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Maar ineens is alles anders
Maar ineens is alles anders, is waarvan je eerst niet wist
Dat je ’t ooit zou kunnen missen, iets wat je nu ’t meeste mist
En ineens is alles anders, anders dan je wil en staat de hele wereld stil
Ik mis m’n school, mijn meester en mijn hartsvriendinnen
M’n vader vraagt: gaat het wel? Ook hij werkt even thuis
Geen puf, geen zin in wat dan ook, ik hang wat rond in huis
Kon ik maar weer eventjes terug naar mijn eigen klas
Dat alles gaat zoals het ging ik wil gewoon naar hoe het was
Droom ik nu of is het waar, geen geren van hier naar daar
Wie weet went dit voor ons allemaal en wordt ook dit vanzelf normaal
Maar ineens is alles anders anders dan je wil
En staat de hele wereld stil en staat je wereld stil
Mark Haayema, Michiel Rozendal, Diederick Ensink

De coronacrisis gezien door de ogen van een kind (Kinderen voor kinderen 41). Geschreven ten tijde van de eerste
golf en lockdown. Gelukkig zijn de scholen weer open en is het voor de kinderen weer een stuk normaler dan het
was. Toch geeft het lied goed aan wat deze crisis voor impact heeft voor kinderen maar ook voor ons allemaal.
Ineens is alles anders. We kunnen en mogen niet meer dát wat we gewend zijn. Onze vrijheid is aan banden
gelegd. Een zin in het liedje zal daarom nooit werkelijkheid worden: ‘Wie weet went dit voor ons allemaal en
wordt ook dit vanzelf normaal’. Het zal niet wennen. Nooit! Daarvoor is de vrijheid in doen en laten te belangrijk
voor ons.
Ook in ons kerkelijk leven is dat van toepassing. Helaas is de kerk voor minimaal drie zondagen gesloten voor de
eredienst en kunnen we de voor ons zo belangrijke momenten niet met elkaar vieren en gedenken.
Wanneer kunnen we weer zonder beperkingen op zondag naar de kerk, om God te dienen en te eren, Zijn
vreugedemaaltijd met elkaar te delen en weer uit ‘volle borst’ het loflied voor Hem gaande te houden?
We weten het niet…
Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een kerkelijk jaar (zeker het afgelopen halfjaar) dat ons lang zal heugen. De zondag dat we met elkaar de overleden gemeenteleden, maar ook zij die daar
geen deel van uitmaken zouden gedenken…., maar ook dat, kan dit jaar niet op de daarvoor bestemde zondag
plaatsvinden en wordt noodgewongen tot een nader te bepalen moment uitgesteld.
Toch willen wij hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen noemen:

Op 6 maart 2020 is in de leeftijd van 87 jaar overleden. mw. Lena Luijendijk
Op 15 maart 2020 is in de leeftijdvan 73 jaar overleden, mw. Alida ‘Lida’ van Staalduinen – Molenaar
Op 22 maart is in de leeftijd van 93 jaar overleden, dhr. Ary van Mourik
Op 16 april is in de leeftijd van 85 jaar overleden, dhr. Johannes ‘Hans’van Dijk
Op 17 april is in de leeftijd van 88 jaar overleden, mw. Mariam Persijn
Op 28 april is in de leeftijd van 57 jaar overleden, mw. Cornelia ‘Corrie’ Blom – Spijker
Op 7 oktober is in de leeftijd van 87 jaar overleden, mw. Pieternelletje ‘Nel’ Koster – Plomp
Op 16 oktober is in de leeftijd van 64 jaar overleden, dhr. Franciscus Theodorus ‘Frans’Stolwijk
Tevens denken we aan hen die ons in onze persoonlijke omgeving,
al dan niet door corona, zijn ontvallen, dichtbij of veraf.
De tijd waarin we nu verkeren wordt door vele van ons ervaren als somber en donker.
Moge het licht van de komende periode, de Adventstijd en het feest van
Zijn komst, toch uw hart verlichten.

Misschien ten overvloede:
Door de aangescherpte maatregelen rond het covid-19 virus gaan de erediensten op 15 en 22 november niet
door.
Deze week gaan de bloemen namens de gemeente als groet naar
mw. G. ‘Gré’ Broere – van Greuningen Vinkebuurt 120a. Zij is weer thuis na een geslaagde operatie
aan haar hartklep. Volgende week gaan zij als groet en blijk van medeleven naar
Ruud van den.Hoofdakker, Withenluststraat 8. Hij heeft een lelijke val met de fiets gemaakt.
Mw. G. Verduijn - van Gaalen
is verhuisd naar:
Zorgcentrum "Aarhoeve",
J.M.Halkesstraat 33,kamer 130,
2465 AZ Ter Aar.
Meekijken en meeluisteren
Maranathakerk Alphen a/d Rijn
Zondag 15 november 2020 – 10.00 uur
Jongerendienst
Voorganger: Ds. M. Zandbergen, Aalsmeer
Orgel: Kees Pastoor
Zondag 22 november 2020 – 10.00 uur
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Voorganger: Dhr. K. Pastoor
Bovenstaande diensten zijn te volgen op:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11122 of via YouTube:
www.mkalphen.nl/youtube
Iedere luisteraar weet het inmiddels want Piet Jansen
is bij iedere luisteraar, die de kerkomroep beluistert
via een kastje van de sIKN, langs geweest.
Zij kunnen vanaf nu ook de diensten van de
Maranathakerk beluisten.

Voor onderhoud kerk en de kerk kwamen twee giften
van €100,-- binnen. Hartelijk dank voor deze giften en
alle bijdragen in de verschillende collecten!!!
Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters
Collectebonnen
Collectebonnen kunt u bestellen door overmaking
naar het volgende rekeningnummer:
NL81 RABO 0331 2922 03
t.n.v. col. v. kerkrentmeesters onder vermelding van
het aantal vellen van € 15,-- (20x0,75) of
€ 25,-- (20x1,25). Graag na overschrijving even een
telefoontje om een afspraak te maken over ophalen
dan wel brengen van de bonnen.
Betaalt u liever contant en haalt u de bonnen zelf op?
Maak dan eerst even telefonisch een afspraak met:
Lenie Ooms tel. 613271.
Bij geen gehoor: 0646341251.

Collecteopbrengsten
Ontvangen in de dienst van:
1 nov. Exploitatie ‘de Ontmoeting’
Zending: Familie Beukers

€ 70,90
€ 82,20

Ontvangen collectegelden t/m 11 oktober
die via de kerkapp en betaallinks zijn
binnen gekomen

20 sept. Kerk
Zending, Familie Beukers (PNG)
27 sept. Onderhoud gebouwen
Diaconie, Voedselbank Alphen e.o
4 okt. Kerk en Israël (PKN)
Kosten verwarming
11 okt. Kerk
Stichting Red een Kind
Opbrengst Zending(sbusjes)
t/m 11 okt. (via de kerkapp)

€ 84,10
€ 100,60
€ 94,10
€ 142,10
€ 99,50
€ 92,50
€ 73,50
€ 75,00
€ 65,25

Het eerste doel op 15 november bertreft het
kerkrentmeesterlijk quotum.
Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk
betalen jaarlijks verplichte financiële bijdragen aan
het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk.

Deze verplichting wordt omschreven in Kerkorde en
ordinanties. In ordinantie 11 staat onder hoofdstuk IV
‘De Generale Financiën van de Kerk’ bij artikel 19,
lid 3, dat de kleine synode een quotum - een
evenredig aandeel in een op te brengen belasting mag heffen van de gemeenten en van de diaconieën
om de arbeid van de kerk te financieren.
De inkomsten uit het kerkrentmeesterlijk quotum zijn
bestemd voor onder meer gemeenteopbouw,
begeleiding van predikanten, scholing en nascholing
van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk,
oecumene (het niet-diaconale deel) en provinciaal
kerkenwerk, en bovendien voor ondersteunende
activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken, zoals
communicatie en fondsenwerving, synodewerk,
juridische zaken, financiën en personeelswerk.
Het kerkrentmeesterlijk quotum is een percentage
van de inkomsten van een plaatselijke gemeente,
voortkomend uit levend geld, uit onroerend goed en
uit overig bezit, met enkele uitzonderingen.
Bijdragen via bankoverschrijving:
NL69 INGB 0000 3641 77 ten name van College v
Kerkrentm. Protestantse gem. te Zwammerdam,
onder vermelding van: kerkrentmeesterlijk quotum
Bijdragen via betaallink:
https://tinyurl.com/y5vwuv8f
Tweede collectedoel 15 november
Volgens het rooster zouden we op 15 november
‘de Vreugdemaaltijd van de Heer’(Heilig Avondmaal)
met elkaar vieren. Bij Avondmaalsdiensten horen de
diaconale Avondmaalscollecten. Voor dit jaar zijn de
collecten voor het grootste deel bestemd voor
De Voedselbank Alphen a/d Rijn e.o.

De Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en
Omstreken is een lokale voedselbank die zich volledig
conformeert aan de richtlijnen van de landelijke
vereniging Voedselbanken Nederland.
Een organisatie met als doelstelling iets te doen aan
verspilling van voedsel en tegelijkertijd een bijdrage
te leveren aan de bestrijding van armoede.
Zij zijn een organisatie die volledig draait op
vrijwilligers en streven ernaar om mensen te helpen
die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien.
Zij benaderen leveranciers van voedingsmiddelen en
zamelen bij hen producten in, waarvan de kwaliteit
nog steeds goed is, maar die om bepaalde redenen
niet meer verkocht kunnen worden.

Verder ontvangen zij producten van de plaatselijke
middenstand en zamelen voedsel en verzorgende
producten in via tal van acties. Daarnaast ontvangen
zij producten vanuit initiatieven door kerken,
serviceclubs en onder de bevolking.
Van deze goederen worden vervolgens pakketten
gemaakt die wekelijks worden uitgedeeld aan
particuliere huishoudens die het om één of andere
reden financieel niet kunnen redden. Dat is zeker het
geval in deze coronatijd waarin de aanvragen bij de
voedselbank sterk toenemen.
Bijdragen via bankoverschrijving:
NL34 RABO 0373 7399 58 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Zwammerdam onder vermelding van:
Voedselbank Alphen a/d Rijn e.o.
Bijdragen via betaallink:
https://tinyurl.com/y4bxvqqm
Het eerste collectedoel op zondag 22 november
betreft de kerk.
Bijdragen via bankoverschrijving:
NL69 INGB 0000 3641 77 ten name van College v
Kerkrentm. Protestantse gem. te Zwammerdam,
onder vermelding van: Kerk
Bijdragen via betaallink:
https://tinyurl.com/y6dsehph
Tweede collectedoel zondag 22 november
Kinderen betrekken bij diaconaat
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te
blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen
maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er
wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige
situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen
zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken.
Dat doen we met Kids in Actie.
Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale
rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met
verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen
ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en
materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te
betrekken bij diaconaat. Collecteer mee om kinderen
al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor
(wereld)diaconaat.
Onze gemeente doet overigens niet mee met Kids in
Actie, maar vindt het wel een belangrijk doel om te
steunen.
Bijdragen via bankoverschrijving:
NL34 RABO 0373 7399 58 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Zwammerdam onder vermelding van:
Kinderen en diaconaat.
Bijdragen via betaallink:
https://tinyurl.com/yxm42a4e

Uiteraard kunt u voor alle doelen ook de functie
‘Geven’ in de kerkapp gebruiken
Omzien naar elkaar staat in het
'pastoraat op maat' centraal.
Een ieder heeft daarin een eigen
verantwoordelijkheid.
Indien er bezoek aan huis gewenst is,
kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of
ouderling (zie het jaarboekje voor contactadressen).
Bij grotere pastorale vragen, bijvoorbeeld rond
ziekte, rouw, kinderen of relaties kunt u ook contact
leggen met ds. Anne Post. U kunt met hem in contact
treden door te bellen, te appen op 06-24780677 of te
mailen naar anne@dspost.nl
Ds. Post Is i.v.m. deeltijdaanstelling in principe van
zondag tot en met woensdag goed bereikbaar.
Voor overige dagen geldt dat mail, telefoon en
WhatsApp mogelijk niet direct wordt gelezen en/of
beantwoord.
Voor bovengenoemde en andere onderwerpen kunt
u bij afwezigheid van onze predikant, ook contact
opnemen met de scriba:
tel. 0172-618519/06-52133942
of via scriba@pkn-zwammerdam.nl
Bij afwezigheid van zowel de dominee als de scriba
kunt u contact opnemen met de voorzitter,
tel. 0651593037
Algemene bankrekeningnummers en RSIN-nummers
Kerk:
NL69 INGB 0000 3641 77 ten name van
College v Kerkrentm. Protestantse gem. te
Zwammerdam
RSIN: 824289377 (ANBI)
Diaconie
NL34 RABO 0373 7399 58 ten name van
Diaconie Protestantse Gemeente Zwammerdam
RSIN: 824289389 (ANBI)
Let op!: Genoemde bankrekeningnummers kunt u
gebruiken voor het doen van giften.
Het algemene bankrekeningnummer van de kerk kan
niet gebruikt worden voor de betaling van vrijwillige
bijdragen of het bestellen van collectebonnen.

Heeft u iets te melden in de Zondagsgroet,
een bedankje of iets dergelijks? Dan kunt u dit
kwijt op: zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
tot uiterlijk donderdagavond 19.00 uur
voor het verschijnen van de volgende nieuwsbrief.
Wie feliciteren wij…
15 november Mw. J. Schouten – Poot,
Withenluststraat 7, 2471 AC
17 november Mw. M. de Leeuw – den Uijl,
Rijngaarde 25, 2411EV Bodegraven
21 november Dhr. W. P Zwaan,
Treebord 19 1.31, 2811 EA Reeuwijk
22 november Dhr. C. Muller,
Withenluststraat 5, 2471 AC
26 november Mw. G. C. Blom – Kind,
Vinkebuurt 51, 2471 XB
28 november Dhr. A. Zeelenberg
Kortsteekterweg 32, 2407 AH Alphen a/d Rijn
Verder zijn jarig:
15 november
18 november
19 november

20 november
22 november

24 november

27 november

Mw. A. A. Labordus,
Ds. B. Boltstraat 30, 2471 PK
Dhr. M. van Wijk, Zuidzijde 110,
2411 RW Bodegraven
Dhr. N. W. Vroman,
Lindenhovestraat 27, 2471 XJ
Mw. D. F. Slappendel,
Lindenhovestraat 17, 2471 XJ
Mw. J. M. S. Koster – Gelderblom,
C. Sluijterstraat 25, 2471 PM
Dhr. J. van Dolder,
J.C. Hoogendoornlaan 39,
2407 AB Alphen a/d Rijn
Mw. M. H. Blom – Spierenburg,
Dr. Schreuderstraat 30, 2471 PS
Dhr. R. M. de Bruin,
Dammekant 115A,
2411 CC Bodegraven
Dhr. H. Verduijn,
Molenstraat 29, 2471 AA
Op 16 november wordt
Julia van Greuningen, Vinkebuurt 19,
2471 XA, 12 jaar en
Aukje Blom, Lindenhovestraat 6,
2471 XK, 6 jaar
Op: 23 november wordt Sem Idzenga,
Vinkebuurt 11, 9 jaar.

Staat u niet in de lijst, of verkeerd vermeld?
Meldt dit dan even via:
zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
of via telnr. 613864 / 06-28982952.

Huwelijksjubileum

Oud papier

16 november 1960 – 16 november 2020
Echtpaar Schouten-Poot
Withenluststraat 7
2471 AC Zwammerdam
Van harte gefeliciteerd met uw diamanten huwelijksfeest en
Gods zegen op de tijd die voor u ligt

Iedere zaterdagmorgen van
8.30 uur tot 12.30 uur kunt u uw oud
papier inleveren op de parkeerplaats
naast de Zwammerdamse brug.
De vrijwilligers helpen u graag!
De opbrengst is bestemd voor het
onderhoud van de Dorpskerk.
Vrijwilligers:
14 november: Kees Kool
21 november: Henk Niesing
28 november: Gert Habben Jansen
Het Is weer herfst en Allerzielen

bij de kindernevendienst
bij de kindernevendienst
Veel kerken zijn op dit moment niet of beperkt open.
Wilt u thuis aandacht besteden aan de verhalen, die
uw kind hoort of zou horen Dat kan! Maak een gratis
account aan en bekijk het materiaal van Kind op
Zondag. Voor het aanmaken van een account hebt u
het abonnementsnummer van uw kerk(11147) nodig.
Voor het aanmaken van een account ga naar:
https://www.kindopzondag.nl/inloggen/
Wat wordt er behandeld op….
Zondag 15 november 2020 – Matteüs 25:31-45

Jij maakt het verschil

Jezus vertelt over de dag dat de Mensenzoon komt.
Hij zal de mensen scheiden. Tegen een deel zegt hij:
‘Wat fijn dat je me geholpen hebt. Tegen anderen:
‘Waar was je, toen ik je nodig had?’
Zondag 22 november 2020 – Matteüs 24:14-35
Een woord dat nooit verdwijnt

Het Is weer herfst en Allerzielen
wij leggen bloemen op grijze zerken
voor hen die ons met veel pijn ontvielen
en nu eeuwig rusten onder hoge berken.
Tussen engelenkopjes en gedachtenissen
lezen wij namen die met ons zijn verwant
en doorheen de stille tranen die wij wissen
geven wij de roos van liefde uit onze hand.
Herinneringen komen weer sterk tot leven
soms van heel ver of nog van heel dichtbij
dankbaar om wat zij ons hebben gegeven
blijven ze innig verder leven aan onze zij.
In kaarsjes die voor hun herdenking branden
zoeken wij bij U, om troost, steun en licht
Goede Vader, hun naam staat in uw handen
- geef aan hun dood een nieuw gezicht!
Greta Cassier

Jezus vertelt dat hij weggaat en zegt: ‘Denk aan mij.
Juist als je bang bent.
Als je zoekt naar een veilige plek, als je wakker ligt in
de nacht. Want het duurt niet lang, dan kom ik
terug!’
Ja, Jezus hielp mij gisteren,
vandaag doet Hij het weer.
En hoe lang zal dit duren ?
Voor altijd! Loof de Heer!
Corrie ten Boom

