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Stille nacht 

Meditatie door: ds. Dick Steenks  :  ds.steenks@kpnmail.nl   

erst begint in diepe stilte, de stilte van de nacht. Een mooi contrast. Want overdag is het 

rond Bethlehem nog een drukte van jewelste. Talloze mensen zijn in beweging gekomen 

door het decreet van keizer Augustus aangaande de volkstelling. 

Met name rond Bethlehem, de stad van koning David, loopt het helemaal spaak. In het nachtverblijf 

van de stad zijn alle kamers bezet. Voor Jozef en Maria is er enkel plaats in het verblijf van de 

dieren, in een schuur of stal. Daar wordt Jezus geboren, en krijgt hij zijn armoedige wiegje: een 

kribbe, de ruwe voederbak van de beesten. Zo vertelt Lucas dat Jezus’ leven begint zoals het 

eindigt: er is voor hem geen plaats in deze wereld. Veel mensen zijn hem liever kwijt dan rijk. Zo 

wijst de kribbe vooruit naar het kruis dat hem wacht. Je kunt zeggen: ze zijn uit hetzelfde hout 

gesneden. Als de langverwachte Messias komt, dan zit de wereld niet echt op hem te wachten. 

Maar ook laat dit armoedige begin zien voor wie Jezus het opneemt. Steeds zal hij te vinden zijn 

onder de stillen in den lande, de mensen die geen stem hebben en niet meetellen, die niet gehoord 

en gezien worden.  

Kerst begint in de stilte van de nacht. Als iedereen slaapt, behalve die herders. Zij zijn juist extra 

waakzaam, hun zintuigen staan op scherp. Want het gevaar van een roofdier, een leeuw of een 

beer kan zomaar opdoemen. Dat is het bijzondere van de stilte. Ze sust je niet zomaar in slaap, ze 

kan je ook extra alert en ontvankelijk maken. En extra creatief! Zoals gezegd: diepe gedachten en 

nieuwe ideeën worden vaak in stilte geboren. Zoiets geldt ook voor Kerst. De komst van Jezus kun 

je zien als een nieuwe, weldoordachte en creatieve stap van God. In dit kind zullen zijn diepste 

bedoelingen tot leven komen. Hier in de nacht verschijnt de mens zoals God hem ooit bedacht en 

bedoeld heeft. Een mens vol liefde voor anderen. In hem wordt zichtbaar wat God voor ogen staat 

met deze wereld. Hoe mensen kunnen leven met hem en met elkaar, enkel gedreven door liefde.  

Rondom Jezus, vertelt het evangelie later, is er veel drukte en lawaai. Talloze mensen komen naar 

hem toe, met hun vragen en verlangens. De een op zoek naar wijsheid en inzicht, de ander naar 

gezondheid, geestkracht en nieuwe levensmoed. Het is een komen en gaan, met Jezus in de rol 

van iemand die blijft geven en uitdelen. Toch is dat niet eindeloos, ook hij kan helemaal op zijn en 

leeg raken. Ook over zulke momenten kan het evangelie eerlijk vertellen. Intens verbeeld in de 

verfilming van Jesus Christ Superstar. Dan zie je hoe Jezus langzaam maar zeker verdwijnt in de 

opdringende menigte, en iets uitroept van: ‘jullie zijn met teveel!’  

Zoveel verdriet, zoveel zorgen en vragen in deze wereld, Jezus kent het van nabij en staat er 

middenin. Maar als het hem teveel wordt, dan zoekt hij de stilte. Dan zondert hij zich af, in de 

woestijn of op een berg, om daar tot rust te komen. Om te bidden en even bij te praten met God. 

Om tot zichzelf te komen en te ontdekken hoe het verder moet. Ook Jezus heeft keer op keer de 

stilte nodig, om het vol te houden in zijn bewogen bestaan. Om daarin contact te houden met de 

stem van de Vader, die stille stem in het hart. Om trouw te blijven aan zijn roeping, zijn taak in 

deze wereld. Alsof hij even terugkeert naar het begin, naar die eerste stille en heilige nacht.  

Zit daarin niet een mooie Kerstgedachte voor dit jaar? Vrede groeit daar, waar ons spreken opkomt 

vanuit de stilte. Waar we zorgvuldig onze woorden kiezen en elkaar niet kwetsen. Waar we ook 

onze kritische vragen zo formuleren dat we niemand onnodig beschadigen. Zo heeft Jezus ons 

leren spreken en leren zwijgen. Zijn woorden zijn altijd omgeven en gerijpt door de stilte. Zo leert 

hij, geboren in die stille en heilige nacht, ons de vrede. Een innerlijke vrede die uitstraalt naar 

buiten. 

 

K 
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Van de Redactie 

door: Lia Hulsbos  

: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

 
De wijzen hebben het al ruim 2000 jaar 

geleden ontdekt. De ster leidt naar het Kind 

in de kribbe. 

Wij kunnen “Midden in de winternacht” op 

kerstavond de ster volgen tijdens het spoor 

van Licht, om daarna het verhaal van het Kind 

in de kribbe en zijn prachtige boodschap voor 

de wereld te horen tijdens één van de 

vieringen met Kerst. 

Graag nodigen we iedereen uit om net als de 

wijzen op zoek te gaan naar het Kind, en 

daarna de boodschap te verspreiden in de 

wereld 

Wij wensen u gezegende Kerstdagen. 
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Aan tafel! 

Door: Marjolein Attasio , namens de diaconie ;  : diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

et kan u bijna niet ontgaan zijn: bovenstaande titel is het thema van de PKN dit jaar. Een 

thema dat helemaal bij de Ontmoetingskerk hoort!  

Of het nu gaat om de viering van de Maaltijd van de Heer, of de tafel waaraan je 

zondagsmorgens je koffie drinkt in de ontmoetingsruimte, het gezellige diner in het startweekend, 

of de gedekte tafels bij het kookhuis, ook in onze kerk wordt er vaak aan tafel gegaan. 

 

Maar je kunt nog veel meer mogelijkheden bedenken bij dit thema. Ga bijvoorbeeld eens aan tafel 

bij mensen met een andere cultuur. Juist samen eten is een fijne manier om elkaars cultuur te 

gaan ontdekken en waarderen.  

 

Veel mensen zitten in deze donkere dagen voor kerst alleen in een koud huis. En misschien ook 

wel tijdens de kerstdagen zelf. Koud, want het is duur om je huis te verwarmen. Alleen, want 

iedereen om je heen is weggevallen. En je vrienden en kennissen hebben het druk. December is 

immers een hele drukke maand. Denk je eens in dat dat jou overkomt. Wat zou je doen? Je gaat 

jezelf niet zomaar bij iemand uitnodigen. Dus houd je je mond en hoop je dat deze dagen gauw 

voorbij zullen zijn. Maar dat kan toch anders? 

 

Kent u iemand die misschien in deze situatie verkeert? Wat zou het mooi zijn als je deze eenzame 

mens een fijne kerst kunt bezorgen. Er zijn 2 kerstdagen, is het mogelijk dat je op een van deze 

dagen iemand extra uitnodigt aan jouw feestelijk gedekte tafel? Kijk eens goed om je heen! Het is 

zo eenvoudig om iemand een beetje warmte te geven! 

 

Ook na de kerst is het een goed idee om eens wat vaker bij elkaar te gaan eten. Dan hoeft er maar 

één huis verwarmd te worden, één gasfornuis hoeft maar aan. Je spaart ook daarmee dus 

energiekosten. En het is nog gezellig ook! Kortom, laten we eens wat meer ‘aan tafel’ gaan! 

 

Ik wens u gezegende kerstdagen toe. 

 

 

  

H 

Er zullen altijd mensen zijn die stenen op jouw pad gooien. Het 

hangt van jezelf af wat je er van maakt: een muur of een brug. 

Zie pagina 26 
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Het water spreekt: Hou van Mij 

Tekst: Spreekbuis van de oceaan: Ilco van der Linde  

k hou het meest van de ochtend. Het eerste zachte zonlicht streelt mijn golven. Ik glinster van 

de aanraking, maar hoef er nog niet heet van te worden. Tevreden rol ik voorwaarts en vlei 

me languit over de kust. Schelpen rollen mee, krabben rennen weg en vogels komen badderen. 

Ze dippen hun bast en druppels vol twinkeling vallen terug op mij. En daar zijn de dolfijnen, 

vermoeid door hun nachtelijke jacht, gracieus op weg naar een plek om te rusten. Spaanse dansers 

kruipen in hun schulp. Tonijnen schieten snel naar grote diepte. Twee blije duikers zakken mee en 

schieten duizenden bellen kietelend omhoog. Een eerste teen voelt mij aan, ergens een gil. Ouders 

met kinderen, die niet konden wachten; blijdschap door de ochtendduik. Ik kom ogen en oren 

tekort. Alles dartelt, kabbelt, rolt en dolt. 

 

 

 

 

 

 

‘Plastic wegwerpflessen, wie verzint zoiets?’ 

Maar dan komen de boten. Knallende herrie, van mijlenver. Ruige netten trekken diepe sporen 

over de bodem van mijn bestaan. Alles, maar dan ook alles, rukt het mee, gewurgde zeesterren, 

ladingen zand, hom en kuit, het licht valt uit. En pats, pats, pats, overal wordt er afval in mij 

gedumpt. Plastic wegwerpflessen, wie verzint zoiets? Zakken, tassen, stinkende luiers. Flats! 

Vijfentwintigduizend kilo afval per minuut, maar het vóelt als het tienvoudige. Alsof ze je slaan, 

uitlachen, vernederen, met iedere fles die wordt gesmeten of door rivieren in mij wordt gekotst. 

Ergens breekt weer een pijp en dikke zwarte drab vermengt zich ongevraagd met mijn zilte vocht. 

Een spoor van moord en smeer; meer en meer. En dan die zon. Die knalt maar door; de hitte is 

niet meer te harden. Mijn koralen verzuren, wuivende kleur verbleekt. Vissen snakken naar lucht 

en voedsel, wie zie ik vandaag voor het laatst? En tja, dan opeens botst de waarheid op mij in, als 

de zoveelste tanker op een klif. Ik had nog zo gehoopt dat het vandaag anders zou gaan! Maar het 

blijkt een dag als alle andere. Frustratie maakt zich van mij meester. Emotionele eb, ik trek me 

terug, laat die verrotte Aarde maar vergaan. Trouwens, hoezo spreekt iedereen altijd zo liefkozend 

over ”Moeder Aarde”? Ik ben de moeder én de vader van alles dat leeft! Ík vang alle hitte op, ík 

maak zuurstof, ík lever het meeste voedsel, ík zorg voor regen en sta dus aan de basis van alles 

dat groeit. Hé, hou van mij! 

Maar ik snap het wel. Alles op land is zichtbaar: het aangeschoten dier, de gekapte boom. Wie ziet 

de lekkende pijpen, de verbleekte koralen, de verwoestende netten, wie o wie? Dan zijn die plastic 

flessen eigenlijk nog een geluk bij een ongeluk; Ze drijven, ze clusteren, ze vormen een kilometers 

brede soep. Alsof ze onverzettelijk het menselijk falen reflecteren en die wezens een spiegel voor 

willen houden: “Jullie willen er wel vanaf, maar het lukt je niet!”. Net als wanneer een zwemmend 

mens een drol denkt te kunnen lozen, omdat hij zo nodig moet. Als ik weer zo’n tafereel bespeur 

dan lach ik me suf. Dat mens denkt er mooi vanaf te zijn, maar de drol drijft nog tijden achter de 

eigenaar aan! Well done plastic soep, well done! Worstelen, blijf boven, totdat ze de laatste fles uit 

me hebben gevist en er ook niet eentje meer bijkomt. 

I 
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Ach, en uiteindelijk ebt mijn frustratie weer weg. Ik laat de irritatie van me afglijden, als de 

druppels langs de huid van een zeehond. Ik waardeer de zakkende zon, die purper brengt, 

oranje en goud. Ik dans weer mee in het ritme met de maan en verzoen me. Ik zoek naar de 

schaarse schoonheid in alle pijn. Zelfs kwallen zijn mooi, als je er goed naar kijkt. En de parels in 

een oester ontstaan door het constante schuren van een zandkorrel in het kwab. Ooit moeten we 

hier toch wel doorheen komen? Ooit is alles weer onbedaarlijk mooi. En die mensen, ze weten ook 

niet beter. Wie heeft het ze ooit verteld? 

En er zíjn er ook die het wél weten. Hen koester ik als een baken in de nacht. Hun ijver is 

hartverwarmend. Met luchtbellen en grijparmen pakken ze het plastic, en soms zelfs met hun blote 

hand. Ze maken er T-shirts en hoesjes voor hun mobiel van. Er zijn er die vissoep maken van 

planten, of walvissen bevrijden uit netten, of zich vastklampen aan de schroeven van boeven. Er 

zijn er die nachten op het strand waken. Daardoor rennen bij het ochtendgloren honderden 

schildpadjes veilig naar mij toe. 

Ja, er zijn er die mij zien voor wat ik waard ben, als bron van leven en inspiratie. Waaronder de 

dichters en zoenende stellen langs de kust. Tegen hen, met hoop en liefde wil ik roepen: hou vol, 

ga door, geniet, koester, dicht en zoen. Je bent niet slechts een druppel in de oceaan. Je bent de 

hele oceaan in één druppel! En tegen alle anderen roep ik: hou van mij! Omdat ik zeker weet: waar 

je van houdt, dat wil je beschermen.  

Hou van mij! Laaf je aan mijn overvloed. Zie mijn schoonheid, zie het! Ja, hou van mij! Zoals ik 

hou van jou, onvoorwaardelijk”. 

***** 

Overgenomen uit Pamflet 121, uitgegeven door De Vliegende Hollander Dordrecht en ingezonden 

door Gonnie Walrecht, groene kerk. 

Protestantse wijkgemeente Sterrenburg 

te Dordrecht 
 

 

Actie Kerkbalans 2023 

De actie wordt gehouden tussen 14 - 28 januari 2023 en heeft als motto: 

‘’Geef vandaag voor de kerk van morgen” 

…en daar is alles mee gezegd. 

 

Hans van Rossum, kerkrentmeester  

: hrossum@gmail.com, : 6176885 of 📱: 06-15531153 

mailto:hrossum@gmail.com
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Hoop  

Door: Hans van Dijke  

n de kerstwijkbrief van 2021 schreef ik over de nieuwe boom die wij hadden aangeschaft voor 

de achtertuin. Een boom die wij al heel lang wilden en die we na aanschaf met nogal wat 

moeite, het was geen kleintje, op zijn plaats kregen. Ik schreef dat we de boom hadden 

aangemoedigd te groeien en te bloeien. Omdat het een winterbloeier is zou bloeien pas de volgende 

winter aan de orde zijn. Dat alles tegen de achtergrond van de coronapandemie die al twee jaar 

duurde, maar geïnspireerd door Luther, die zou hebben gezegd dat al wist hij dat morgen de aarde 

zou vergaan hij vandaag nog een boom zou planten. Als een bemoediging om niet op de Apocalyps 

vooruit te lopen. Maar om te doen wat we kunnen doen. Ook als leden van de wijkgemeente 

Sterrenburg in het nieuwe jaar 2022.  

Dat teruglezend blijkt hoe gemakkelijk de geschiedenis ons inhaalt. Wie had kunnen bedenken dat 

de wereld zo zou veranderen en dat er in Oekraïne, een heuse oorlog woedt met alle vreselijke 

gevolgen daarvan. Dood en verderf daar, honger in de wereld, vluchtelingen, energiegebrek en 

inflatie in Europa. Na corona leek het niet erger te kunnen, maar hoe kun je je vergissen. Het lijkt 

misschien wat meer op afstand maar we voelen allemaal de gevolgen al was het maar in de 

energierekening.  

Het scheelde dan weer wel voor die energierekening dat het najaar zo lang te warm was en dat de 

zonnepanelen, voor wie ze had, deze zomer een superopbrengst hadden. Al had dat alles dan weer 

te maken met de steeds warmer wordende aarde. Een nog grotere crises. Al met al dus een “zegen 

in vermomming” zoals Engelsen zeggen maar misschien is een geluk bij een ongeluk beter. Zo 

zagen we deze zomer wel het watergebrek toenemen. Voor alles wat water nodig heeft, wie of wat 

heeft dat niet, werd het daarom heel spannend. Ook voor onze nieuwe boom. Zou hij het wel 

redden in die brandende droogte? Onze inspanning om hem regelmatig maar spaarzaam water te 

geven leken verloren moeite. Weinig en veel te kleine blaadjes en zeker niet frisgroen.  

Inmiddels wordt het winter en moeten we energie sparen. Dit jaar maar liever geen witte kerst. 

Kunnen we in de kerken energie halen uit meer samendoen? Ik hoorde dat de RK parochie in 

Dordrecht heeft besloten om de Antoniuskerk voor enkele weken te sluiten vanwege de hoge 

energiekosten. Zou je dat ook kunnen opvatten als een ‘hint van boven’ om wat dichter bij elkaar 

te kruipen en elkaar warmte te geven? Een uitdaging om over onze schaduw te stappen? Allemaal 

in de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk? Oecumene die niet alleen de harten maar ook de lijven 

verwarmt? Als voorbeeld dat niet de meningen maar de mensen ertoe doen? Misschien kerstfeest 

2023?  

Christusvolgers moeten telkens opnieuw aan het werk. Ondanks 

alles zoeken naar mogelijkheden hoe we elkaar naar lichaam en 

geest kunnen verwarmen. Bouwen aan gemeenschap en 

verbinding. Warmte zoekend in en gevend vanuit die Ander, juist 

in de ontmoeting met anderen.  

Zo zijn we op weg naar Kerstfeest. Een feest dat ons telkens weer 

richt op dat grote visioen van gerechtigheid en vrede. In deze 

wereld lijkt het er niet op. Voor ons gevoel is het verder weg dan 

ooit. En toch…  

Deze week zag ik dat onze boom is gaan bloeien. Voorzichtig nog 

met kleine bloemetjes, niet zoveel, maar elke dag meer. Tekens 

van hoop. De geschiedenis gaat door, zijn Rijk komt.  

Goede feestdagen en een hoopvol en gezegend 2023.   

I 
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Doneer je energietoeslag 

Bron: Kerk in Actie 

rmoede. Opeens is dit ook een thema 

in Nederland. Door de torenhoge 

inflatie komen steeds meer mensen in 

de problemen. De fors gestegen 

energieprijzen maken het er niet beter op. 

Om je een beeld te geven: volgens 

schattingen leven in 2023 ruim 800.000 in 

ons land onder de armoedegrens, onder wie 

ruim 200.000 kinderen. Het aantal 

aanvragen bij de Voedselbank steeg in het 

afgelopen jaar met 22 procent. 

Tijd om in actie te komen! Dit doen we graag 

samen met jou. We helpen mensen met 

acute nood door in samenwerking met de 

Voedselbank voedselpakketten te maken en 

die in heel Nederland uit te delen. Natuurlijk 

helpen we ook op de lange termijn. Dat doen 

we samen met SchuldHulpMaatje. Met onze 

hulp kunnen zij nieuwe locaties openen waar 

mensen worden geholpen om uit de schulden 

te komen. 

Rond deze tijd ontvang je van de overheid 

twee keer een bedrag van € 190 als 

tegemoetkoming in je energiekosten. 

Misschien heb je dit zelf broodnodig. Maar 

misschien ook niet.  

In dat geval vragen we je vrijmoedig om 

solidair te zijn met mensen die niet langer 

kunnen rondkomen en met (een deel van) 

dit bedrag bij te dragen aan de actie Samen 

tegen armoede van Kerk in Actie. Je kunt je 

gift overmaken via rekeningnummer NL89 

ABNA 0457 457 457 o.v.v. Samen tegen 

armoede. 

 

Je energietoeslag kan je natuurlijk ook 

overmaken naar de Ontmoetingskerk, de 

voedselbank, of een ander goed doel 

Temperatuur in de 

Ontmoetingskerk 

Door Hans van Rossum; namens 

kerkrentmeesters en koster  

o af en toe merkt iemand op dat het 

zondags tijdens de dienst zo koud 

aanvoelt in de kerk, maar dat moet 

vooral de gevoelstemperatuur zijn. De 

thermostaat is, vanwege de gemiddelde 

leeftijd van onze leden nog nauwelijks lager 

ingesteld.  

 

De enorm gestegen gasprijs is wel een extra 

reden om verantwoord om te gaan met het 

gebruik daarvan. Komt u de komende 

winterperiode naar de eredienst zorg dan 

voor extra warme kleding, neem een warme 

sjaal mee en gebruik een kussentje op uw 

stoel, waarvan er volop zijn. U zult merken 

dat het gebruik daarvan een stuk 

comfortabeler voelt. Het blijft een grote 

ruimte en de warme lucht stijgt nu eenmaal 

omhoog. Bedenk daarbij dat het voor de 

bezoekers van de Grote Kerk nog een fors 

aantal graden frisser is dan bij ons en ook 

daar komt men op zondag naar het Huis van 

God. Blijf dus vooral komen is het verzoek 

en kleed u warm aan is het advies want op 

zondag ontmoeten wij niet alleen God maar 

ook elkaar en dat is mede van invloed op de 

gevoelstemperatuur. 

Hoe meer zielen hoe 

warmer het wordt.  

A 
Z 
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‘Spoor van Licht’ - 

Kerstlichtjestocht 

Sterrenburg 

p Kerstavond 24 december 2022 

organiseert de Protestantse 

Gemeente Ontmoetingskerk 

Sterrenburg het ‘Spoor van Licht’. ‘Spoor van 

Licht’ is een vrolijke lampionnenoptocht door 

Sterrenburg waarbij je onderweg niet alleen 

vertellers van het kerstverhaal tegenkomt 

maar ook personen uit het kerstverhaal, 

‘uitdeelherders’, muzikanten en een 

lichtjesshow langs de donkere dijk. 

Deelnemers kunnen vanaf 

18.15 uur verzamelen op 

het pleintje naast de kerk 

aan de Slangenburg voor 

de Jumbo Supermarkt. Na 

het trompetspel om 18.30 

uur start de tocht en die 

duurt ongeveer 40 

minuten.  

De route is buggy- en 

rolstoelvriendelijk.  

Vooraf opgeven is niet nodig, iedereen mag 

aansluiten, het liefst met een eigen veilige 

lampion. 

Na afloop van de lichtjestocht is er om 19.30 

uur een feestelijke kerstviering in de 

Ontmoetingskerk met medewerking van ds. 

Dick Steenks, de nieuwe predikant van de 

Ontmoetingskerk. Tijdens deze viering kun je 

een verrassend kerstspel met bekende 

kerstliedjes verwachten. Aansluitend aan de 

viering is er voor iedereen een warm onthaal 

met glühwein, chocolademelk en wat 

lekkers.  

Collecteopbrengst 

Spoor van Licht 

e collecteopbrengst van deze 

kerstviering gaat naar Leergeld 

Drechtsteden. Steeds meer kinderen 

in Nederland en ook in de Drechtsteden, 

kunnen om financiële redenen niet meedoen 

aan activiteiten die voor hun 

leeftijdsgenootjes heel 

normaal zijn. Zij staan vaak 

letterlijk aan de zijlijn. 

Leergeld wil deze kinderen 

mee laten doen! 

Leergeld heeft als missie het voorkomen van 

sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen 

met minimale financiële middelen. Leergeld 

biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 

4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan 

binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Voor meer informatie zie 

https://leergelddrechtsteden.nl  

Stichting Leergeld heeft uw steun nodig! 

Gift: 

Scan de QR-code om uw gift over 

te maken of doneer uw bijdrage 

tijdens de dienst in de collectezak. 

 

 

O D 

Chocoladerepen PI Dordrecht 

We zullen ook dit jaar weer chocoladerepen inzamelen 

voor de bewoners van Penitentiaire Inrichting 

Dordrecht.  

Deze actie wordt altijd bijzonder op prijs gesteld. We willen 

begin december minimaal 360 repen à 100 gram overhandigen.  

U kunt de repen afgeven voor en na de zondagse viering en 

tijdens de openingsuren van de kerk. Doet u mee? 

https://leergelddrechtsteden.nl/
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Wandelen met je 

gemeente 

Door:  Herman Riet  : 618 3943 : 

wandelen@ontmoetingskerk -dordrecht.nl  

ok in 2023 gaan we door met de 

wandelingen van rond de 20 km. In 

2022 hebben we het Limespad 

afgemaakt. Een route van 275 km, dat loopt 

van Katwijk aan Zee naar Berg en Dal. 

Tevens hebben we al drie etappes gelopen 

van het Kloosterpad, een route van 330 km, 

die voert langs vijftig (voormalige) kloosters 

en abdijen in Noord-Brabant 

 

Vanaf april 2023 tot en met september 2023 

zullen we elke laatste zaterdag van de 

maand een wandeling van het Kloosterpad 

maken, en indien mogelijk, een klooster of 

abdij binnengaan. De aankondigingen en het 

opgeven voor de wandelingen zal ik in het 

Kerkblad vermelden. Onze vaste wandelaars 

ontvangen vooraf al een mail. Nieuwe 

wandelaars verzoek ik nu al hun/haar 

emailadres aan mij door te geven. Dan weet 

je zeker dat je geen berichten mist.  

 

Mocht je twijfelen of je wel ruim 20 km kan 

lopen, adviseer ik je om van tevoren eens te 

lopen van Sterrenburg via de buitenrand van 

de Dordtse Biesbosch naar de Merwelanden.  

 

 

Daar kan je eventueel even rusten. Vandaar 

via de Staart, Noordendijk, Dubbeldam terug 

naar Sterrenburg. Geeft dat problemen, dan 

kan je onderweg altijd nog de bus naar 

Sterrenburg pakken. Mocht je de gehele 

route lopend geen wandelproblemen hebben, 

dan kan je het wandelen van ruim 20 km 

aan. 

 

Onderweg proberen we altijd bij een 

horecagelegenheid aan te gaan. Dit kan 

zijn aan het begin, halverwege of aan 

het eind van de wandeling. Ons 

meegenomen brood eten we onderweg 

staand, of bij een aanwezig bankje op. 

Op 14 januari is er een extra wandeling 

ingelast. Dan lopen we van NS station 

Geldermalsen naar Buren en via een 

andere route terug naar Geldermalsen. 

Deze route is ca 20 km. Voor verdere 

informatie kan je terecht bij  

Herman Riet, : 6183943 of via  

: wandelen@ontmoetingskerk-

dordrecht.nl.   

O 

mailto:wandelen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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De kerk is een verhalenhuis 

Door:  ds. Dick Steenks  : ds.steenks@kpnmail.nl   

e kerk is een verhalenhuis. Een huis, in ons geval middenin in een stadswijk. Hier wonen 

verhalen, hier komen verhalen tot leven, hier worden levensverhalen verteld en gedeeld. 

Middenin in de oudste stad van Holland die ook vol verhalen zit vanwege haar rijke 

geschiedenis.  

Hier wonen verhalen, de bijbel die hier huist, gaat namelijk open in dit huis. Kim Putters schreef onlangs 

bij zijn afscheid als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau in zijn boek ‘Het einde van de BV 

Nederland’ over ‘de noodzaak van een verhaal voor onze samenleving’. De noodzaak van een verhaal, 

dat trof me en ik dacht we hebben in de kerk verhalen genoeg die misschien behulpzaam kunnen zijn. 

De Bijbel, veelvormig verhalenboek, proberen we in de kerk tot leven te laten komen, door de verhalen 

te vertellen en te verbinden met het alledaagse leven opdat ze van betekenis zijn. Natuurlijk kun je de 

Bijbel thuis ook lezen en dan komen die verhalen ook wel tot leven, maar eerlijk is eerlijk, sommige 

verhalen zijn moeilijk te begrijpen en die kun je dan natuurlijk overslaan. Maar juist in de wat moeilijkere 

verhalen zitten soms verrassende dingen die je er niet zomaar op het eerste gezicht in vindt. En 

trouwens, vergis je niet hoe je verrast kunt worden door uitleg van verhalen die overbekend lijken te 

zijn. En hoe dat tot vreugde kan zijn.  

U begrijpt natuurlijk wel dat ik nu bezig ben om reclame te maken voor mijn eigen vak als predikant, 

want uiteraard ga ik nu zeggen dat we in de kerk de moeilijke, onbekende en bekende verhalen lezen 

en dat ik dan als uitlegger functioneer en probeer te laten zien wat we allemaal uit die verhalen kunnen 

halen en die probeer te verbinden met uw levensverhaal - en dat dat heel interessant en zelfs inspirerend 

kan zijn. Zo ben ik als uw herder en leraar geroepen, op uw weg gezet en doe daarom vanmiddag 

intrede in uw kerk, dit verhalenhuis.’ 

Zo begon de overdenking op 28 augustus 2022, mijn intrede in de Ontmoetingskerk. ‘De kerk als 

verhalenhuis’, zo zie ik dat en me dunkt met recht want inmiddels zijn er – na zo’n 100 dagen - al heel 

wat verhalen met mij gedeeld. Heftige verhalen van verdriet en verlies, ziekte en zorg. Mooie verhalen 

van liefde en geluk. Pijnlijke verhalen van onmacht, oorlog en ongeluk. Bemoedigende verhalen van 

geloof en hoop.  

Levensverhalen en -ervaringen die, in de groepen die ik heb mogen begeleiden en in diensten waarin ik 

voorga, verbonden worden met Bijbelverhalen. Zo functioneert onze kerk als ‘verhalenhuis’. Ik vind het 

bijzonder mooi om te mogen delen in al de levensverhalen, het vertrouwen stemt me dankbaar! 

Ook in de wijk Sterrenburg zelf ben ik aan het kennis maken. Hans Berrevoets bracht me in contact met 

de wijkmanager van Sterrenburg, wat ertoe leidde dat ik nu ook deel uitmaak van het 

leefbaarheidsoverleg Sterrenburg. In dit leefbaarheidsoverleg zijn allerlei instanties en hulpverleners 

vertegenwoordigd, van de wijkagenten tot casemanagers, van buurtwerk tot wijkwinkel. Ook daar heb 

ik de kerk gepresenteerd als ‘verhalenhuis’, waar mensen op verhaal kunnen komen. Graag breng ik zo 

de kerk de wijk in.  

Uiteraard duurt het nog wel even voordat ik met iedereen van onze gemeente heb kunnen kennis maken. 

In het voorjaar van 2023 wil ik daar samen met de taakgroep Pastoraat wat slagen in gaan maken door 

wat grotere bijeenkomsten te organiseren. Daarover volgt tzt nog informatie. Mocht u prijs stellen op 

kennismaking met mij of heeft u iets wat u met mij wilt delen of wilt u mij ergens op wijzen wat voor 

mij van belang kan zijn, neem dan gerust contact met me op of loop op dinsdagmorgen even langs in 

de kerk. Daar zit ik elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

Met ons als gezin gaat het erg goed hier in Dordrecht. Corinne is fijn aan het werk bij FrisFacilitair. Onze 

Jonna is net geslaagd voor haar MBO-diploma en is zich aan het oriënteren op een HBO-opleiding. Flore 

en Ynte hebben alle twee hun draai gevonden op hun MBO-opleiding. Zo hebben we alle vijf onze plek 

gevonden en gaat ons levensverhaal hier verder. Kortom, het verhaal gaat!  

‘D 

mailto:ds.steenks@kpnmail.nl
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WOK 

Door:  Herman Riet, : 618 3943 / Marcus van Driel, 📱: 06 1149 5383 

:  wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

n oktober zijn we gestart met een nieuw seizoen van 

WOK wandelingen. We hebben al een aantal mooie 

wandelingen gemaakt en het animo is weer groot! De 

WOK (Wandelen OntmoetingsKerk) wandelingen zijn korte 

wandelingen van ca. 6 km, twee keer per maand op de 1e 

en 3e woensdagmiddag om 14.00 uur.  

De wandelingen in ongedwongen sfeer zijn een mooie 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten en 

natuurlijk te genieten van het moois dat we onderweg zien. 

Het startpunt is tevens eindpunt van een wandeling en is 

met openbaar vervoer bereikbaar. Voor de eerste maanden 

van het nieuwe jaar 2023 hebben we de volgende 

wandelingen gepland.  

 

• 4 januari Wittensteinpark – Wilgenwende 

vanaf de Ontmoetingskerk 

• 18 januari Stadspolders – Visserstuin  

Vanaf Tuinwereld  

(via bushalte Hastingsweg, lijn 5) 

• 1 februari  Sportpark Schenkeldijk – Nieuwe Biesbosch - Cannenburg 

Vanaf bushalte Sterrenlanden (lijn 5) 

• 15 februari  Dubbeldam centrum - Dubbelsteijnpark 

Vanaf bushalte Herschelstraat (lijn 5) 

• 1 maart Binnenstad West  

Vanaf bushalte Weizigt (lijn 5) 

• 15 maart Staart-oost met ruïne Huis te Merwe  

Vanaf bushalte Kerkeplaat (lijn 4) 

 

De stadsbus of je eigen fiets 

brengt je bij het beginpunt waar 

we ons verzamelen. In Kerk op 

Dordt worden onder de wijk 

Ontmoetingskerk de wandelingen 

aangekondigd. Geïnteresseerde 

wandelaars houden we ook op de 

hoogte via hun e-mailadres als dat 

bij ons bekend is. Tevens geven 

we ongeveer een uur voor vertrek 

per e-mail door of de wandeling 

wel of niet doorgaat bij mindere 

weersomstandigheden. 

We hopen dat ook in het nieuwe 

jaar de WOK voor veel wandelaars 

weer in een behoefte zal voorzien.  

I 

mailto:wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Kerstgroet 
 

Alles wat God aan ons te zeggen heeft 

heeft Hij in onze handen neergelegd: 

een weerloos kind - 

geen bulderende stem 

die zegt "je moet", "je mag niet" of "ik zal je", 

maar kinderogen die om aandacht vragen, 

om liefde, koestering en spel. 

Dat is hoe Hij de wereld redden wil: 

niet met een harde hand, met grote stappen, 

niet door ons ongenadig aan te pakken, 

maar door ons nieuwe tederheid te leren. 

heeft Hij in onze handen neergelegd: 

een weerloos kind. 

Mede namens Corinne, Jonna, Flore en Ynte,  

wens ik u allen gezegende Kerstdagen  

en veel tederheid en zegen in 2023! 

Ds. Dick Steenks 

Wereldlichtjesdag 
Zondag 11 December 2022 

https://www.wereldlichtjesdag.nl  

Elke tweede zondag in december wordt 

'Wereldlichtjesdag' gehouden. 'Worldwide 

Candle Lighting' is ontstaan in 1997 in 

Amerika. Op deze dag, om 19:00 uur 's 

avonds, steken mensen over de hele 

aarde kaarsjes aan ter nagedachtenis 

aan, op welke wijze dan ook, overleden 

kinderen.  

De wereld wordt zo even letterlijk wat 

lichter voor mensen die een kind verloren 

hebben, en daarnaast is er het besef dat 

je niet alleen bent met je verdriet. 

https://www.wereldlichtjesdag.nl/
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NIEUWS VANUIT HET JEUGDTEAM 

Door: het Jeugdteam  : jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

e tijd vliegt, het is half november en we zijn alweer aan het schrijven voor de kerst-editie van de Wijkbrief. Een 

kampvuuravond, vossenjacht, CCC-avonden en een braderie hebben in de afgelopen 3 maanden op onze 

agenda gestaan. 

Vrijdagavond 16 september hebben we met de jeugd het startweekend geopend met de jaarlijkse kampvuuravond 

op de boerderij. De hele week was het niet al te best weer en de vooruitzichten waren ook niet heel positief, maar op 

de avond zelf viel het gelukkig mee en was het droog. Voordat het vuur aangestoken werd, werd er eerst nog een 

wedstrijdje flessen-voetbal, mega-ganzenbord en mega-memory gespeeld. De zon was inmiddels ondergegaan en 

de lichtjes in de tent waren aangegaan.  

Ds. Dick Steenks (die we vanaf nu ds Dick noemen) heeft op deze avond in razend tempo alle namen uit zijn hoofd 

geleerd met een leuk ABC-spel. Had je een ‘A’ in je naam moest je gaan staan, had je vervolgens een ‘B’ in je naam 

moest je weer gaan staan en zo gingen we het hele alfabet af. Had je een lange naam met veel verschillende letters, 

dan moest je héél veel keren opstaan! 

(Uiteraard hebben we op zondag wel even getest of de namen nog steeds paraat waren       We kunnen vermelden 

dat ds. Dick geslaagd is voor het onthouden van de namen… petje af!!) 

Nadat we nog een kleine drink en snackpauze hadden gehad, werd het verhaal van de Emmaüsgangers verteld én 

uitgebeeld. Frank en Merlijn speelden de Emmaüsgangers en Lars speelde Jezus. Ze moesten uitbeelden wat ds. 

Dick vertelde en dat gaf hilarische taferelen, die (helaas) niet te beschrijven zijn. 

Het was een fantastische avond en wonderwel droog totdat het afgelopen was en iedereen naar huis ging. Er heeft 

vast een engeltje meegekeken deze avond… maar die was helaas de hier opvolgende zondag vrij…. 

 

D 

mailto:jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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VOSSENJACHT 

Zondag na de startdienst was er als afsluiting van het startweekend nog een 

vossenjacht. Die viel helaas een beetje in het water vanwege de hevige 

regenbuien, maar dat kon onze vossen en deelnemers van de jacht niet 

tegenhouden. Ze zijn op pad gegaan en hebben uiteindelijk elke vos gevonden! 

Top gedaan vossen en jagers!! 

 

CCC - SIRKELSLAG 

Vrijdagavond 14 oktober stond bij de CCC weer een editie van Sirkelslag 

op het programma. Tijdens een online filmpje werden de opdrachten 

uitgelegd aan de tieners. Ze moesten limbo-dansen, een bal liggend op de 

grond met hun voeten aan elkaar doorgeven, collages maken en er werd 

een dominobaan met zoveel mogelijk verschillende attributen gemaakt. Van 

thee-doosjes tot bowlingkegels, alles wat maar kon omvallen werd erbij 

gezet. Uiteindelijk werd er een score behaald van 340 punten. Ten tijde van 

schrijven was de uitslag helaas nog niet bekend en weten we niet welke 

plaats we uiteindelijk hebben behaald. Maar het belangrijkste is dat het 

weer een supergezellige avond was!  
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ESCAPEROOM 

Vrijdagavond 18 november werd er bij de CCC een 

escaperoom georganiseerd. Iris had het de tieners niet 

makkelijk gemaakt en er werden wat hersens gekraakt 

deze avond. De tieners waren in 2 groepen verdeeld 

en ieder had een eigen ‘kamer’ waar ze een code 

moesten kraken door middel van het oplossen van 

verschillende raadsels. Uiteindelijk wist één van de 

teams de sleutel van de schatkist te bemachtigen en 

kregen ze de buit, bestaand uit snoep en chocola. 

Gelukkig was er ook nog wat voor het verliezende team 

      

 

 

 

 

 

 

PANNENKOEKENLUNCH 

De geplande pannenkoekenlunch kon op 22 oktober helaas niet 

doorgaan, maar wanneer u dit leest heeft de pannenkoekenlunch 

op 26 november plaatsgevonden. In het volgende nummer van 

de wijkbrief zullen we hier verslag van uitbrengen.  

 

 

 

 

BRADERIE & VOEDSELBANK 

In aanloop naar de braderie is een speciale editie van de Tienerkrant uitgebracht. Hierin werd uitgelegd wat de 

voedselbank doet en voor wie. De tienerkrant is terug te lezen op de website van de Ontmoetingskerk of via de link 

Tienerkrant special Voedselbank  

Op zaterdag 5 november was de jaarlijkse braderie en daar hadden we, de jeugd, 

ook dit jaar weer een kraam. Er zijn (tot grote vreugde van ouders) tienerkamers 

opgeruimd, is er heel wat af gehaakt, gebreid, geknutseld en gebakken. Het 

resultaat mocht er zijn; een mooie kraam met veel speelgoed, kinderboeken, 

handgemaakte creaties en héél veel lekkers!  

Bedankt aan alle bezoekers van de braderie die een bijdrage hebben geleverd aan 

de fantastische opbrengst voor de Voedselbank Dordrecht. (Zie ook het stukje op 

bladzijde:23) 

https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/uploads/klant524/files/tiener-krant%20special%20Voedselbank.pdf
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ADVENT & KERST 

Ook tijdens de feestdagen is er nog van alles te beleven en te doen. Allereerst 

is er voor de basisschoolkinderen een adventsproject in de kerk genaamd 

‘Levenslicht’. Tijdens de adventszondagen maken we kennis met de voormoeders (= 

bijzondere vrouwen uit het Oude Testament) van Jezus. Deze ‘power’-vrouwen zijn: 

Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria. Deze vrouwen hebben stuk voor stuk een 

standbeeld verdiend, vandaar dat we elke week een nieuw standbeeld in de kerk 

hebben en geen gewoon standbeeld maar een levend standbeeld!! Wil je weten 

waarom dit echte ‘power’-vrouwen waren? Elke zondag is 1 van deze vrouwen in de 

kerk en wordt hun verhaal verteld, dus kom naar de kerk en ontmoet de levende 

standbeelden van deze voormoeders! 

Op de laatste adventszondag, 18 december, hebben we tijdens de zondagsdienst weer 

een eXtra Lange en eXtra Leuke Kinderdienst XL! 

 

 

NIET VERGETEN: Kerstavond 24 december Spoor van Licht, de betoverende 

lichtjestocht door de wijk bij de kerk, waarbij je zomaar oog in oog kan komen te 

staan met een engel of Jozef en Maria! Bij terugkomst van de lichtjestocht is er in de 

kerk nog een leuke familieviering met na afloop warme chocolademelk en wat 

lekkers.  

Kun je niet genoeg krijgen van de mooie kerstverhalen en kerstliedjes dan kun je op 

kerstmorgen de gezinsviering nog meebeleven. Dan maak je in de dienst kennis met 

Maria, de moeder van Jezus. 

 

 

NOG EENTJE DAN…. 

Wij, het Inloophuis en jeugdteam, hebben op de valreep van 2022 nog een laatste activiteit voor jong & oud om het 

jaar alvast een beetje af te sluiten: 

 

Woensdag 28 december WINTER-PUBQUIZ 

Er bestaat al een zomer-pubquiz (jaarlijks georganiseerd door het OpenHuis en 

supergezellig) en nu is er ook een winter-variant. Iedereen mag meedoen, mits 

je van gezelligheid houdt en een gezonde dosis competitiegevoel hebt 

natuurlijk       

Vorm een team met je buurvrouw, buurman of wie dan ook en doe gezellig 

mee!  

De pubquiz is nog in wording, dus houdt alle nieuwskanalen (zondagsbrief, 

instagram, facebook, website) in de gaten voor de precieze aanvangstijd. 

Wie worden de ‘veelweters’ van 2022? 
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HOTSPOT 2023 

We willen 2023 graag met elkaar inluiden op zaterdag 14 januari met een nieuwjaars-spellenbuffet. Voor de 

spelletjesfanaten zijn er spellen aanwezig, maar je mag uiteraard ook zelf een leuk spel meenemen. Neem vooral een 

gezellig humeur mee!! 

Vanaf 17.00 uur is iedereen van harte welkom. Geef even aan of je komt en met hoeveel personen d.m.v. een mailtje 

naar : jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

Opgeven kan t/m 7 januari 2023.  

 

De kosten voor deze avond zijn max. �€7.50 p.p.  

Kinderen van 2 tot 10 jaar €5. Na afloop wordt het via een Tikkie 

verrekend. 

 

Een paar extra handen zijn op deze avond heel welkom, dus 

vind je het leuk om mee te helpen bij de voorbereiding van 

het buffet e.d. laat het ons weten. We zijn er heel blij mee! 

Allergieën e.d. graag even via een mailtje laten weten aan 

het jeugdteam, zodat we daar rekening mee kunnen 

houden. 

 

 

 

  

mailto:jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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edurende de afgelopen maanden heeft u kunnen genieten van diverse kunstwerken over 

het thema Herfst. Deze zijn vervangen door werken met als thema Advent en Wintertijd. 

Er zijn weer diverse nieuwe werken te bewonderen in de Ontmoetingsruimte, in de gang en 

in de kerk. Bekijk alles op uw gemak en schrijf gerust uw bevindingen in ons gastenboek. 

 

Onze werkgroep bestaat al ruim 30 jaar uit enthousiaste hobbyisten van 

binnen en buiten de Ontmoetingskerk. Een paar keer per jaar komen zij bij 

elkaar om ervaringen uit te wisselen en ideeën te bespreken. Steeds wordt 

een thema uitgekozen waar iedereen mee aan de slag kan gaan.  

 

De resultaten worden gedurende een aantal weken tentoongesteld in de 

Ontmoetingskerk. Elke hobbyist heeft zijn of haar eigen techniek (Aquarel, 

Keramiek, 3 D-vorm, Acryl of Olieverf, Pastel, Fotografie, Speksteen, Textiel, 

Art-journal, Pyrografie enz.)  

 

BEZICHTIGING:  

• Elke zondag voor en na de kerkdienst,  

• tijdens de aanschuiflunch op zaterdag of het “Open Huis”  

• elke 2e en 4e woensdag van de maand,  

• op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur als de kerk open 

is,  

• of op afspraak. 

 

INFO:  

Lex Nagtegaal:  : 618 38 63 of  

Dickie Trumpie:  : 617 57 19  

: kerk-en-hobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

 

Wilt u ook meedoen met deze groep?  

Wij zoeken nog mensen met een creatieve hobby  

ter aanvulling van onze werkgroep.  

U bent altijd van harte welkom!  

  

G 
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Leergeld betalen?!! 

Door Ellen van Schouten vanuit diaconie :  diaconie@ontmoetingskerk -dordrecht.nl   

en oud-Nederlands spreekwoord dat zo ongeveer inhoudt dat je door onervarenheid fouten 

maakt en daaruit lering kunt trekken hoe je het de volgende keer beter kunt doen. Je betaalt 

‘leergeld”. Zowel kinderen als volwassenen leren vaak door dingen gewoon maar te doen. 

Soms goed, soms fout. En als je een beetje eigenwijs bent (zoals ik soms), kun je soms dezelfde 

fout meerdere keren maken.  

Het hoort een beetje bij het leven. Maar hoe jammer is het als je wel wilt leren en aan dingen 

meedoen, maar dat door geldgebrek niet kunt doen. Omdat je ouders net aan de “verkeerde” kant 

van de streep staan, blijf jij als kind aan de kant staan, terwijl leeftijdgenootjes wel meedoen. Dat 

is eigenlijk hartverscheurend. Vaak merken we het niet eens als een kind niet naar een 

sportvereniging kan of een laptop kan kopen voor school. Of niet mee kan fietsen met klasgenoten, 

omdat het geld voor een fiets er niet is. We zijn als samenleving –als we niet uitkijken- uit elkaar 

aan het drijven. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. 

Daarom willen we hier als diaconie deze advent aandacht aan besteden. Stichting Leergeld 

Drechtsteden zorgt ervoor dat kinderen niet aan de kant blijven staan. Door bijdragen te geven als 

die fiets, dat sporten, en meedoen aan muziek, die zo broodnodig zijn. Maar ook die laptop, die 

nodig is in de klas.  

In Dordrecht hebben we daarnaast de Dordtpas. De 

gemeente springt bij voor al die dingen, en is de eerste hulp. 

Sinds de Dordtpas er is, verwijst Stichting Leergeld (voor 

Dordtse kinderen en jongeren tot 18 jaar) eerst naar de 

Dordtpas. Pas daarna komt de bijdrage van Stichting 

Leergeld in beeld. Leergeld betaalt ook bijdragen voor 

kinderen uit de rest van de Drechtsteden, waar de Dordtpas 

niet geldt.  

Stichting Leergeld Drechtsteden wordt gefinancierd door de Sociale Dienst, sponsoren en soms 

bedrijven. Er werken vijf medewerkers. Ouders worden bij een aanvraag gebeld en er wordt kritisch 

doorgevraagd. Als Stichting Leergeld bijdragen geeft, gaat dat rechtstreeks naar verenigingen waar 

een kind komt sporten, cultuurinstellingen waar een kind mee wil doen, winkels die de spullen 

leveren. De ouders krijgen het geld niet rechtstreeks in handen, om de kans groter te maken dat 

het geld daadwerkelijk voor het meedoen van de kinderen wordt gebruikt. Ook kan Stichting 

Leergeld korting geven voor aankopen bij de Kledingbank of Opnieuw & Co. 

De diaconie zal in de adventsperiode een collectebus in de hal van de kerk plaatsen. Ook de 

meeropbrengst van de adventskalenders van dit jaar gaat naar Stichting Leergeld. In de diensten 

vragen we ook speciale aandacht voor het project.  

 

 

 

En vergeet vooral Spoor van Licht niet 

(met QR-code! Lees daarover elders in deze wijkbrief). 

Laten we deze advent met zijn allen wat extra leergeld 

betalen en de kloof helpen dichten.  

  

E 
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Protestantse Contact Dienst 

Sterrenburg 

 
 

Uitnodiging voor de kerstviering  
 

voor ouderen vanaf 75 jaar op Dinsdag 20 december 2022.  

Vanaf 10.30 uur bent u welkom in de Ontmoetingskerk, 

Slangenburg 3 te Dordrecht 

 

Programma: 

• Ontvangst met een kopje koffie/thee 

• Kerstviering met als thema “Bloeien in de nacht” 

• Pauze 

• Kerstverhaal 

• Broodmaaltijd 

• Afsluiting (uiterlijk 14.30 uur) 

 

U kunt zich tot 14 december telefonisch voor deze viering opgeven bij  

• Marja Kruijswijk, tel. 6170490 of  

• Marike Hofman, tel. 6176838. 

 

Uw partner, vriend/vriendin of buurman/buurvrouw is 

ook van harte welkom. 
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Presentatie ‘Van schapenvacht tot wintertrui’ 

enthousiast ontvangen 

Door:  Irene Streefkerk-Reenalda :  groen@ontmoetingskerk -dordrecht.nl   

p woensdag 9 november j.l. was de wolspingroep van de werkgroep Groene Kerk 

uitgenodigd bij het OpenHuis van de Ontmoetingskerk. Een aantal leden van de 

wolspingroep hebben die ochtend aan de hand van foto’s, demonstraties en 

tussenproducten alle stapjes van het proces laten zien, voelen en ruiken.  

 

Er kwamen veel geïnteresseerden op het 

onderwerp af en het werd een boeiende 

interactieve bijeenkomst. Vragen 

werden gesteld, maar ook tips werden 

door aanwezigen gegeven 

(Bijvoorbeeld: kriebelt je wollen trui? 

Leg ‘m dan een nachtje in de vriezer en 

je hebt nergens meer last van!) en we 

hoorden eigen verhalen van vroeger met 

betrekking tot spinnewielen en het 

kleuren van wol.  

 

Verwondering was er zeker over de ontdekking dat dit in de zomer verkregen natuurproduct op 

zo’n eenvoudige en toch redelijk arbeidsintensieve manier verwerkt kan worden tot een winters 

gebruiksartikel: de duurzame cyclus was helder. En dat alles op het eiland van Dordt! 

 

Na de pauze was als gastspreker de 

meervoudig kampioen dunspinnen uit 

Zwijndrecht uitgenodigd. Dhr. Zandbelt 

en zijn vrouw gaven een demonstratie 

en met een vraag en antwoord 

samenwerking kreeg het publiek ook 

over dit aparte vak veel te horen. 

 

De wolspin groep gaat zich komende 

tijd toeleggen op het duurzaam kleuren 

van wol. Daarnaast blijven wij actief 

met het wassen van ruwe wol, het 

kaarden, het spinnen van de ‘baarden’ tot knotten wol en het verwerken van de knotten tot 

kledingstukken die naar mensen die het hard nodig hebben, vervoerd kunnen worden. 

 

 

 

O 
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Kerstpakketten 

Vanuit: Diaconie Ontmoetingskerk  

: diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

ok dit jaar willen wij als gemeente 

een aantal kerstpakketten verzorgen 

voor mensen in Sterrenburg. Daar 

hebben we uw hulp weer bij nodig. Kent u 

mensen die onder het bestaansminimum 

leven, dan willen we dat graag van u horen. 

Vanaf 27 november liggen er 

aanmeldkaartjes in de kerk. Vult u deze 

volledig in en lever deze weer in bij een van 

de diakenen, dit kunt u doen tot en met 10 

december. Wilt u een opgave doen per mail 

dan kan dat aan : 

diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl, 

graag met specifieke gegevens. Uiteraard 

zullen we alles vertrouwelijk behandelen. 

Producten kerstpakketten 

Vanaf 27 november staat het bord met de 

kaartjes weer in de hal. Hier vindt u 

verschillende producten die u voor de 

kerstpakketten kunt verzamelen. Als u liever 

geld geeft dan is dat ook mogelijk, de 

welbekende box zal weer in de hal staan. U 

kunt de producten of het geld inleveren tot 

en met 15 december. 

 

Heb je er morgen spijt 

van? (Deel 2) 

Door: Erik Vingerling   

: erik.vingerling@outlook.com  

et antwoord is kort en krachtig: Nee!  

In de vorige wijkbrief heb ik 

geschreven over st. Make A Memory 

en OpDePedalen.  

Dit jaar ben ik weer de Mont Ventoux op 

geweest voor en met OpDePedalen. Het was 

wederom emotioneel, inspannend en 

bijzonder. Ik kan met recht zeggen: “Ik heb 

er geen spijt van gehad”. Wederom heb ik op 

de top van de Mont Ventoux gestaan. Ik heb 

het gedaan voor het goede doel, voor mijzelf 

en voor Luna.  

Dit jaar is er voor Stichting Make a Memory 

een bedrag opgehaald van ruim €35.700,- 

door OpDePedalen. Dit is goed om voor ruim 

175 gezinnen waardevolle foto’s te kunnen 

maken die troost en steun bieden en om een 

herinnering levend te houden.  

Ik wil iedereen bedanken die zijn/haar 

bijdrage heeft geleverd. 

Vrijwilligers gezocht 

voor Spoor van Licht 

p 24 december hopen wij weer een 

Spoor van Licht zoals vanouds te 

realiseren. Hiervoor hebben wij nog 

veel hulp nodig. Wij zijn op zoek naar: 

➢ uitdeelherders - om van alles uit te delen aan 

de kinderen die meelopen met de 

lichtjestocht door de wijk 

➢ zangers en zangeressen - voor het koortje 

dat buiten kerstliedjes zingt 

➢ kinderen die het leuk vinden om een klein 

rolletje met/zonder tekst) te spelen in het 

kerstspel 'Kan ik nou eindelijk gaan slapen?' 

Dit mogen natuurlijk ook kleinkinderen, 

neefjes, nichtjes, vriendjes of vriendinnetjes 

zijn. Opgeven of meer informatie vragen 

kan, tot 10 december, bij Marjan Berden via 

: marjanberdenvandijk@hotmail.com  

O H 

O 
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KookHuis 

Door: Marja Kruijswijk  

: kookhuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

n oktober zijn we met frisse moed 

begonnen aan ons 11e seizoen van het 

KookHuis. We doen dit met heel veel 

plezier. De sfeer in het kookteam is bijzonder 

goed en we zijn goed op elkaar ingespeeld. 

Toch merken we dat we wat hulp zouden 

kunnen gebruiken bij de afwas. Na een lange 

middag koken, bedienen en opscheppen, 

wacht ons nog altijd een behoorlijk grote 

afwas. 

Daarom doen wij een oproep 

voor afwashulpen. Het is de 

bedoeling dat de afwasser vanaf 

18.00 uur aanwezig is en tijdens 

de gangen door alvast begint 

met afwassen. 

Wie komt ons helpen? Het zou fijn zijn als 

meerdere afwassers zich aanmelden, zodat 

we met een rooster kunnen werken. 

Het KookHuis wordt (bijna) altijd gehouden 

op de 3e woensdag van de maand. 

Je kunt je als afwasser aanmelden bij: 

Marja Kruijswijk : mkruijswijk@kpnmail.nl 

of : 6170490 / 📱: 06 512 62 309. 

 

 

 

Braderie 

Door: Marja Kruijswijk  

: braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl    

at was het gezellig op 5 november. 

De zelfgemaakte en 2e hands 

spulletjes werden goed verkocht en 

ook de lootjes voor het Rad van Avontuur 

vlogen weg.  

De vele (vaak mooi ingepakte) cadeautjes 

waren dan ook een lust voor het oog.  

Daarnaast werden 120 broodjes worst en  

80 Indische maaltijden verkocht en heel veel 

kopjes koffie en thee (met of zonder 

zelfgebakken appeltaart of cake) gedronken.  

Opbrengst: 

Met trots kunnen we dan ook vertellen dat 

de opbrengst van de Braderie € 4300,00 is. 

Daarvan wordt € 3500,00 gestort op de 

bankrekening van de Voedselbank 

Dordrecht. 

Maar daarnaast heeft de Diaconie ook nog 

eens zes kratten met houdbare producten, 

14 kaartjes à € 12,50 van de Postcode 

Loterij en € 80,00 contact geld kunnen 

wegbrengen.  

Hulde aan onze meelevende gemeenteleden! 

De werkgroep Braderie is heel blij met alle 

vrijwilligers. Zonder hen hadden we niet zo’n 

mooi resultaat behaald. Heel hartelijk 

bedankt! 

Volgend jaar vindt de Braderie plaats op 

zaterdag 4 november 2023. Ook dan 

rekenen we graag weer op uw medewerking. 

Daniëlle Kadijk, Marco Molendijk, Cokky en 

Lex Nagtegaal, Evert en Marja Kruijswijk

I W 
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Programma Open Huis 

Ontmoetingskerk 

januari t/m april 2023 

(elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand) 
Alle programma’s onder voorbehoud  

Raadpleeg de website  

 

11 januari 'Het was koud, zo bitter koud'. Jacques Dane, verbonden aan het Onderwijsmuseum, 

houdt een lezing over het leven en werk van kinderboekenschrijver W.G. van de Hulst 

(1879-1963) 

25 januari De Voedselbank in Dordrecht. Marja Luijten vertelt over de belangrijke taak en de 

noodzaak van de voedselbank. 

8 februari Art Nouveau in Dordrecht. Journalist Henk Mesman laat ons meegenieten van deze 

elegante kunststroming die ook in Dordrecht nog overal is terug te vinden.  

22 februari ‘Jeanne ‘d’Arc, van boerenmeisje tot legerleider en heilige’. Dhr. Jan de Boer vertelt 

haar levensverhaal binnen de context van de 100 jarige oorlog tussen Engeland en 

Frankrijk. 

8 maart Op internationale vrouwendag vertelt Marieke Schakel van Wereldwijven AtelIERS uit 

Dordrecht over het atelier en de buitenlandse vrouwen die samen prachtige creaties 

maken. 

22 maart Mirjam Foekema over ‘Pareltjes in de ouderenzorg’, een boek wat zij schreef over haar 

ervaringen in de ouderenzorg. 

12 april ‘Plantaardigheden’. Pieter Schoon, auteur van het boek ‘Biesbosch Flora’, voormalig 

huisarts en nu vrijwilliger in de Dordtse Biesbosch, laat ons kennismaken met de 

bijzondere waarde van de flora in de Biesbosch voor onze gezondheid. 

26 april Jorien Vegter geeft een update over het werk van de stichting Sport For Empowerment 

in Sierra Leone, waar haar dochter nauw bij betrokken is. 

 

U bent op bovenstaande data van 10.00 – 12.00 uur harte welkom in de Ontmoetingskerk,  

Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. Ingang Lunenburgplein t.o. eindhalte bus 5 en 7 

Inloop vanaf 09.45 uur, de presentatie begint om 10.15 uur. Voor meer informatie:  

Kijk ook op de website van de kerk: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl of bel of mail naar  

Contactpersoon: 

Idelette Reehorst, (coörd.) of Cor den Dopper,  

: 617 75 89     📱: 06 515 65 002 

: ideletter@hotmail.com   : cjdendopper@gmail.com  

mailto:ideletter@hotmail.com
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Amnesty International 

Door:  Irene Streefkerk-Reenalda, namens Amnesty International Dordrecht   

:  amnesty@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

a een hele lange tijd van afwezigheid wegens de Corona maatregelen 

zal Amnesty International op zondag 11 december weer met een 

schrijfactie aanwezig zijn in de Ontmoetingskerk.  

De Internationale Dag van de Mensenrechten op zaterdag 10 december is 

daartoe een mooie aanleiding. Op die dag worden landelijk en internationaal 

vele Schrijfmarathons georganiseerd. Ook in Dordrecht!  

10 december 

13.00 – 19.00 uur 

Stadhuisplein 1, Dordrecht 

Dit jaar staat tijdens de Schrijfmarathon het recht op demonstratie centraal. Voor activisten die 

zijn opgepakt of zelfs zijn gedood omdat ze vreedzaam demonstreerden worden brieven 

geschreven aan de autoriteiten - dat kan een koning, president, minister of het hoofd van de politie 

zijn. Hen wordt gevraagd om snel maatregelen te nemen: een gewetensgevangene vrij te laten, 

daders van marteling of doodslag te berechten en/of discriminatie te stoppen. 

En er worden ook groetenkaarten aan de activisten zelf geschreven, of aan hun nabestaanden. 

Deze morele steun is enorm belangrijk. Te merken dat zij niet worden vergeten en dat er mensen 

van over de hele wereld met hen meeleven en voor hen opkomen, geeft hen de kracht om vol te 

houden. 

Op zondag 11 december kunt u in de Ontmoetingskerk aan deze schrijfacties mee doen. 

Petitievellen liggen klaar om uw naam en handtekening op te zetten. Ook kunt u voorbeeldbrieven 

meenemen of een groetenkaart. Voor iedereen is er wel een manier om mee te doen. Zowel vóór 

als na de dienst in de ontmoetingsruimte: graag tot ziens bij de Amnesty schrijftafel! 

De tuinman en de bloemen 

Door: Jan Overduin  Bron: “Leven is leren loslaten”  

r was eens een tuinman, die ontzettend veel van bloemen hield. In de tuin die hij mocht 

verzorgen, groeiden veel soorten planten langzaam maar zeker naar volwassenheid. Er waren 

grote planten bij, goed gebouwd, met stevige wortels diep in de grond. Er waren hiernaast 

onooglijke plantjes, teer en kwetsbaar. Er waren zeldzame planten, nooit gezien, en andere, o zo 

alledaags... 

Maar de tuinman hield van iedere plant evenveel, want voor hem was ieder plantje uniek, enig in 

zijn soort. De tuinman probeerde ieder plantje te geven wat het nodig had, om tot volle ontplooiing 

te komen. De ene plant had nood aan warmte, de andere aan geborgenheid, nog een andere aan 

aanmoediging, weer een andere aan rust, en nog een andere aan eindeloze tederheid. En de 

tuinman deelde al de liefde, al de warmte, al de rust, al de tederheid die in hem was met de planten 

die aan hem waren toevertrouwd. 

En hoe meer hij zijn liefde weggaf, hoe groter de liefde werd. 

Zo hielp de tuinman onafgebroken al de planten in de tuin naar volle wasdom toe. 

N 
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En dan, op zekere dag, als alle planten tot voltooiing gekomen zullen zijn, als alle planten 

bloemen zullen dragen, als alle bloemen klaar zullen zijn om geplukt te worden, dan zal de 

tuinman vreugde en pijn voelen in zijn hart. 

Vreugde om wat hij heeft mogen begeleiden, pijn om het afscheid. Want op die dag zullen reizigers 

komen, mensen, op zoek naar bloemen om ze te koesteren in hun huizen, om er lief voor te zijn, 

ze net zoveel geborgenheid en tederheid te geven als de tuinman heeft gedaan. En dan zal de 

tuinman, met een glimlach om de mond, en met 

tranen in de ogen zeggen: “Dag bloemen, gaat in 

vrede. Mijn taak is volbracht!”  

En als alle bloemen hun weg gegaan zullen zijn, zal 

hij een laatste blik werpen op de tuin, het hek sluiten, 

en op weg gaan... 

 

Joodse parabel: De ezel in de put 

Bron: https://inekevandervalk.nl/blog/ezel -in-de-put  / Omdenken.nl / van Redactie  

p een dag viel de stokoude ezel van een boer in een ongebruikte opgedroogde waterput. 

De put was erg diep en de ezel kon de put met geen mogelijkheid meer uit. Het dier balkte 

urenlang en de boer wist niet meer wat te doen. Uiteindelijk besloot hij dat het niet waard 

was om verder te proberen de oude ezel te redden. 

Hij riep een aantal van zijn vrienden om hem te helpen met zand de put dicht te gooien. Samen 

zouden ze een eind maken aan de ellendige toestand van de ezel door hem te begraven en op deze 

manier ook de gevaarlijke put te dempen. 

De ezel begon nog harder te balken. Op een gegeven moment werd het stil. Na een tijdje keek de 

boer even in de put en zag tot zijn verbazing de ezel springlevend op het zand staan. Iedere keer 

als het zand op hem werd gegooid, schudde hij het van zich af en ging er met zijn poten op staan. 

Zo kwam hij steeds een klein stukje hoger om uiteindelijk, eenmaal bovenaan, zijn vrijheid terug 

te vinden. 

De moraal van het verhaal, gezien vanuit de ezel: het leven zal regelmatig ‘vuil’ over je heen 

gooien die we als problematisch ervaren zoals ziektes, sterfgevallen, ruzies, oneerlijkheid, 

gemeenheid, enz… . Door je niet te wentelen in zelfmedelijden, te blijven geloven in jezelf en te 

leren uit wat je overkomt, kan je de problemen van je afschudden. Dit geeft ons de mogelijkheid 

steeds een stapje verder te komen. Schud de negativiteit van je af. Trap het naar beneden en ga 

verder tot je hogere grond bereikt. Zo kunnen we, net zoals de ezel in het verhaal, uit de diepste 

putten komen en de grootste moeilijkheden overwinnen. 

Omdenken zegt hierover: 

Herken jij je in de boer? Soms heeft jouw oplossing een 

averechts effect. Stop met vechten tegen het probleem en 

zie de mogelijkheden. 

Of herken jij je in de ezel? Je hebt het gevoel dat jij ook 

in een diepe put zit. Dat je van het leven steeds een schep 

zand op je kop krijgt? Schud het van je af en kijk of je die 

tegenslag juist kunt gebruiken. 

 

O 
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Als je van iemand houdt 

Door: Irene Krenning - Bron: Verzet en overgave; brieven en aantekeningen uit de gevangenis / ISBN 

9789043528528 - Website: https://www.augustinusparochie.nl/overwegingen/ambro226.html   

Als bijlage een gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Afgelopen woensdag (16-11) las ik (Irene 

Krenning) dit voor in het KookHuis na afloop van de maaltijd. Ik vond dit passend i.v.m. de 

Eeuwigheidszondag (20-11), 

 

e bommenwerpers van de geallieerden vlogen ook over het concentratiekamp. Paniek alom. 

Maar ze wisten dat Bonhoeffer dominee was en ze vroegen hem voor te gaan in gebed. 

Bonhoeffer keek uit het raam en zei: “Het duurt hoogstens tien minuten.” Hij wist dat je 

van de angst van mensen geen gebruik moet maken om mensen naar God te brengen. Hij heeft in 

die 39 jaar dat hij leefde indrukwekkende stukken geschreven. Onder andere over de band tussen 

liefde en dood. 

Als je van iemand houdt 

Als je van iemand houdt 

en je bent door de dood van elkaar gescheiden, 

dan is er op de wereld niets en niemand,  

die de leegte van de afwezigheid kan vullen. 

Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken. 

Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. 

Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost, 

want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, 

blijf je daardoor met elkaar verbonden. 

 

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”, 

want – geloof me – dat doet Hij niet. 

Integendeel: Hij houdt de leegte leeg 

en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap 

met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. 

Hoe mooier en rijker de herinneringen, 

des te moeilijker is het afscheid. 

Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering 

veranderen in stille vreugde. 

 

De mooie dingen van vroeger 

zijn geen doorn in het vlees, 

maar een kostbaar geschenk, 

dat je met je mee draagt. 

Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen, 

maar doe dat van tijd tot tijd. 

Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, 

maar alleen op bijzondere ogenblikken. 

Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,  

een veilig bezit. 

Dus, droog je tranen en huil niet, 

Als je van me houdt. 

 

Dietrich Bonhoeffer 

D 

Dietrich Bonhoeffer was een 

vooraanstaand Duits kerkleider, 

theoloog, verzetsstrijder tegen 

het nazisme en schrijver van 

christelijke boeken. Geboren in 

1906. In 1943 werd hij 

gearresteerd en na twee jaar  

( 9 april 1945) op bevel van Hitler 

opgehangen in het Duitse 

Flossenbürg. 

Tot kort voor zijn dood, ook in de 

gevangeniscel, bleef hij schrijven, 

vooral over verlatenheid en 

overgave. 

https://www.augustinusparochie.nl/overwegingen/ambro226.html


 

28 

Geloven in de toekomst 

Door Henk de Visser  

aar aanleiding van mijn vorige artikel over ‘Schurend paradijs’ heeft een gesprek plaats 

gevonden. Dat heeft geleid tot dit artikel over ‘Geloven in de toekomst’, gebaseerd op een 

visie vanuit het perspectief van landbouw.  

 

De zinsnede “Boeren kunnen meer in harmonie met de natuur leven…” van mijn vorige artikel 

kwam ‘schurend’ over bij lezers die landbouw bedrijven. Die doen wat mogelijk is om meer in 

harmonie met de natuur te leven, maar de regering, de banken, de supermarkten en de 

consumenten blijken onvoldoende bereid te zijn om daarin mee te werken. Naar hun mening 

hebben boeren die zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen werken een marginaal inkomen en 

is de marktvraag te gering voor andere boeren om ook over te schakelen op kringlooplandbouw. 

Dat is ook een reden waarom de banken terughoudend zijn om kringlooplandbouw te financieren. 

“De politiek heeft het over kringloop-landbouw, maar stimuleert daar nauwelijks in.”  

 

Ook de volgende zin kwam schurend over: “Overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdings-

middelen resulteren in het uitsterven van soorten. Dat blijkt zorgwekkende invloed te hebben op 

de insecten, wat uiteindelijk zijn weerslag heeft op vele andere soorten, uiteindelijk mogelijk ook 

op de mensheid.” Deze landbouwers proberen het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen 

te minimaliseren, door het effect te monitoren en de middelen alleen te gebruiken op de meest 

effectieve momenten. Bovendien werken ze zo veel mogelijk met middelen die de planten sterker 

maken, waarbij er naar gestreefd wordt om niet meer toe te dienen dan de hoeveelheid die door 

de grond en de plant opgenomen kan worden. Goed bodemleven is een belangrijke graadmeter. 

Voldoende insecten zijn belangrijk. Ze waarderen het dat zwaluwen, die alleen van insecten leven, 

aan hun huis nestelen. Ze doen hun best om zo goed mogelijk in harmonie met de natuur te 

werken, want uiteindelijk is het de natuur die productie van voedsel mogelijk maakt. 

 

Uit het gesprek bleek, dat het belangrijk is dat het contact tussen boeren en consumenten 

verbeterd wordt. De bewegingsruimte voor boeren is gering, door steeds veranderende 

regelgeving, banken die groei-eisen stellen, supermarkten die prijzen drukken en te kleine 

afzetmogelijkheden voor meer duurzame producten. De vele onzekerheden maken dat de nieuwe 

generatie terughoudend is om boeren bedrijven voort te zetten. Dat kan tot gevolg hebben dat de 

in Nederland geproduceerde hoeveelheid voedsel sterk terugloopt en er meer voedsel op de 

wereldmarkt gekocht moet worden. De voedsel- en milieucontroles in Nederland zijn relatief hoog 

ten opzichte van de wereldmarkt, zodat voedsel van elders een nadeel is voor de kwaliteit en de 

invloed op de natuur. Meer in harmonie met de natuur leven is alleen mogelijk als alle betrokken 

partijen de ruimte aan de Nederlandse boer geven om dat te doen.  

 

Dit geeft wel aan hoe afhankelijk we van elkaar geworden zijn. Dat zit positieve veranderingen in 

de weg. In mijn vorige artikel gaf ik aan, dat veranderingen op allerlei gebied (dus niet alleen bij 

boeren) nodig zijn om weer meer in harmonie met de natuur te gaan leven. De natuur is niet 

bestand tegen de huidige manier van consumeren, laat staan dat er nog ruimte is voor verdere 

groei. De natuur reageert met klimaatverandering en uitsterven van soorten. Het is al te 

gemakkelijk om daarvoor een zondebok aan te wijzen. Met name de mensen die onverantwoord 

produceren en consumeren hebben het grootste aandeel in de aantasting van de natuur. Veel 

boeren doen hun best om zo verantwoord mogelijk te produceren.  

N 



 

 

 

29 

Zij kunnen gesteund worden door consumenten die ook verantwoord consumeren, door 

vooral seizoen producten uit Nederland te kopen. 

 

In het gesprek met de landbouwers heb ik het voorbeeld aangehaald van de mentaliteit van mensen 

met beperkingen. Van die mensen leer ik om de aandacht vooral te richten op mogelijkheden in 

plaats van op beperkingen. Dan blijkt er ineens veel mogelijk te zijn. De menselijke geest past zich 

van nature aan omstandigheden aan waarop de aandacht gericht wordt. Door een positieve 

instelling is het mogelijk om de aandacht van je geest te richten op positieve mogelijkheden. Dan 

ervaar je veel meer van de goede mogelijkheden die het leven biedt en dan zie je ook meer 

mogelijkheden om de omstandigheden voor het leven te verbeteren.  

 

Dat houdt ook in dat filteren van informatie belangrijk is. Er is te veel informatie beschikbaar om 

te verwerken. Helaas is veel informatie negatief. De afwijkingen krijgen nieuwswaarde. De 

werkelijkheid is veel mooier! Filteren van positieve informatie is vereist om de geest positief te 

houden. Negatieve informatie is als gif voor de geest. Communiceren met andere positief denkende 

mensen helpt, om positief te blijven en om de mogelijkheden die er zijn te zien. Volgen van goede 

initiatieven is ook belangrijk. Een voorbeeld is het initiatief van Zuidhollands Landschap om stad 

en land beter op elkaar af te stemmen: zie zhl.nl/rotterdam-de-boer-op. 

 

 

 

Vanaf de boerderij maakte ik na ons gesprek de bijgaande foto. Die geeft een indruk hoe mooi de 

atmosfeer kan zijn. Die atmosfeer dient zo min mogelijk verstoord te worden. Iedereen kan er aan 

bijdragen om de verstoring van het natuurlijke evenwicht te beperken. Dan kan er een rijke natuur 

overblijven om van te genieten. Leven in harmonie met de natuur is een manier van leven die 

toekomst heeft. Geloven in en werken aan een goede toekomst is essentieel. Iedere bijdrage aan 

positieve ontwikkelingen en meer harmonie is van belang, als lichtpunten in de nacht. 

Prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst, Henk de Visser 
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Stichting Wakka Foundation 

Door: Gonnie Walrecht 📱 : 06 4892 7016 IBAN:NL04 RABO 0321 370 295 

: info@stichting-wakka-foundation.nl   

Project voor advies aan en training van mentaal en/of fysiek beperkte 

kinderen in Bamenda en Bali Nyonga, Kameroen 

 

wee jaar geleden zijn we met een pilot gestart waaraan 30 gezinnen met een kind met een 

beperking konden deelnemen. Deze gezinnen zijn het eerste jaar elke 14 dagen en daarna 

elke maand bezocht door speciaal getrainde gezondheidswerkers.  

Hieruit kwam naar voren dat huisbezoeken veel steun bieden en er veel praktische problemen 

kunnen worden opgelost. Zoals het verstrekken van een gehandicaptenkaart, hulpmiddelen en 

fysiotherapie, maar ook voedings- en gezondheidsadviezen en hulp bij gedragsproblemen. 

(Meerdere hulpvragen) 

Ook werd duidelijk dat de leefomstandigheden van de meeste gezinnen erg slecht zijn. Besloten is 

toen om financiële steun te geven voor economische activiteiten die geld opleveren voor het gezin 

en het kind. 

We vroegen dr.Patrick Okwen, een chirurg en gezondheidseconoom die we al jaren kennen, of hij 

met zijn net opgerichte e-BASE Africa team (Effective Basic Services) wilde meewerken aan de 

uitvoering van onze plannen. Zijn team bestaat uit 7 jongeren die in verschillende richtingen zijn 

afgestudeerd.  

Er werden bijeenkomsten georganiseerd voor organisaties en gezondheidswerkers die zich met 

gehandicaptenzorg bezig houden en er werden gezinnen met een kind met een beperking 

uitgenodigd om hun ervaringen te delen.. 

Uit al deze gegevens is een vragenlijst samengesteld, een zgn Toolkit. Het is een app op de mobiele 

telefoon die tijdens de huisbezoeken wordt ingevuld en verzonden naar het e-BASE team. Op grond 

daarvan konden een aantal gezinnen een bijdrage krijgen van het Zaadfonds of starten met het 

opfokken van slachtkuikens, de verkoop van eieren of het telen van paddenstoelen.  

Onze stichting verstrekte hen een beginkapitaal en betaalde ook de begeleiding. Het bleek na twee 

jaar een groot succes. De kinderen met een beperking helpen zoveel mogelijk mee met de 

activiteiten. Zij zijn niet langer enkel een kostenpost, maar dragen bij aan het gezinsinkomen. Zij 

zijn opgewekter en trots op hun prestaties. 

T 

mailto:info@stichting-wakka-foundation.nl
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Onze Stichting wil, zodra de financiën het toelaten, het project graag uitbreiden naar nog 

eens 20 families met een kind met een beperking. De projectbegeleider mevrouw Nain Nuh 

heeft een prijs van World Pulse gewonnen voor dit initiatief en er is een artikel gepubliceerd over 

deze op bewijs gestoelde aanpak (evidence based). Ook andere Afrikaanse landen tonen 

belangstelling.  

We gaan door met het verstrekken van de solar-lamp (30 euro) en met de solar-cooker (150 euro) 

om letterlijk de moeilijke situatie van de gezinnen te verlichten. Beiden zijn een succes. 

Hierover hebben we in een andere nieuwsbrief uitvoerig verslag gedaan. 

Uw financiële bijdrage wordt volledig aan dit project besteed. De ouders en de kinderen met een 

handicap zijn u heel dankbaar. 

Namens het bestuur van de Stichting Wakka Foundation, G.Weustink-Mathu, secretaris en Gonnie 

Walrecht, penningmeester. 
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Kerkdiensten Winter 2022/2023 

Datum Voorganger Bijzonderheden    

4 december ds. D.H.J. Steenks project - vespers 17 uur 

11 december ds. D.H.J. Steenks project - vespers 17 uur 

18 december dhr. K. van der Knijff project - vespers 17 uur 

24 december ds. D.H.J. Steenks 19.30 uur Spoor van Licht +  

  22.00 uur Kerstavonddienst 

25 december ds. D.H.J. Steenks 1ste Kerstdag 

31 december ds. D.H.J. Steenks Vespers 19.30 uur 

 

1 januari ds. D. Steenks Nieuwjaarsbegroeting 

8 januari ds. D. Steenks  

15 januari ds. D. Steenks Kinderdienst XL 

22 januari ds. D. Steenks  

29 januari drs. M.H.E. Pullen  

5 februari ds. D. Steenks Kerkdienst anders 

12 februari ds. D. Steenks  

19 februari ds. D. Steenks Kinderdienst XL 

26 februari ds. M.E. Boogaard project 

5 maart ds. N.A. van der Leer project 

12 maart ds. D. Steenks project 

19 maart ds. D. Steenks project - Kinderdienst XL 

26 maart ds. M. Moerland project 

2 april ds. D. Steenks project - Kerkdienst anders 

9 april ds.D. Steenks project 

16 april ds. N.A. van der Leer Kinderdienst XL 

23 april ds. D. Steenks  

30 april ds. J.H. van der Sterre  

Genoemde kerkdiensten en predikanten, wijzigingen voorbehouden. 
 

Collectebonnen  

zijn te bestellen via: 

rek.nr. NL42 RABO 0373 7025 66  

t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. 

collectebonnen (onder vermelding van gewenste 

waarde/kleur, aantal, bezorgadres)  

Voorbeeld: 1234AB-68H, 1x15, 2x10 

 

Er zijn kaarten van:  

€ 10,00 (20 bonnen van € 0,50, oranje),  

€ 15,00 (20 bonnen van € 0,75, geel),  

€ 25,00 (20 bonnen van € 1,25, paars). 



  



 

 

 


