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Meditatie 

Uw weg was door de zee, en Uw pad door 

grote wateren en Uw voetstappen werden 

niet bekend. U leidde Uw volk als een kudde. 

Psalm 77 vers 20 en 21 

 

Gods onbekende stappen zijn doorgaans ook 

de meest zegenrijke stappen. Dat zijn de 

Israëlieten bij de Rode Zee te weten 

gekomen. God was erbij in die 

ontzagwekkende uittocht. God was erbij 

toen ze door het water gingen. En dat niet 

met woorden. Hij gaat met die opgejaagde, 

schichtige mensenkudde met angst in de 

ogen en in de ziel, niet redeneren. God gaat 

Zijn voetstappen niet verklaren, uitleggen of 

acceptabel maken. Hij doet zoals wij met 

bange kinderen doen,  Hij neemt ze bij de 

hand. Toen ze daar als angstige schapen bij 

de kust samendromden en het niet meer 

wisten was daar plotseling in die donkere 

nacht de reddende en leidende hand van 

God. Ja, in die grote wateren verdrinken wel 

onze berekeningen, maar Gods trouw aan 

Zijn volk verdrinkt nooit. 

 

 

Bericht van de kerkenraad 

Beroepingswerk 
In de kerkenraadsvergadering van 16 juli 
jl. hebben we een prioritering aangebracht 

in de te beroepen predikanten. Dit houdt in 
dat we weten wie we als eerste zouden 

willen gaan beroepen. Het daarbij 
behorende tijdpad ziet er dan als volgt uit: 

- In de week van 30 augustus zal er 

contact worden gezocht met de te 
beroepen predikant met de vraag of 

hij openstaat voor een beroep. 
- De zondagen daarna gaat de 

kerkenraad de predikant beluisteren 

in de eigen gemeente. 
- Na het beluisteren vindt er een 

gesprek plaats tussen de predikant 
en een afvaardiging van de 
kerkenraad. 

 
 

 

- Half september zal de kerkenraad bij 
elkaar komen, verslag uitbrengen, 
ervaringen met elkaar delen  

en besluiten of deze predikant ook 
voorgedragen wordt aan de 

gemeente. 
- Als we besluiten met deze predikant 

verder te gaan zal er eind september 

een gemeenteavond in de kerk zijn  
waarin we de predikant aan de 

gemeente voordragen.  
- Als de gemeente met deze 

voordracht instemt volgt er eerst nog 

een week om bezwaar tegen de 
gelopen procedure te maken. 

- Als alles voorspoedig verloopt 
zouden we  in de eerste week van 
oktober een beroep kunnen 

uitbrengen.  
- De predikant heeft dan nog 3 weken 

bedenktijd. Eind oktober zou deze 
beroepsprocedure afgerond kunnen 
zijn.  

 
Laten we erop vertrouwen, hopen en 

bidden dat God ons helpt bij deze 
zoektocht en dat Hij op Zijn tijd en wijze 

een nieuwe herder en leraar aan onze 
gemeente zal verbinden.  
 

Kerkdiensten 
Sinds 1 juli kunnen we weer met 100 

mensen per dienst in de kerk zitten. Toch 
valt het ons op dat we regelmatig dezelfde 
mensen in de kerkdiensten zien. Er is ook 

nog een flinke groep die zich niet inschrijft. 
We vragen dan ook aan iedereen, jong en 

oud (dus ook de 70+-er) die niet ziek is of 
in een risicogroep zit, zich in te schrijven 
voor de kerkdiensten.  

We zijn voornemens in de morgendienst 
van zondag 20 september weer het Heilig 

Avondmaal te vieren in de kerk. Door de 
huidige richtlijnen kunnen we dat nog niet 
aan de tafel vieren. We zullen dit op een 

andere wijze doen. Hierover zult u op een 
later tijdstip verder worden geïnformeerd. 

 
 



Wie helpt? 
Door de coronacrisis en de huidige vacature 

zijn er een aantal taken voor ons als 
kerkenraad bijgekomen. Hier zouden we de 

hulp van u/jou als gemeentelid goed bij 
kunnen gebruiken. Denk hierbij aan: het 
bezorgen van de nieuwsbrief (Het Baken) 

en het onderhouden van de tuin bij de 
pastorie. Hulp aanbieden kan via de app, 

telefoon (06-22457667), email 
l.vanderham@hervormdgoedereede.nl of 
aan Leon persoonlijk. 

 
Tot slot 

Voor velen van ons is er na een bewogen 
periode een tijd van vakantie en rust 
aangebroken. Rust creëer je door tijd te 

nemen, tijd om op adem te komen. Bid niet 
alleen om die rust, maar bid én rust uit. In 

die rust en stilte kun je God ontmoeten. 
Ervaar dan ook wat Jezus in Matth. 11 : 28 

zegt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid 
en belast bent, en Ik zal u rust geven.” 
 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad. 
 

 
Vakantie Spel Week  
Helaas kunnen we de VSW dit jaar geen 

vorm geven. De tent zal er dit jaar sinds 
lange tijd dan ook niet staan. Toch willen 

we de VSW niet zomaar voorbij laten gaan. 
Er zal wel het e.e.a. georganiseerd worden. 
Dit alles uiteraard onder een klein 

voorbehoud, mochten er nieuwe 
ontwikkelingen plaatsvinden omtrent 

Covid-19.  
Voor alle activiteiten geldt: Aanmelden 
verplicht. Voor meer informatie: zie 

website. 
 

• Dinsdagavond 25 augustus: 
Jongeren vanaf 12 jaar welkom op 
de BBQ! 

• Woensdagochtend 26 augustus: 
Kinderen 4 t/m 12 jaar ophalen 

goodiebag (let op, deze is nodig voor 
de vrijdagavond!) bij het 
voetbalpleintje aan de 

Jongkoenstraat 10.00 – 11.00 uur. 
• Vrijdagavond 28 augustus: Leuke 

activiteit voor de kinderen van 4 t/m 
12 jaar. 

• Vrijdagavond 28 augustus:  

Sing in 20.00 uur 
• Zondagochtend 30 augustus: 

Afsluiting in de kerk 

Ledenadministratie 
Verhuisd: 

• mevrouw H.J. Tanis-Redert, 

Beresteyn 64 naar ’t Spectrum, 

Amaliapad 55, 3251 AA, Stellendam 

Vertrokken: 

• de heer P.J.A. van den Boogert 
(Nieuwe Oostdijk 35) naar Riel 

 

 
Verjaardagen  

• 2 augustus de heer P.A. Grinwis, 
Jongkoenstraat 8, 3252AV 

• 3 augustus de heer W.A. 

Groenendijk, Hongaarseplein 42, 
3252AR 

• 16 augustus mevrouw H. Heerschap 
– Hultink, Jongkoenstraat 14, 
3252AV 

• 30 augustus Dhr. J.C. Termaaten, 
Pieterstraat 9, 3252BK 

 

 

Preekbeurten  

Zondag 2 augustus 

10.00 uur ds. A. van Vuuren, Capelle aan 

de IJssel  

18.30 uur ds. J. Brouwer, Veen     

collecten: Calando en college van 

kerkrentmeesters 

 

Zondag 9 augustus 

10.00 uur ds. E. de Mots, Ridderkerk 

18.30 uur ds. E. de Mots, Ridderkerk 

collecten: Diaconie en college van 

kerkrentmeesters 

 

Zondag 16 augustus 

10.00 uur proponent J.J. de Haan, Woerden  

18.30 uur ds. G. v.d. Berg, Sint-Philipsland 

collecten:  Kees en Sarah en college van 

kerkrentmeesters 

 

Zondag 23 augustus 

10.00 uur ds. A. ten Brinke, Yerseke 

18.30 uur ds. A.L. Molenaar, Bruinisse  

collecten: Friedenstimme en college van 

kerkrentmeesters 

 

Zondag 30 augustus 

10.00 uur ds. C.J. Overeem, Woerden 

18.30 uur ds. J.A.C. Olie, Delft  

collecten: De Herberg en college van 

kerkrentmeesters 

mailto:l.vanderham@hervormdgoedereede.nl


Crèche 

Zondag 2 augustus 

Marjanne v.d. Laan en Anne-Sophie van 

Erkelens, reserve: Machteld Kievit. 

Zondag 9 augustus 

Jacquelien Hartsema en Jorieke den 

Hertog, reserve: Machteld Kievit.  

Zondag 16 augustus 

Erika Slurink en Jolisa Markwat, reserve: 

Hannah van Erkelens. 

Zondag 23 augustus 

Naomi Voogd en Jaïra Dekker, 

reserve: Emma Meuleman. 

Zondag 30 augustus  

Nelleke Sperling en Lianne Mackloet, 

reserve: Debora Maijers. 

 

Graag onderling ruilen bij ziekte en/of 

verhinderd zijn.  

 

Bericht van de diaconie 

 

Geachte gemeenteleden, 

Wij vragen uw aandacht voor de collecten 

van de diaconie die gehouden zullen 

worden in augustus. 

 

De goede doelen zijn: 

Zondag 2 augustus Calando 

Zondag 9 augustus Diaconie 

Zondag 16 augustus Kees en Sarah 

Zondag 23 augustus Friendenstimme 

Zondag 30 augustus De Herberg 

 

We bevelen alle collectes van harte bij u 

aan. Geef, opdat wij kunnen (door)geven. 

Een hartelijke groet van uw diaconie. 

 

Collectemunten 

Maandag 3 augustus van 19.00 -20.00 uur 

kunnen er collectemunten gekocht worden 

in de Ark. Kassier: Bram Tanis. 

 

Bedankt! 

Na een winter van leren, luisteren en 

groeien in geloof mochten we 12 juli jl. 

belijdenis doen. God zij eer en dank! Ook 

de gemeente dank voor de vele kaarten en 

andere blijken van meeleven. Het heeft ons 

blij verrast!  

 

Hartelijke groet,  

Jolien, Leen en Margreet.  

 

Voor alle data geldt: Deo Volente. 

 

 

 

N.B. In september komt er weer 

een Baken uit. Zorgt u dat de kopij 

uiterlijk 9 augustus a.s. is 

aangeleverd?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Job 37 vers 14 

 

 

  


