij brengt, 

begeleid door haar vader op de piano enkele 

muziekstukken voor cello ten gehore. 

De avond begint om 19.30 uur. Na afloop is 

iedereen welkom om bij een drankje na te 

praten.  

Doopsgezind WereldWerk ondersteunt het project. Aan het eind van de 

avond is er een collecte die geheel ten goede komt aan dit project. 

Overmaken kan ook, op IBAN  

NL27 TRIO 078 688 0333 ten name van Doopsgezind WereldWerk te 

Deventer o.v.v. ‘Ghirass Cultural Center’. Lees meer op 

www.dgwereldwerk.nl.  

Musicians Without Borders brengt muziek 

op plaatsen in de wereld die getroffen 

worden door conflicten. Muziek werkt 

helend en muzikale therapeuten geven hun 

kennis en kunde door aan de mensen ter plaatse. Lees meer op 

www.musicianswithoutborders.org.   

http://www.dgwereldwerk.nl/
http://www.musicianswithoutborders.org/
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Vrije Evangelische 

Gemeente Dordrecht 

 
  

Vanuit de kerkenraadskamer  

1 maart was het weer zover, tijd voor de maandelijkse 
kerkenraadsvergadering.  
Han opent de vergadering met het lezen van een hoofdstuk uit 
het NBG-boekje veertigdagentijd ‘Wie zeg jij dat ik ben’. 
Behalve Renate, die afwezig is en geniet van een welverdiende 
vakantie, zijn we compleet en wordt de agenda vastgesteld en 
gevolgd met de gebruikelijke punten.  
Halverwege de vergadering komt Jan Houtman de financiële 
stukken toelichten en ons informeren over de begroting 2023. 
We blikken terug op de gehouden diensten en bespreken de 
komende diensten zoals die rond de paasdagen. Zie ook blz. 7 
en 8. Dit jaar voor het eerst zullen we voorafgaande aan de 
paasdienst gezamenlijk koffiedrinken met iets erbij. Dit is vanaf 
10.00 uur. De dienst begint dan om 10.30 uur en wordt 
verzorgd door beide predikanten zowel van de Re als Do/VEG.  
We hopen een goede viering te hebben met elkaar.  
De agenda van de Algemene Gemeente Vergadering wordt 
besproken, waarbij een belangrijk punt aan de orde zal komen 
nl. de verdere samenwerking met de Doopsgezinden.  
Han Cuperus doet verslag van zijn werkzaamheden en 
bezoeken.  
De liturgiecommissie is druk met de voorbereidingen van de 
diensten rond Pasen.  
De diaconale commissie, met name Ineke, heeft een schema 
gemaakt van mensen die bezocht worden.   
De roosters voor de zomerdiensten worden besproken. Voor 
één zondag zoeken we nog een voorganger.   
Ook bondszaken hebben onze aandacht, zoals de 
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ontmoetingsdag op 15 april in Bennekom.  
Leo sluit de vergadering met het lezen van 1350 van het 
liedboek. Het lied van Aurelius Augustinus: ‘Wat heb ik lief als ik 
u liefheb’.  
 
Olga Leenheer 
 

Opgave collecten en giften 

A. Collectes gehouden tijdens de kerkdiensten: 
 
T.b.v. gemeente: 
12 februari 2023: € 69,50 
26 februari 2023: € 65,00 
 
T.b.v. externe doelen: 
12 februari 2023: € 106,00, Mercy Ships 
26 februari 2023: € 83,75, Sociaal Fonds Dordtse kerken 
  
B. Voedselverdeling Crabbehof:  
 
Corrie Hofland heeft namens onze gemeente weer 
boodschappen gedaan en afgeleverd bij de Voedselverdeling 
ten bedrage van: € 127,70. 

 
C. Per bank ontvangen collectegelden en giften: 
 
  1 maart 2023: € 200,00 A.D. (gift gemeente) 
12 maart 2023: € 50,00, Noodfonds 

 
Hartelijk dank voor de giften. 
 
Jan Houtman 
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Uitnodiging ledenvergadering VEG 

Vrije vangelische Gemeente 

Dordrecht 

Doopsgezinde kerk 

Hugo van Gijnweg 12 

Dordrecht 

 

Secretaris 

Mw. O. Leenheer Mol 

Johanna Naber erf 234 

3315 HG Dordrecht 

 

Email: 

secretariaat@vegdordrecht.nl 

078- 6162917 

06-29556039 

 

27 maart 2023 

Geachte broeders en zusters, 

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeentevergadering op 

12 april 2023 in de zaal van de Doopsgezinde kerk. In 

tegenstelling tot hetgeen we gewend zijn, zal deze vergadering 

nu in de middag worden gehouden om velen in de gelegenheid 

te stellen aanwezig te zijn, daar het voor veel ouderen 

bezwaarlijk wordt om ‘s avonds nog de deur uit te gaan.  

De vergadering is op woensdagmiddag om 14.00 uur en 

vanaf 13.45 uur is er koffie of thee. De verschillende verslagen 

zult u separaat ontvangen. Bij vragen over de financiële 

stukken kunt u contact opnemen met de administrateur, 

dhr. Jan Houtman. Tel. 078-6174757. Overige vragen en/of 

bericht van verhindering graag via secretaris. Tel. 078-6162917 

of 0629556039 of via de mail zoals hierboven vermeld. 

We hopen dat u allen in de gelegenheid bent aanwezig te zijn. 

Ook gastleden en vrienden zijn welkom, echter zij hebben in de 

vergadering geen stemrecht. 

Met vriendelijke groet, 

Olga Leenheer (secretaris)  
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Gemeenteochtend 

Ds. Sjoerd van der Velde was aanwezig namens de werkgroep 
Toerusting en Vorming van de Bond. Hij vertelde dat met het 
sluiten van het seminarium niet onze eigenheid verdwijnt. Die 
eigenheid is onder meer terug te vinden in onze geschriften 
over de geschiedenis en ontwikkeling van de bonds-
gemeenschap, waar onze eigen opleiding gebruik van maakt. 
Onze kroonjuwelen, noemde ds. Van der Velde die. Die 
zijn/worden veiliggesteld door de werkgroep Toerusting en 
Vorming, waaraan een theoloog verbonden is/wordt (het proces 
is nog gaande) in de persoon van ds. Theo Hettema. Er is een 
samenwerking met de PThU (Protestante Theologische 
Universiteit) in Amsterdam, waar ‘VEG-studenten’ de 
leervakken over de algemene theologie kunnen volgen. 
Daarnaast volgen zij een op de VEG gerichte studieopdracht, 
om als bondspredikant bevestigd te kunnen worden. Heden ten 
dage leiden er meer routes naar het komen tot een studie 
theologie dan voorheen het geval was. Dat hoeft niet per se  
een universitaire opleiding te zijn, hoewel tot voor kort daar de 
voorkeur aan werd gegeven. De actuele situatie in een 
plaatselijke gemeente kan leiden tot een beroep uit willen 
brengen op een hbo afgestudeerde theoloog. Omdat die 
persoon beter past bij de eigenheid van die gemeente. Dan 
volstaat een studieopdracht over de eigenheid van de Vrije 
Evangelische Gemeenten voor die persoon om tot 
bondspredikant bevestigd te kunnen worden aan die gemeente. 
In het afgelopen jaar zijn er zo zes predikanten toegetreden als 
bondspredikant, zonder de eigen theologische opleiding 
gevolgd te hebben, maar wel de studieopdracht over de VEG-
eigenheid gevolgd te hebben. De eigenheid van de plaatselijke 
gemeente kan zo meer tot z’n recht komen. We zien het wel als 
een mogelijk gemis dat het universitaire/wetenschappelijke 
doordenken van wie we zijn, waar gaan we naartoe? bij het 
sluiten van het seminarium zal verdwijnen. Hoe dit opgevuld 
wordt met de aanstelling van een vaste theoloog aan de 
werkgroep Toerusting en Vorming zal moeten blijken. De 
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nieuwe koers die we met de Bond hebben ingeslagen, 
herbezinning van de doelen - herinrichting van de activiteiten - 
minder vergaderen - meer ontmoeting met elkaar (Bondsdag) - 
vanuit de Bond meer gemeentegerichte activiteiten ontplooien 
in samenspraak met die gemeenten die daarom gevraagd 
hebben, betekent dat er ook mogelijkheden voor ons als VEG-
Dordrecht voor ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk zijn. 
 
Namens de kerkenraad, 
Jan-Evert Bom 
 

Einde Covid-periode 

Waarschijnlijk hebben we het allemaal al gehoord en begrepen, 

via tv of krant, de Covid-19 periode is nu toch echt voorbij en 

mogen we definitief afsluiten. De tijd met al die nare 

beperkingen willen we toch het liefst  zo snel mogelijk vergeten. 

Hierbij het officiële bericht van minister Ernst Kuipers dat het nu 

toch echt voorbij is. Godzijdank! 

Via het bondsbureau hebben we kennis kunnen nemen van de 

brief die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

gestuurd heeft naar de tweede kamer, betreffende  

Besluiten resterende adviezen Covid-19 

Het betreft een brief van 12 pagina’s. Onderstaand een verkorte 

versie met conclusie en adviezen. 

In de afgelopen drie jaar heeft COVID-19 een grote impact 

gehad op Nederland. Vrijwel iedereen heeft op de een of 

andere manier te maken gehad met de gevolgen van het 

coronavirus. Nu, ruim drie jaar na de eerste coronabesmetting 

in Nederland, zijn we in een nieuwe fase beland. De transitie-

fase is voorbij en COVID-19 heeft de endemische fase bereikt. 

De endemische fase kan gedefinieerd worden als de fase 

waarin het virus constant aanwezig is onder de bevolking, maar 
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waarbij de gehele populatie door vaccinatie of doorgemaakte 

infectie immuniteit heeft opgebouwd. Het kabinet heeft er 

daarom toe besloten dat de nog resterende adviezen verder 

afgeschaald kunnen worden, wat een heugelijk moment is na 

een lange periode met verschillende maatregelen en adviezen. 

Laatste specifieke corona-adviezen vervallen, maar gebruik 

je gezonde verstand bij luchtwegklachten. 

Nieuwsbericht | 10-03-2023 | 15:30 De laatste corona-adviezen 

- het (zelf-)test- en isolatieadvies - kunnen komen te vervallen. 

Het kabinet heeft dat besloten op advies van het Outbreak 

Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact 

Team (MIT). Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland 

inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de 

huidige virusvarianten. Wel roept het kabinet iedereen op om 

het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- of 

verkoudheidsklachten. Het is altijd verstandig thuis te blijven als 

je ziek bent, bij lichte klachten te overleggen met je werkgever 

of je thuis kunt werken, fysiek contact met kwetsbaren te 

beperken, in je elleboog te hoesten of te niezen, regelmatig 

handen te wassen en voor voldoende frisse lucht te zorgen. 

Tot zover de belangrijkste informatie.  

Namens de kerkenraad, 

Olga Leenheer 

IKAA kerkdiensten 

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het 
Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht. 
Aanvang 10.00 uur. 
 
Zondag 23 april is er een aangepaste dienst in de 
Ontmoetingskerk, Slangenbrug 3, 3328 DN Dordrecht 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. D.H.J. Steenks 
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Bedankje bloemengroet 

Wat een verrassing zondag. Hartelijk dank voor de bloemen. Ik 
geniet ervan (Els ook).  
Nogmaals dank. 
 
Greet Stam 
 

Verjaardagen 

  7 april  Mw. I. Hageman 
13 april  Mw. M. Heijlaerts-Valk 
16 april  Laura Boogert 
20 april  Angela Valk 
 
Van harte gefeliciteerd!!!! 
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Bloemengroet 

De bloemengroet van 12 februari ging naar Lenie Biemond, 
van 26 februari naar Greet Stam en van 12 maart naar Jo en 
Piet van Ham. 
 

Verantwoording illustraties 

P 09 Foto’s Henk Scherf 
P 13 Foto’s aangeleverd door DG Wereldwerk 
P 15 Tekening Willemien Luytjes 
P 17 Foto aangeleverd door DG Den Haag 
P 24 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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