Kerknieuws Made en Drimmelen

Jaargang 2, april 2019

Kerkdiensten
Zondag 7 april
10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg
Dienst in Made
Zondag 14 april
10.00 uur: ds. W.P. van der Aa uit Waalwijk
Dienst in Drimmelen
Deurcollecte: Restauratiefonds
Donderdag 18 april
19.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries
Dienst in Made
Viering Heilig Avondmaal
Zondag 21 april, Pasen
10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries
Dienst in Drimmelen
Deurcollecte: onderhoud orgel
Zondag 28 april
10.00 uur: mw. A. van Wijngaarden uit Rotterdam
Dienst in Made
Zondag 5 mei
10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda
Dienst in Drimmelen
Deurcollecte: Restauratiefonds

Agenda
Dinsdag 2 april
20.00 uur: Combi KR, kerk Drimmelen

Bij de diensten
Op zondag 19 mei aanstaande wordt de kerkdienst gehouden in de
Zwarte Schuur in de Biesbosch. We gaan daar met de Zilvermeeuw naar
toe. Het vertrek vanaf Drimmelen is om 09.30 uur. We zijn dan om 10.00
uur bij de Zwarte Schuur. Koffie en lunch worden verzorgd. Om 13.45
uur vertrekken we met de Zilvermeeuw vanaf de Zeater schuur en zijn
dan om 13.45 uur terug op Drimmelen. U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Bep Elling-Saarloos

Kerkelijke zaken
We zitten volop in de veertigdagentijd. In de kerkdiensten leven we toe
naar Pasen. We horen van de weg die Jezus gaat en hoe Hij steeds weer
opnieuw met ons beginnen wil. Deze periode in het kerkelijk jaar is altijd
weer een bijzondere en intense tijd. De vieringen zijn ingetogen, het
gloria klinkt nog niet, maar toch weten we al wat er komen gaat en zien
we uit dat we weer voluit het gloria mogen zingen, omdat Jezus een
nieuw begin heeft gemaakt.
Op 17 april mag ik met de kinderen van Drimmelen een gesprekje
aangaan over Pasen. Tijdens een knutselmiddag zullen ze iets over
Pasen maken en ik zal hen wat vertellen over het Paasfeest wat wij in
de kerk vieren.
Donderdag 18 april, Witte Donderdag, zal er een kerkdienst zijn in
Made. Ik ben dan de voorganger en samen mogen we dan de Maaltijd
van de Heer vieren. En ook in de dienst van Paasmorgen in Drimmelen
ben ik de voorganger. Dan mogen we met elkaar vieren dat de Heer is
opgestaan.
Naast de kerkdiensten gaan ook de andere kerkelijke zaken gewoon
door. Eén keer in de maand is er een activiteit in de Molshoop of op een
andere locatie. Dit al ook in april zijn, maar daar leest u vast meer over
in het vervolg van het kerkblad.

Ook de kerkenraden vergaderen één keer per maand. Deze vergadering
openen we meestal met een korte bezinning, nu aan de hand van een
boekje van de Protestantse Kerk. Afgelopen keer spraken we over: Hopen
op een gelukkig leven. Waar wordt je gelukkig van? Waar zit je geluk in?
Je bent gelukkig als je gezond bent, als je genoeg geld hebt om leuke
dingen te doen. Je kan gelukkig zijn als je een ander gelukkig maakt
door te delen van jouw tijd, aandacht, geld. Na dit gesprek lezen we dan
een spiegelverhaal. Dat verhaal wil ik u meegeven.
Mahatma Ghandi stapt op een dag op de trein in India. Terwijl hij
instapt, verliest hij een van zijn schoenen. De schoen belandt vlak naast
het spoor. Omdat de trein begint te rijden, kan Gandhi zijn schoen niet
meer pakken. Kalm doet hij ook zijn andere schoen uit en gooit die
beheerst naar de andere schoen. Hij landt er vlak naast. Een
medepassagier vraagt Gandhi verbaasd waarom hij dat doet. Gandhi
glimlacht. "De arme man die mijn verloren schoen langs het spoor vindt,
vindt nu een paar dat hij kan gebruiken."
Ik wens u nog een goede voorbereidingstijd op Pasen en straks ook
gezegende Paasdagen.
Hartelijke groet,
Griselda Aanen

Meeleven
We leven mee met Frank en Corrie Breugem, nu Frank te horen heeft
gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Gelukkig is er nog wel behandeling
mogelijk om het ziekteproces enigszins te stoppen of te remmen. We
wensen Frank en Corrie en hun gezin Gods zegen toe.
Arjan Snoek is na een ziekenhuisopname weer thuis gekomen. We
hopen met hem dat het nu goed mag blijven gaan.

Kerkenraadsvergadering
In onze vergadering van 4 maart werd het preekrooster voor 2019
besproken. Voorts hadden we het over de wekelijkse kerkdiensten. De
werkgroep Ontmoeting heeft diverse activiteiten voorbereid zoals een
boekbespreking, het maken van palmpaastakken en wellicht een
lentedienst in de Zwarte Schuur in de Biesbosch.
Ook werd de jaarrekening 2018 van de diaconie Drimmelen vastgesteld,
met dank aan Dim de Visser. Er werd ook van gedachten gewisseld over
de verlenging van de arbeidsovereenkomst van de kerkelijk werker.
Hierover moet een beslissing vallen voor 1 juli 2019.
Met vriendelijke groet,
Dick Heil (krm)

Uit de Gemeenten
Zondag 24 februari ging ds. Barendregt voor in Made. Er waren ook 2
gasten aanwezig die goede zangers bleken te zijn. Dat kwam goed uit
want er werd ook een nieuw lied gezongen (nr. 982 over een krokus).
In de preek werd stil gestaan bij Martha en Maria (n.a.v. Lucas 10: 3842). Vroeger werd Martha als voorbeeld genoemd hoe het niet moet.
Martha is erg gastvrij en stelt haar huis open voor Jezus. Ze wordt in
beslag genomen door het vele dienen (Diaconia). Ze is een diaken die
gericht is op de ander. Haar zuster Maria stelt zich open voor Jezus.
Martha wordt te veel afgeleid en heeft het te druk met dienen. Ze vergeet
om omhoog te kijken naar de Heer. Altijd maar doorgaan is niet goed.
Soms moeten we even bijtanken. Door ons op de Heer te richten kunnen
we onze dienende taak in de wereld weer aan.
In de Molshoop werd na de dienst nog even met de gastpredikante over
de preek gesproken. Ook stond er op een tafel nog een legotrein. Heel
verleidelijk dus en natuurlijk werd deze trein even uitgeprobeerd.
De dienst op 3 maart had een bijzonder karakter doordat Annemiek
Vissering uit Drimmelen mocht vertellen over “Make a wish”. Dit is een
instelling die zich richt op kinderen van 3 tot en met 8 jaar die ernstig
ziek zijn en nog een wens, een droom, hebben.

Bijzonder was het dat er ook wat meer gasten in de kerkdienst
aanwezig waren. In de preek stond Griselda stil bij dromen en wensen
hebben. Dromen geven perspectief op de toekomst. Er werd het lied
“droom, durf, doe en deel” van Marco Borsato afgespeeld. De tekst
konden de kerkgangers lezen op de orde van dienst. Tijdens het
koffiedrinken na de dienst was er nog volop gelegenheid om meer over
“Make a wish” te weten te komen.
Op 10 maart ging onze consulent, ds. Wim Bisschop uit Breda, voor in
de kerk van Made. In zijn preek n.a.v. Lucas 4: 1-13 ging hij in op de
voorbereiding op Pasen. We krijgen 40 dagen de tijd om het feest van
Pasen van harte te vieren. De weg van Christus is de weg van onze
bevrijding. In de woestijn wordt je terug geworpen op je zelf en kun je
overbodige ballast afwerpen. Wat is belangrijk in het leven van een
mens? In de woestijn kun je de omgang met God ervaren.
Ds. Jaap Timmers, net bezig me een verhuizing naar Roosendaal, ging
voor in de dienst op 17 maart in Drimmelen. In zijn preek n.a.v. Lucas
9: 32 vertelde hij over even een blok mogen zien van Gods nabijheid.
Jezus trekt zich met 2 discipelen terug op de berg om op kracht te
komen. Mozes en Elia vertellen Hem over de weg die zij gingen. Het licht
van God geeft Jezus kracht om Zijn weg te gaan. De leerlingen krijgen
de opdracht van God om naar Jezus te horen en Hem te volgen. Zo
mogen ook wij onze Mensenbroeder horen, zien en volgen.
In de dienst van 24 maart in Made had Griselda Aanen voor het thema
“naar U zien wij op” gekozen. Mensen willen antwoord hebben waarom
er ellende, wanhoop en lijden is. Jezus maakt korte metten met de
opvatting dat dit een straf van God is. God staat naast ons om ons
kracht te geven. Het gaat Hem niet om de enkeling maar om de gehele
samenleving. Gods wil moet door ons geschieden. Vandaar de oproep
om je ogen op God te richten.
Met vriendelijke groet,
Louis van Suijlekom

Begraafplaats (Oud Drimmelen)
Donderdag 28 februari was er een werkochtend op de begraafplaats. Er
waren 6 vrijwilligers aanwezig. Bij de parkeerplaats werd een flinke wilg
van zijn knot ontdaan en langs het pad bij de muur van het kerkhof
werden de hazelaarstruiken ingekort. De nieuwe bladblazer werd
ingezet om het kerkhof van herfstbladeren te ontdoen. Iemand uit Made
bracht 3 kleine esdoornboompjes mee en deze werden op de kerkhofwei
nabij de natuurvijver geplant.

Op een strook bij de kerkhofwei werden op 6 maart nog bijna 50
struikjes geplant. Ook werd een deel van de spontaan opgekomen elzen
en wilgenstruikjes bij de natuurvijver weggehaald en elders herplant.
Tijdens het stormachtige weekend van 9 en 10 maart viel een oude
uilenkast uit de bruine beuk vlak bij de muur van het kerkhof. Er bleek
een oud nest in te zitten van een kauw met nog 3 eieren en een
verdroogd jong.

Inloopmiddag en activiteiten (Made)
Hallo allemaal,
Afgelopen dinsdagmiddag 12 maart hebben wij het boek “De leesclub”
van de schrijfster Renate Dorrestein met een groepje dames onder
leiding van Janneke Voet besproken. Het was interessant om te horen
wat iedereen van het boek vond. Het was een gezellige middag en het
leek ons leuk om in de toekomst nog eens een boek met elkaar te lezen.
Wie doet ermee?
Wij gaan een paasstuk maken. Dat willen we doen onder leiding van
Corrie Breugem op woensdagochtend 10 april om 9.30 uur.
Het wordt bij haar thuis op Plantenpad 4 gehouden. De kosten zijn 8
euro en het is de bedoeling dat wij zelf een plat bord meenemen.
Opgeven kan bij Corrie per e-mail: corrie@familiebreugem.net
Het wordt vast een gezellige ochtend en Corrie alvast hartelijk bedankt
voor je gastvrijheid!
Groeten van Anja en Wilma.

Verjaardagen 70+ (Made en Drimmelen)
Made
06 april
13 april
19 april
21 april
26 april

E. Olivier- Gotthelp
P. Musterd- Voermans
C. Eland
C. Bol- de Waard
I. de Groote

Drimmelen
Geen jarigen in Drimmelen deze maand.

Ledenadministratie (Made)
Uitgeschreven:

A.A.M. van Dijk
A.P.
van Dijk
M.M.J. Frijters

Kopij kerknieuws
Stuur uw bijdrage voor het kerknieuws editie mei onder vermelding van
“bijdrage kerknieuws mei 2019” voor 20 april aanstaande per e-mail
naar dirkheil@hotmail.com. Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage in het
kerknieuws wordt geplaatst!
Met vriendelijke groet,
Dirk-Jan Heil

Kerkvoogdij (Drimmelen)
Vrijwillige bijdragen
27 februari

€ 500,00

Diaconie (Made en Drimmelen)
Zoals inmiddels bekend collecteert de diaconie in beide kerken een
maand lang voor één goed doel. In februari en in maart was dat voor
doelen dicht bij huis. In april zijn alle diaconiecollecten bestemd voor
het werk van Kerk in Actie.
De wereld is groter dan onze eigen omgeving en elders zijn problemen
vaak nog groter. Hulp bieden is in veel gevallen complex en het is van
belang dat degene die hulp biedt goed op de hoogte is met de
problematiek en met de plaatselijke bevolking.
Wanneer het om hulp aan het buitenland gaat hebben kerken vaak een
vrij vanzelfsprekende ingang via plaatselijke kerkgenootschappen. Kerk
in Actie maakt gebruik van deze contacten om hulp op een goede
manier zo direct mogelijk op de juiste plaats te krijgen.
Een probleem bij fondsenwerving is dat er zoveel goede doelen zijn die
met elkaar concurreren. Daarnaast zijn niet altijd de meest
aansprekende projecten de noodzakelijkste.
Kerk in Actie probeert gelden zo goed mogelijk te verdelen. Gevers
kunnen een bestemming voor hun gift opgeven, maar wanneer het
bedrag dat Kerk in Actie voor dat project nodig acht binnen is gaan de

overige giften naar andere projecten. Zo wordt voorkomen dat de minst
‘aaibare’ projecten het onderspit delven.
In de 40-dagentijd vraagt Kerk in Actie bijdragen voor:
1. Binnenlands diaconaat: Bijvoorbeeld hulp bij re-integratie na
een gevangenisstraf. Hoe kom je met jezelf in het reine? Hoe vind
je weer een plaats in je gezin, je familie, je omgeving? Hoe kom
je aan werk?
2. Kinderen in de Knel: Dit jaar ligt de focus op het
beperken/voorkomen van kinderarbeid in India. Kinderen die
moeten werken kunnen niet naar school en krijgen weinig
kansen op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt en werkt
aan mentaliteitsverandering.
3. Zending: Steun voor oorlogs- en hiv-aidswezen in het Rwanda
van na de genocide. Een volledig ontwrichte samenleving heeft
langdurig hulp nodig om er bovenop te kunnen komen.
Wij bevelen deze collecten van harte bij u aan.
Op www.kerkinactie.nl /40dagentijd vindt u meer informatie.
Wilt u zelf een gift overmaken naar Kerk in Actie?
Het IBAN is NL89 ABNA 0457 457 457.

Jaarrekening 2018 Diaconie (Drimmelen)
De jaarrekening is opgesteld en daarna in orde bevonden door een
financieel deskundige. De jaarrekening is goedgekeurd door de diaconie
en vervolgens door de kerkenraad. Inmiddels heeft ook het CCBB (een
orgaan van de landelijke kerk) de finale goedkeuring verleend.
Verantwoording naar de gemeente wordt gedaan door deze verkorte
publicatie in het kerkblad.
Wilt u iets meer weten? Dan kunt u een afspraak maken met Dim de
Visser (tel. 0162-681659 of e-mail devisserluteijn@gmail.com) om
tussen 13 tot en 20 april bij hem thuis alles in te zien en uitleg te vragen.

Begroting en V&W-Rekeningen
BATEN
opbrengst onroerende zaken (pastorie)

Begroting 2018

V & W 2018

V & W 2017

9600

9600

4100

opbrengsten uit rente en dividenden
opbrengsten levend geld
door te zenden collecten
totaal baten
KOSTEN
kosten overige eigendommen (pastorie)
lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
verplichtingen en bijdragen andere organen
kosten beheer en administratie
rentelasten en bankkosten
diaconaal werk plaatselijk
diaconaal werk regionaal en landelijk
diaconaal werk wereldwijd
afdracht door te zenden collecten
totaal kosten
BATEN - KOSTEN (= exploitatieresultaat)

1515
300
415
11830

2166
599
412
12777

2260
643
735
7738

9600
200
320
90
30
500
750
1125
415
13030
-1200

9600
102
274
50
30
443
875
1126
412
12912
-135

4100
126
313
88
36
517
751
1251
735
7917
-179

Beleid is: opbrengsten levend geld en van vermogen krijgen een diaconale bestemming.
enige afname van het vermogen is OK, 'winst' maken is niet het doel
BALANS
overige gebouwen (pastorie)
kortl. vorderingen & overl. passiva
geldmiddelen
totaal activa
algemene reserve (= vermogen)
voorziening (voor onderhoud pastorie)
kortl schuld & overl activa
resultaat boekjaar
totaal passiva
Pastorie in dit boekjaar:
huur in 2018
kosten groot onderhoud (m.n. voegwerk)
susidie van de gemeente op voegwerk
belasting, verzekering en overig
onttrokken aan eigen voorziening onderhoud
Totalen

31 dec. 2018
363000
92
102088
465179
461141
2573
1600
-135
465179
BATEN
9600

9600

31 dec. 2017
363000
21
103369
466390
461319
3649
1600
-178
466390

KOSTEN
9364
-1175
2487
-1076
9600

Beleid is: dat de exploitatie van de pastorie zo veel mogelijk kostenneutraal moet zijn.
in jaren dat huuropbrengsten pastorie hoger zijn dan de kosten wordt het voordelig verschil
gereserveerd voor toekomstig onderhoud.
zijn de kosten hoger, dan komt dat ten laste van onderhoudsreseve (of van de algemene reserve)

Collecten (Made en Drimmelen)
Made
 10 maart
Diaconie € 46,60
Kerkvoogdij € 37,70
Deurcollecte € 29,75
32 kerkgangers
 24 maart
Diaconie € 23,50
Kerkvoogdij € 22,50
Deurcollecte € 19,20
21 kerkgangers
Drimmelen
 3 maart
Make a wish € 147,60
Kerkvoogdij € 36,45
Restauratiefonds € 16,60
36 kerkgangers
 17 maart
Make a wish € 55,00
Kerkvoogdij € 37,30
Onderhoud kerkhof € 26,25
30 kerkgangers

Algemeen
Kerkelijk werker Made en Drimmelen.
mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91
Scriba, Made
dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dhei@hotmail.com
Scriba, Drimmelen
dhr. L.A. van Suijlekom
Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen
tel. 0162 - 68 36 25
e-mail. louisvansuijlekom56@casema.nl
Bankgegevens, Made
Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18
Bankgegevens, Drimmelen
Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78
Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.
dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 22 47 15 26
e-mail. dirkheil@hotmail.com

