April 2018

nummer 77

1

Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel.
Het randschrift luidt “Sigilium Ecclesiae Wilnensis”, het zegel van de
gemeente Wilnis dus en vervolgens “Solitudo Florebit Ut Lilium”
hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn
(wildernis – Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium – lelie – roos).
De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem,
zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.

“Solitudo”
is een uitgave van de:

Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis
“Solitudo” wordt uitgereikt na de kerkdienst elke
eerste of tweede zondag van het kwartaal.
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MEDITATIE
Pasen!
Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en Zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik Zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.
Romeinen 6 vers 8
Dit lied zegt ons wat Pasen betekent. Jezus leeft! En ik leef met
Hem! Of met de woorden uit Romeinen: “Als wij nu met Christus
gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.”
Dit lied van harte meezingen in een Paasviering is natuurlijk
prachtig. Dat moeten wij dan ook vooral vaak en veel doen.
Belangrijker nog is dat wij het ook geloven. Het leven met Jezus
handen en voeten geven. Ons leven inhoud geven uit- en in de
opstanding van de Here Jezus. Met Jezus Christus leven is niet
alleen bedoeld voor na dit aardse leven. Het leven met Hem is ook
vooral bedoeld voor nu. Vandaag, morgen, totdat wij Hem zullen
zien van aangezicht tot aangezicht.
Leven uit- en in de opstanding van Jezus Christus, is te vergelijken
met autorijden. Tijdens het autorijden kijk je met regelmaat in de
achteruitkijkspiegel. Dan kijk je weer naar wat er voor je is. Als je
leeft uit- en in de opstanding van Jezus Christus doe je dat ook. In
de achteruitkijkspiegel zie je het open graf. Als je voor je kijkt zie je
de verheerlijkte Christus aan de rechterhand van God de Vader.
Nog een vergelijking: Autorijden leer je door te doen. Voor leven
uit- en in de opstanding van Jezus Christus geldt hetzelfde. Ga nu
al met God en HIJ zal met je zijn en blijven!
Kees Kersbergen
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UIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad is het afgelopen kwartaal drie maal bijeen geweest en het
moderamen twee maal. De januarivergadering stond in het teken van de
wisseling van de wacht. Een hartelijk welkom richting de nieuwe broeders
de Bruijn, Fokkens en Van Kreuningen. Een even hartelijke dankzegging
richting de afscheidnemende broeders Kool, De Leeuw, Seeleman en
Visser. Met de terugtredende en de aantredende broeders stonden we
stil bij enkele verzen uit de Hebreeënbrief over de Heere Jezus, onze
Hemelse Hogepriester. Hij heeft zichzelf gegeven als offer. Bij Hem is
vergeving en verzoening. We mogen vrijmoedig naderen tot Zijn
genadetroon. Ziende op Hem mogen we onze taak opnemen en
voortzetten. Ziende op Hem mogen we ook onze taak neerleggen en ons
werk toevertrouwen aan Zijn genade.
4Met het vertrek van broeder Seeleman moesten we omzien naar een
nieuwe preses. Ouderling Meijers is bereid gevonden deze taak op zich
te nemen. Hij vormt het moderamen samen met dominee, de scriba
(ondergetekende) en de voorzitters van de diaconie (broeder Meijers) en
de KRM (broeder Mur). U bent daarover al in januari geïnformeerd via
Ons Kerkblad. Het moderamen van de kerkenraad is het “dagelijks
bestuur”. Zij bereiden de vergaderingen van de kerkenraad voor, voeren
genomen besluiten uit en kunnen meer praktische zaken tussentijds
voortgang laten vinden.
We blikken dankbaar terug op bijzondere diensten en bijeenkomsten in
de achterliggende periode. Bijzondere aandacht is besteed aan de
invulling van de dienst op Tweede Kerstdag, de middagdiensten op
Biddag en Goede Vrijdag, alsmede de dienst met de Colombiaanse
gasten. Verder waren er de Kerstwandeling en -nieuw- de
Paasvoorstelling. In goed overleg met de kerkenraad hebben velen
meegewerkt aan de voorbereiding en uitvoering, waarvoor dank !
In februari ontvingen we als Wilnisse kerkenraad gasten uit Den Haag
(Bethlehemkerk), Hardinxveld-Giessendam en Kinderdijk in het kader van
een ontmoetingsochtend “Brood voor de buurt”. Een waardevolle en
bemoedigende zaterdagochtend, waarin we iets met elkaar hebben
gedeeld van (verschillende) manieren waarop een gezonde(n) gemeente
van de Heere Jezus gestalte krijgt in ons land en onze tijd.
Zoals aangekondigd en afgesproken zijn we als kerkenraad inmiddels
van start gegaan met bezinning en gesprek over de gemeentezang in de
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eredienst. We hopen dit de komende maanden voort te zetten. Deze
broedende kip moet u maar niet storen !
Een ander punt dat de aandacht gaat vragen is de inwerkingtreding van
nieuwe, striktere wetgeving rond privacy. Er komen (veel) strengere
regels voor het omgaan met persoonsgegevens. Daar krijgen ook kerken
mee te maken, al houden kerken ook een eigen positie. Wat dit precies
gaat betekenen moet de komende tijd nog wat duidelijker worden. Maar
het vraagt in ieder geval bewustwording van ieder van ons die met
persoonsgegevens omgaat om dit zorgvuldig te doen.
Er zijn ook nog verschillende overige onderwerpen langsgekomen,
waarvan ik de volgende kort noem:
 kerkordewijzigingen Kerk 2025 (onder meer over samenwerking bij
krimp en mobiliteit predikanten).
 de jaarrekening 2015 van de diaconie en financiële verslagen van
Jeugdraad en EC.
 datum en tijdstip van de belijdenisdienst.
 het gesprek over de Paas-ECHO
 de vacature diaken, die tot onze vreugd inmiddels is vervuld.
Sommige van deze punten komen terug in het vervolg van deze Solitudo.
En mocht u nog met vragen blijven zitten, schroom dan niet om contact
op te nemen.
Ten slotte, als u dit leest liggen de Paasvieringen weer achter ons. Maar
de Paasboodschap laten we niet achter ons, die nemen we mee ! Zoals
Paulus schrijft aan Timotheüs: “Houd in gedachten, dat Jezus Christus uit
de doden is opgewekt,…” (2 Tim. 2: 8a). Laat dat ons bemoedigen en
kracht geven. Daarmee mogen we ook elkaar bemoedigen. En elkaar in
gebed bij Hem brengen, de Opgestane, Eeuwige Hogepriester !Hendrik
Palm, scriba kerkenraad
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GESPREK over de ECHO
Vlak voor Pasen deelden we dit jaar traditiegetrouw de Paas ECHO uit
aan de uitgangen van de kerk. In de week na het uitdelen van de ECHO
bereikten ons enkele reacties op de voorkant, de keuze van enkele foto’s
en de inhoud van het blad zoals het dit jaar is uitgegeven. Hoewel het
door de jaren heen een goede gewoonte is geworden om de ECHO uit te
delen willen we dit jaar iets meer aandacht geven aan dit stukje
missionair bezig zijn. Want zoals u vast wel weet is de ECHO niet
bedoeld voor de krantenbak in onze eigen huizen.
Het doel van de ECHO is om deze te delen met anderen uit onze directe
omgeving. Dat kunnen onze onkerkelijke buren zijn. Het delen van de
ECHO is bedoeld om een gesprek over het geloof op gang te brengen.
Daar gebruiken we materiaal voor wat door de IZB, als Hervormdgereformeerde missionaire organisatie, zorgvuldig wordt samengesteld
en vormgegeven.
Deze keer is gekozen voor een eigentijdse voorkant van de PaasECHO
2018. Het valt op dat er gekozen is voor een foto van het evenement ‘The
Passion.’ Dat kan tot goede en verkeerde discussies leiden. Een
voorbeeld van goede discussie is: Op welke wijze kan The Passion
bijdragen aan het verspreiden van het Evangelie en welke grenzen
moeten in acht worden genomen om de heiligheid van God niet te kort te
doen. Met alle discussies die te voeren zijn, zijn we dankbaar dat er niet
gekozen is om een artiest centraal te stellen, maar het kruis. Het kruis
van de Heere Jezus is de verbindende schakel om het gesprek met onze
onkerkelijke buren aan te gaan. Dat is ook de kern van de getuigenissen
op de volgende bladzijden van de ECHO.
In deze ECHO staan mooie getuigenissen over het werk dat God doet in
mensenlevens. Als God met Zijn liefde mensen raakt of opnieuw bepaalt
bij hun levensstijl. Dan maken “jonge christenen” keuzes die ons soms
wat radicaal overkomen, zoals het niet meer willen eten van vlees
(pagina 2) om een goed rentmeester te zijn. Het maakt ons als
‘kerkmensen’ bewust dat wij ook radicale keuzes moeten maken.
Hoeveel zijn wij bereid om onze ingesleten, soms heel werelds
gewoontes van alledag, op te geven?
Als we de kern van het Evangelie willen doorgeven aan onze buren,
worden we geconfronteerd met ons eigen leven. We kunnen er tegen aan
hikken om het blad door te geven. Bij deze verlegenheid mogen we ons
bedenken dat evangelisatie echt een kwestie van relatie is. Het
doorgeven van de ECHO past juist heel goed in een lijn van oprechte
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belangstelling voor de ander met wie we soms gesprekken hebben over
ons geloof. Wat zit er in de weg om te vertellen wat God ons deed
ondervinden? Deze troost van eeuwigheidswaarde gunnen we de ander
(onze buurman, onze collega, onze Wilnisse naasten) toch ook?
De afgelopen periode hebben we veel bewogenheid gezien in onze
gemeente met de naasten om ons heen. Mooie initiatieven zijn er
waarmee we Gods liefde mogen uitdragen in de omgeving. Soms in
grotere zichtbare dingen, maar vaak ook in betrokkenheid bij persoonlijke
nood of omstandigheden van de ander. Als we biddend bezig zijn met
deze ontmoetingen en gesprekken dan zijn we ervan overtuigd dat God
ons mensen op ons pad zal brengen aan wie we iets mogen laten zien
van het Evangelie.
Andere manieren om vanuit de kerk te getuigen zijn er ook geweest in
onze gemeente. Naast "Zingen op straat" is er een Paasvertelling
gehouden in onze kerk. Op deze manier is in ons dorp het
lijdensevangelie op een laagdrempelige manier doorgegeven. Mensen
vanuit het midden van de gemeente hebben zich met hart en ziel ingezet
om anderen te bereiken en hen het goede nieuws van Pasen uit te
dragen. Dankbaar zijn we als kerkenraad voor deze inzet!
Arjan Fokkens
(Evangelisatieouderling)

AFSCHEID BASISCATECHESE / ZONDAGSSCHOOL
Op 2de Paasdag hebben we afscheid genomen van tien tieners van de
basiscatechese / zondagsschool. Tien jongeren die intensief bezig zijn
geweest met onderwerpen uit de Bijbel.
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We vragen u en jou deze tieners in uw voorbede op te nemen, nu er de
komende periode grote veranderingen in hun leven aan komen. Een
andere school, voor het eerst naar de 12+ catechese, de
vrijdagavondclub.
(v.l.n.r.: Tjeerd, Ardjan, Daniël, ds. Van de Ruitenbeek, Carsten, Ardi
Nap, Carlijn, Meike, Gert van Kreuningen, Celia Vis, Hanna, Thirsa,
Rhodé en Thamar).
Ds. M. van de Ruitenbeek

PSYCHO PASTORALE HULP
Wanneer u/jij in moeilijke omstandigheden verkeert en een steuntje in de
rug welkom zou zijn, kan het psycho pastoraal team u ondersteunen. Een
situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een
rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte
in familie of gezin. U/jij kunt dan contact opnemen met dominee Van de
Ruitenbeek (776752 predikant@hervormdwilnis.nl of Ida van Kreuningen
(282187) ida@vankr.nl.
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DE DIACONIE
Terugblikkend op het afgelopen kwartaal volgen onderstaand de
bedragen welke we als diaconie ontvangen hebben. Het volgende
overzicht betreft de maanden december 2017 tot en met februari 2018.
Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. De
werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn.

10 december
17 december
23 december
25 december
26 december
31 december
14 januari
28 januari
4 februari
19 februari
25 februari

Stg Gave
Umoja
Kerstzangdienst
IZB
Zondagschool
Gevangenenzorg
De Hoop
Scholenproject ( Rode Kruis)
Project 10 27
Woord & Daad H Avondmaal
Stg. Schuilplaats

Werkelijk
€ 686
€ 1.007
€ 502
€ 781
€ 674
€ 777
€ 885
€ 811
€ 682
€ 483
€ 680

Begroot
€ 600
€ 530
€ 600
€ 700
€ 600
€ 900
€ 800
€ 1.000
€ 300
€ 700

De opbrengst van de zendingsbussen waren als volgt:
december ( MAFF)
€ 1.241
januari ( evangelisatiewerk eigen gemeente)
€ 683
februari ( evangelisatiewerk eigen gemeente)
€ 575
In deze maanden was de opbrengst van de algemene diaconie collecten
totaal € 3.416.
Daarnaast mochten we als diaconie de volgende giften ontvangen: € 638
( incl. de kerktelefoon busjes) ten behoeve van de kerktelefoon en
€ 2.650. voor het Umoja project. Dit bedrag bestaat uit: een algemene gift
van € 1.000, € 400 kerstmarkt, € 750 appeltaarten bak actie, € 500 gift
voor stimulering van het kleermakersproject.
Daarnaast mochten we ( t/m 28 februari) € 610 ontvangen inzake de
kinderen in Colombia waarvoor Anthony en Cora Treuren zich inzetten.
Als diaconie zijn we dankbaar dat we deze giften mochten ontvangen.
Terugkijkend op biddag voor gewas en arbeid worden we klein van deze
gaven waarbij we maar al te goed moeten beseffen dat we in alles
afhankelijk zijn van de Gever.
Koos Bos.
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FINANCIEEL VERSLAG JEUGDRAAD

Financieel verslag 2017 en begroting 2018 van de Jeugdraad
De financiën van de Jeugdraad zijn overzichtelijk. De balans bestaat uit
een banksaldo links en eigen vermogen rechts. De inkomsten zijn de
jaarlijkse biddagcollecte en giften die rond biddag binnenkomen. De
lasten bestaan voornamelijk uit betalingen aan de HGJB voor clubbladen,
sprekers op een toerustingsavond of een thema-avond. Daarnaast zijn er
beperkt uitgaven voor kosten bij de clubs, zondagschool en catechese.
Voor een groot deel worden zaken, ook financieel, echter binnen clubs,
YA en JV zelf geregeld. De bestemming van de opbrengst van de
rommelmarkt wordt verantwoord via de jaarrekening van de diaconie. We
zijn dankbaar voor inzet van veel vrijwilligers in het jeugdwerk en het
meeleven van de gemeente in gebed en financiële ondersteuning.
Activa/bezittingen
SKG Bank

31-12-2016
4.256
4.256

31-12-2017
5.226
5.226

4.256
….0
4.256

5.226
…...0
5.226

Passiva/schulden
Reserve
Kortlopende schulden

Inkomsten:

2017

Biddag collecte
Giften
Totaal inkomsten
Uitgaven:
HGJB
Overig (sprekers, kosten clubs e.d.)
Totaal uitgaven
Verschil inkomsten/uitgaven

2018

(definitief)

(begroting)

1.706
350
2.056
====

1.650
350
2.000
====

867
219
1.086
====
970 +

1.300
585
1.885
====
115 +

a)
a)

Qua uitgaven verwachten we in 2018 meer uit te geven. Belangrijkste
oorzaak hiervan is het regelen van een spreker voor een Youth Alpha
10

avond. Desalniettemin ziet het ernaar uit dat we hiervoor voldoende
middelen mogen ontvangen. Dit stemt tot grote dankbaarheid aan Hem
en Zijn gemeente.
Gert van Kreuningen, jeugdouderling

FINANCIEEL VERSLAG EVANGELISATIECOMMISSIE

Financieel verslag 2017 van de Evangelisatie Commissie
De Evangelisatie Commissie vervult vele taken en onderneemt en
ondersteunt vele activiteiten als de Alpha cursus, de Vakantie Bijbel
Week, de Boekentafel, de Koren (Ismaël en Hiddai), het Echo-team e.d..
Het (voort)bestaan van deze activiteiten, gericht op het getuigen van
Hem als de enige naam gegeven tot zaligheid, is natuurlijk vooral
afhankelijk van gebed, de inzet van vele vrijwilligers en uw financiële
bijdragen in de vorm van giften en collecten.
Hieronder treft u eerst een overzicht aan van de bezittingen en schulden,
daarna volgen de inkomsten en uitgaven.
Activa/bezittingen
Blauwe tent (VBW)
Vorderingen
SKG Bank

31-12-2017
1
1.122
9.714
10.837

31-12-2016
1
676
8.017
8.694

4.503
5.552
782
10.837

4.160
4.438
96
8.694

Passiva/schulden
Reserves
Fonds vervanging VBW tent
Kortlopende schulden

Inkomsten:
Opbrengst van de zendingsbussen
VBW collecte
Diverse giften/Kerstzangdienst
Opbrengst verhuur blauwe tent
Totaal inkomsten
11

2017

2018

(definitief)

(begroting)

5.069
1.177
597
1.200
8.043

4.150
1.200
550
1.200
7.100

c)
a)

b)

a)

Uitgaven:
Doorstorten zendingsbussen
Kosten Vakantie Bijbel Week
Overig (Echo, verzekering e.d.)
Totaal uitgaven
Verschil inkomsten/uitgaven
# waarvan dotatie fonds tent
# ten gunste/laste van reserve

====

====

2.705
2.316
1.565
6.586
====
1.457 +
1.114 -/343 +

2.500
b)
2.485
1.425
6.410
====
690 + c)
1.000 -/310 -/- c)

a) De opbrengst verhuur tent (minus de kosten van de tent) wordt aan
het Fonds vervanging VBW tent toegevoegd. De huidige tent is in
2005 aangeschaft voor € 7.500. Opbouw van het fonds tot € 8.500.
b) De opbrengst zendingsbussen betreft het 1e en het 3e kwartaal, maar
dit jaar tevens collecte opening winterwerk. De opbrengst van het 1 e
kwartaal is bestemd voor de eigen activiteiten van de
Evangelisatiecommissie. De opbrengst van het 3e kwartaal (€ 1.931)
en winterwerk € 774, totaal € 2.705 is overgemaakt naar de HGJB.
c) In 2017 was wederom sprake van een positief saldo van ontvangsten
minus uitgaven. De verwachte uitgaven voor 2018 maar ook de
verwachte inkomsten 2018, zullen iets lager zijn dan 2017. Rekening
houdend met de toevoeging aan het fonds vervanging tent, zal het
huidige jaar met een klein negatief saldo worden afgesloten.
Bert Verhoek, penningmeester EC

ROMMELMARKT
De 44ste Rommelmarkt komt er aan!
Op zaterdag 5 mei is het weer zover, dan zal namelijk de 44ste
rommelmarkt plaatsvinden. Ook dit jaar zijn wij als JV alweer druk bezig
met alle voorbereidingen en bij deze willen wij u graag iets over het doel
vertellen. Vorig jaar was het doel dichtbij huis, nu is het aan de andere
kant van de wereld. Ver weg, maar niet minder verbonden!
Dit jaar gaat de opbrengst van de rommelmarkt naar de 2
kinderopvanglocaties in Colombia, die opgezet zijn door dominee
Germán Suárez.
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Kinderopvanglocaties in Colombia: Deze opvanglocaties zijn een initiatief
van de lokale kerk in Bogota, met behulp van het diaconie-programma
van Cora en Antonie Treuren (wat wij als kerk ondersteunen). Op deze
locaties worden kinderen opgevangen die getroffen zijn door de
armoede. Deze armoede is het gevolg van de guerrillastrijden die tot
2016 Colombia terroriseerden. De kinderen wonen in sloppenwijken of op
straat en groeien op onder slechte sociale omstandigheden. Veel van
hen hebben te maken met geweld of verslaving. Om kinderen uit de
negatieve spiraal te halen biedt de kerk een plek waar activiteiten worden
georganiseerd en maaltijden worden aangeboden.
Na schooltijd kunnen de kinderen hier terecht voor sport en spel.
Daarnaast krijgen kinderen hier liefde, aandacht en kunnen ze zichzelf
zijn. Ook zijn de opvanglocaties een manier om kinderen van de straat te
houden. De kans is groot dat deze kinderen anders in de criminaliteit
terecht komen.
Op beide locaties worden in totaal 140 kinderen opgevangen. De
opbrengst van de 44e Wilnisse Rommelmarkt zal deze opvanglocaties
ondersteunen zodat deze kinderen een plek blijven houden waar ze
terecht kunnen, een maaltijd kunnen krijgen en kind kunnen zijn.
Draag uw steentje bij!
Naast de setjes ondergoed, de mooie kaartjes en de excursie - willen we
er natuurlijk ook voor zorgen dat de kinderopvanglocaties kunnen blijven
bestaan. Daarom gaan we, ook dit jaar weer, voor een zo’n groot
mogelijk opbrengst. Dit kunnen we niet zonder uw hulp en uw rommel!
Dus heeft u nog overbodige, bruikbare spullen in huis die u niet meer
gebruikt? Breng deze spullen dan naar de familie Meijers op de
Mijdrechtse Dwarsweg 19 te Wilnis. Ook is het mogelijk om uw spullen
door ons op te laten halen.
Dit kunt u aangeven via de site www.rommelmarktwilnis.nl of door te
bellen naar 06-46 67 20 91 tussen 18.00 en 20.00. (dit alles liever niet op
zondagen) De eerste sorteeravonden hebben inmiddels al
plaatsgevonden, maar we sorteren iedere dinsdagavond tot 1 mei.
Wilt u nog meer informatie over het doel? Op onze vernieuwde site kunt u
alles lezen over het doel en filmpjes vinden. Ook kunt u bij blijven met het
sorteren en andere ontwikkelingen via onze facebook pagina ‘Wilnisse
Rommelmarkt’. Wij hopen u in ieder geval 5 mei te zien op de 44e
Rommelmarkt!
De Rommelmarktcommissie, Rebecca de Haan.
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COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER
Opbrengst collecten: januari
februari

€ 2.344,00
€ 1.968.40

Giften: via de collecten

€ 20,00

Opbrengst oud papier in de container:
December : 2.140 kilo = € 107,00
Via ophaaldienst gemeente d.m.v. vrijwilligers:
December 18.960 kg totaal waarvan de helft voor ons is.
Dus 9.480 kg = € 474,00.
Vanwege de overgang van Sita naar Remondis kan er nog geen opgave
gegeven worden van de opbrengst van januari, februari en maart.

AGENDA
Zo de Heere wil en wij leven:
30 mei
3 juni 2018
16-20 juli 2018
5 september
9 september 2018
21 november
25 november 2018

Censura Morem
Bediening Heilig Avondmaal
VBW
Censura Morem
Bediening Heilig Avondmaal
Censura Morem
Bediening Heilig Avondmaal

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de
website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen
in ‘Ons Kerkblad’.
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COLLECTEBONNEN
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in
“De Roeping” op vrijdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur, kunt u contact
opnemen met Ada Strubbe, tel. 0297 – 25 42 72 of email:
strubbe.ada@gmail.com.
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij u komen.
Nog makkelijker is collectebonnen via de website bestellen. U kunt
de collectebonnen dan ophalen bij Rijno onder de toren.
Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als
u de aankoopdatum vermeldt.
Het IBAN is: NL64 FVLB 0225 3899 08 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente
Wilnis.
Bij voorbaat dank, Anja Kranenburg.

RONDZENDBRIEF van SANDRA
Beste vrienden, familie en kennissen,
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie wat van het leven in Abod
hebben kunnen lezen. Op dit moment is het er rustig. Iedereen lijkt zijn
draai te hebben gevonden, zowel de kinderen als volwassenen. Je kunt
echt merken dat het een goede keuze is geweest een extra vaste
opvoedster aan te nemen, want dit geeft rust bij de werkers, leiding en
hierbij ook bij de kinderen.
Tot voor kort hadden we op school eigenlijk de grootste problemen met
de kinderen. Ze waren brutaal, wilden niet werken en waren heel
agressief. Nu ben ik van mening dat als de persoon, die met ze werkt,
hen positief benadert en ze respecteert, dat je dan al zeker 80 procent
van hun gedrag hebt bepaald. Ik zie helaas weinig respect naar de
kinderen toe van de lerares. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de
kinderen zich moeten leren gedragen, ook in deze situatie. Na, echt
waar, van alles geprobeerd te hebben (praten, straffen, belonen enz.)
kwamen we op het idee een schriftje met ze mee te geven naar school,
dat, als ze zich goed hadden gedragen op school, ze dan een lachend
gezichtje kregen. We geloven het eigenlijk nog steeds niet, maar
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sindsdien is hun gedrag 100% vooruit gegaan. Ze zijn rustig, doen hun
werk en ze vechten niet meer. Dit is echt een hele opluchting voor allen,
maar vooral voor de juf. Thuis worden ze geprezen, beloond (lekker
chocolaatje, overdag een half uurtje computer spelen enz.) en echt in het
zonnetje gezet, als ze weer thuis komen met een lachend gezichtje.
Komen ze toch thuis met een verdrietig gezichtje dan besteden we er
geen aandacht aan. Ze kunnen het dus, we zijn trots op ze!
Deze winter is, afgezien van 2 weken, geen koude winter geweest. Dit
kan je merken doordat ook hier zoveel griep heerst. De kinderen hebben
er allemaal aan meegedaan en zelfs mijn collega’s. De kleinste van 3
was ook enkele dagen flink beroerd en daarna wilde ze maar niet gaan
eten. Toen ik een keer werkte, at ze tijdens het avondeten bijna niets. In
de nacht huilde ze verschillende keren, maar ze wilde elke keer niets
zeggen. Na 3 keer mijn bed uit te komen om naar haar toe te gaan, vroeg
ik haar waarom ze nou huilde? Ze gaf als antwoord: Ik huil niet, tante
Sandra, maar mijn buik, want ik denk dat hij helemaal leeg is! Ik moest
eigenlijk heel hard lachen, vooral om dat “zielige” koppie dat ze erbij trok.
Toch maar een broodje gaan halen voor haar (tegen al mijn principes in).
Nadat ze die op had, zei ze: ‘Zo nu gaat mijn buikje u en mij niet meer
wakker maken hoor, met huilen, want hij is weer helemaal vol”....Het is
me er eentje!
De kleinste jongen van 7 jaar is heel erg bezig met God en Jezus en alles
rondom geloof. Voor de meeste kinderen bij Kerub is alles rondom het
geloof nog erg nieuw. Zo ook voor Gyurika. Hij stelt vragen waar ik vaak
niet een, twee, drie antwoord op heb. Bijvoorbeeld: “Tante Sandra, als
Jezus in mijn hartje woont, en ik doe wat verkeerds, woont dan ineens de
satan ook in mijn hartje....” ”Hmmm ik denk het wel, Gyurika.” “Maar
waarom doet Jezus dat dan?” vraagt hij. “Hoe bedoel je Gyurika?” “ Nou
als Jezus in mijn hartje woont, dan is Hij de eigenaar van mijn hartje, die
mag dan zeggen wie er binnen mag komen en wie niet......” Tja, wat voor
een antwoord ik ook geef, er komt altijd wel weer een vraag bij. Mooi om
te zien en heerlijk om aan te horen, maar het zet mij soms echt aan het
denken.
Vorige maand kregen we het dringende verzoek, twee (jonge) kinderen
aan te nemen. De moeder is, alweer, weg gelopen en heeft de vader
achter gelaten met twee kleintjes. Omdat hij moet werken kan hij de zorg
niet aan van de twee. De oudste is bijna 3 jaar, Lorika, en de kleinste is
bijna 2 jaar, Katika. Na lang wikken en wegen hebben we besloten hen in
mei bij ons te nemen. Omdat we al twee kleintjes van 3 jaar hebben was
het toch echt even goed nadenken of we dit wel moesten doen. Er werkt
maar één volwassene per dag, dus een hele opgave. Gelukkig komen
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mijn ouders hopelijk tegen die tijd weer voor een langere periode deze
kant op, zodat we de beslissing durfden te nemen. We vragen jullie
gebed voor deze twee kinderen en ook om kracht voor mij en mijn
collega’s, dat we allemaal snel onze draai kunnen vinden met zoveel
kleintjes om ons heen.
Een heel klein tipje van de sluier. Er is nog zoveel meer te vertellen. We
voelen ons gedragen.
We zien alle hulp die we krijgen en zien elke keer weer de juiste mensen
op ons pad. Dit heet leiding. En wij weten en geloven dat God het is die
dit alles in handen heeft! We zijn daar heel dankbaar voor!
Vriendelijke groet,
Fekete Sandra en collega’s
Dikke kus van de kinderen.
Stichting ROKI kreeg van onze partner Kerub (voorzitter Fekete
Sandra) het volgende bericht:
Beste sponsors en vrienden
Op dit moment wonen er bij Kerub, in het dorpje Abod, 9 kinderen. We
hebben een dringend verzoek gekregen om nog twee kinderen op te
nemen en dat doen we per mei van dit jaar. Dan zijn onze ouders er ook
om de werkers te ondersteunen.
Nog steeds proberen we nauw contact te houden met de ouders van de
kinderen, vandaar dat we ze elke maand een weekendje naar huis
brengen. Dit doen we ook op de feestdagen (kerst, jaarwisseling, Pasen
etc). Wij brengen ze dan naar huis en halen ze daarna weer op. Zo
hebben we ook zicht op de thuissituatie.
Zoals jullie zullen begrijpen is het altijd weer een hoop geregel. Dit komt
voornamelijk omdat wij daarvoor onze eigen auto gebruiken, die maar
voor 7 personen is (2 volwassenen en 5 kinderen). Dus zeker niet
voldoende. Als ze dan ook nog bagage bij zich hebben is het heel erg
krap! Daardoor moeten er meestal twee auto’s rijden. Daarbij komt nog
dat we geregeld een goederentransport krijgen en het vervoer daarvan is
elke keer weer een hoop gegoochel hoe we dat naar Abod moeten
brengen.
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Wij, als bestuur van Kerub, hebben dit probleem hier uitgebreid
besproken en de oplossing is het aanschaffen van een vervoermiddel
voor Kerub. Hiervoor willen we een personenbus (voor 9 personen)
aanschaffen. Groter kan niet, want dan kunnen we daar niet meer in
rijden met een B rijbewijs. We kunnen dan meer kinderen met hun
bagage vervoeren en tegelijkertijd ook de goederen van de transporten
eenvoudiger wegbrengen.
Met de aanschaf van een vervoermiddel voor Kerub hoeven wij niet
meer onze privé auto te gebruiken. Omdat we zoveel kilometers voor
Kerub rijden, komen er meer kosten aan de auto en dat is privé niet meer
op te brengen. We krijgen een kleine vergoeding voor de brandstof, maar
voor de reparaties niet.
Ons bestuurslid Kövesdi Attila heeft een eigen bedrijf en heeft daarvoor
diverse auto’s aangeschaft in het buitenland en geïmporteerd in
Roemenië. Dus ons doel is dit ook voor Kerub te doen en gebruik te
maken van zijn expertise. We hebben eens goed rondgekeken en
nagevraagd en denken dat we voor ongeveer 10.000 euro een goede
personenbus te kunnen kopen met niet al te veel kilometers op de
teller. De planning is de aanschaf te doen voor de zomer 2018.
Zoals jullie ongetwijfeld weten draait Kerub nu drie jaar en is helemaal
afhankelijk van giften en sponsors. We zijn daar heel dankbaar voor maar
hebben nog geen eigen kapitaal kunnen verzamelen.
Met enige schroom willen wij jullie vragen ons geld ter beschikking te
geven zodat we de personenbus kunnen aanschaffen. Jullie helpen
daarmee niet alleen Kerub, maar ook ons privé, omdat we daarmee ook
privé wat ruimte krijgen. Als we eventueel wat geld over hebben (te veel
gekregen of minder uitgegeven) willen we dat geld reserveren voor
reparaties en/of afschrijving van het vervoermiddel.
Wellicht hebben jullie nog vragen. Schroom niet maar stel die gewoon via
de mail. We hopen op een positieve reactie van jullie en horen die graag
z.s.m.
Met hartelijke groet,
Fekete Attila en Sandra
namens het bestuur Kerub assosiation.
Wilt u bijdragen? U kunt dit storten op bankrekening
NL73RABO0135275717 t.n.v. Stichting ROKI te Wilnis o.v.v. auto
Kerub.
18

IBAN
Als Hervormde Gemeente bankieren wij bij de SKG. Dat is de Stichting
Kerkelijk Geldbeheer in Gouda. Zij richten zich specifiek op kerken. Het
grote voordeel is dat de bankkosten daar aanmerkelijk lager zijn.




College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis.
Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage,
van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en
ook voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente.

IBAN: NL64 FVLB 0225 3899 08 ten name van CvK Hervormde
Gemeente Wilnis



Collectebonnen. Deze bankrekening is voor de betalingen van
collectebonnen.

IBAN: NL64 FVLB 0225 3899 08 tnv CvK Herv. Gemeente Wilnis
o.v.v. collectebonnen en de datum van aankoop.

Het zou fijn zijn als u gebruik maakt van deze bankrekeningnummers.
Een aantal oude bankrekeningnummers is inmiddels opgeheven
waaronder ook de rekening bij de Rabobank.
RSIN nummer:
Het RSIN nummer van de Hervormde Gemeente Wilnis is:
82 41 14 851
Anja Kranenburg.

TEN SLOTTE
Al weer een “Solitudo” uit. Wij hopen dat u weer met plezier
gelezen hebt.
Het komt steeds vaker voor dat er erg veel kopij is voor
Solitudo. Wilt u er naar streven uw bijdrage zo beperkt
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mogelijk te houden, zodat niemand teleurgesteld hoeft te
worden?
De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD,
lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende
uitgave (8 april 2018) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg,
Email: A.Kranenburg@filternet.nl. Tel. 0297-285774

Uiterste inleverdatum kopij van de
volgende “Solitudo”:

Donderdag 21 juni 2018
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