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__________________________VAN DE REDACTIE__________________________ 
 
Momenteel zitten we midden in de adventstijd. De tijd van 
voorbereiding op het kerstfeest. De tijd waarin de komst van 
Christus wordt verwacht. Tegelijk wordt stilgestaan bij de 
wederkomst van Christus op aarde. De Advent begint vier 
zondagen voor Kerst en duurt tot kerstavond. In 2018 is dat van 
zondag 2 december t/m maandag 24 december. De Advent telt 
altijd vier zondagen, terwijl het aantal weekdagen kan variëren 
van 22 tot 27. Het woord advent komt van het Latijnse woord 
adventus dat komst betekent. 
 
In tegenstelling tot veel christelijke feesten is er voor Advent 
geen directe aanleiding in de bijbel te vinden. Waarschijnlijk 
werd Advent voor het eerst gevierd in de vierde eeuw na 
Christus. In die tijd was in veel kerken het mysterie van de 
menswording van Jezus een groot thema: Hoe was het mogelijk 
dat de zoon van God als gewoon mens naar de aarde was 
gekomen? Een onderwerp dat centraal stond in de periode voor 
Kerst. De eerste vermelding van Advent is te vinden in een boek 
van Gregorius van Tours (538-594), Romeinse bisschop en 
historicus. Daarin schrijft hij dat een van zijn voorgangers rond 
480 een vastentijd van drie weken voorafgaand aan Kerst had 
ingesteld. 
 
In de adventstijd wordt in de kerken, behalve aan Kerst, ook veel 
aandacht besteed aan de eindtijd, aan de wederkomst van 
Christus, aan de hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
In die hoop gaan we de toekomst tegemoet. Een toekomst die 
voor ons is ingekleurd door de komst met Kerst van Jezus in ons 
bestaan en in onze wereld. Hij heeft ons een blik gegund in het 
hart van God, een hart van liefde en genade. Advent betekent 
meer dan HIJ KOMT. Het betekent ook dat Jezus ons duidelijk 
gemaakt heeft dat onze toekomst in handen ligt van God die ons 
draagt door alle verschrikkingen, onheil en onzekerheden heen. 
Hij staat aan het begin en aan het eind van ons bestaan. Hij is de 
garantie dat we niet alleen zijn, maar dat zijn nabijheid ons de 
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kracht, de moed en de overtuiging wil geven, dat het goed is om 
te leven, nu en ook aan de andere kant van ons aardse bestaan. 
 
De redactie wenst u via sfeervolle kerstdagen een goede 
toekomst met een mooi perspectief op een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde toe. 
 
De redactie 
 
 

Mededelingen van de Redactie 
 
 

1. Sinds kort is Interactie ook te vinden op de website van de 
Lindtse Kerk: www.lindtsekerk.nl 

2. Het rooster in 2019 voor Interactie ziet er als volgt uit: 
a. Uitgave 1: kopij t/m 11 maart, redactievergadering 

16 maart, stickeren 26 maart 
b. Uitgave 2: kopij t/m 17 juni, redactievergadering  

22 juni, stickeren 2 juli 
c. Uitgave 3: kopij t/m 19 aug. redactievergadering  

24 aug. stickeren 3 sept. 
d. Uitgave 4: kopij t/m 2 dec. Redactievergadering 7 

dec. stickeren 17 dec. 
3. In 2018 is er voor de bestrijding van de onkosten voor 

Interactie een bedrag binnen gekomen van € 181,-. 
Een tegenvallend bedrag. Hartelijk dank aan degenen 
die hieraan bijgedragen hebben. Als u vergeten bent 
dat u de intentie had om ook bij te dragen, dan kan dat 
als nog op rekeningnummer NL25 RABO 0313 2737 
15 t.n.v. Herv. Gem. Zwijndrecht inzake wijk IV o.v.v. 
Interactie. 
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- 4 -  

__________________NIEUWS VAN DE PREDIKANTEN__________________ 
 

Op weg naar een nieuw begin 
 
Door de redactie van deze ‘Interactie’ werd ik gevraagd om op 3 
december al de kopij in te leveren voor een (kerst)nummer dat 
voor drie maanden genoeg moet zijn. Ik moet eerlijk zeggen, dat 
ik dat best lastig vind, omdat ik in deze turbulente tijd leef en 
werk van week tot week. Zo ben ik vandaag nog bezig met de 
laatste tekstwijzigingen van ons ‘verslag en aanbevelingen’ van 
de taakgroep Eredienst ten behoeve van de belangrijke 
gemeenteavond van 11 december.  
 
Terwijl wij als geloofsgemeenschap nog midden in de Adventstijd 
leven, wordt er al gevraagd naar de liturgie voor de 
kersnachtdienst en of ik vandaag gisteren al mijn meditatie voor 
‘Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht wil inleveren. Verder 
wil ik in deze donkere dagen ook nog bij zoveel mogelijk 
gemeenteleden op bezoek. Ik word er wat onrustig van. ‘Je moet 
zoveel’… iets wat velen van u zullen herkennen. 
 
Intussen ben ik al bijna een jaar de interim predikant voor de 
Lindtse gemeente voor twee dagen in de week. Steeds meer voel 
ik mij thuis door de vele gesprekken, kerkdiensten, 
ontmoetingen en vergaderingen in uw midden. Maar dat is niet 
goed en zeker niet de bedoeling. Toen ik begon in februari leefde 
ik nog in de vooronderstelling dat aan het eind van 2018 er wel 
een nieuwe predikant beroepen kon worden. Zoals eerder 
gezegd, behoor ik tot de ongeduldige gemeenteleden. Maar 
tegelijkertijd heb ik ervaren dat zorgvuldigheid bij dit proces van 
samenvoeging zeker ook belangrijk is. Daarom ben ik nu, begin 
december, zo blij dat de gezamenlijke kerkenraad besloten heeft 
dat er geen wezenlijke zaken meer zijn die een samenvoeging 
kunnen tegenhouden dat wij begin volgend jaar met het 
beroepingswerk kunnen beginnen. Want het wordt nu tijd dat er 
geen twee predikanten meer zijn voor twee verschillende 
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gemeenten, maar één predikant voor één gemeente. Dan hoeft er 
niet meer teruggekeken te worden hoe het vroeger was met alle 
verschillen, maar kan er daadwerkelijk samen gewerkt worden 
aan de toekomst van een vitale geloofsgemeenschap in en 
rondom de Lindtse Kerk. Daarom hoop en bid ik, dat ik zo 
spoedig mogelijk overbodig word. Want anders wordt de 
onderlinge band te groot, ook omdat ik deze, soms onmogelijke, 
gemeente met zoveel actieve medewerkers nu al een beetje lief 
begin te krijgen.  
 

Kerstavonddienst 
 
Elders in dit kerkblad kunt u de lijst van erediensten vinden, met 
daarop wat meer diensten rond Kerst en de jaarwisseling. Over 
één dienst wil ik hier nu al iets schrijven omdat de voorbereiding 
door een werkgroepje ‘ kerk naar buiten’ al voor een groot deel 
afgerond zijn. Dit onder de voor mij wat merkwaardige titel 
‘Jingle Bells” Het belangrijkst hiervan is dat wij er hier echt een 
laagdrempelige dienst van willen maken voor heel de buurt. Het 
begint op kerstavond 24 december vanaf 20.30 uur op het 
kerkplein. Zonder kerstboom omdat de gemeente hier geen 
medewerking meer aan geeft. Maar wel met vuurkorven en een 
feestelijke gevelverlichting. En vooral ook met kerstmuziek en 
zang met begeleiding van de Zwijndrechtse Brass Band ‘Jong 
Holland’, o.l.v. Bas Deckers, maar ook een bekertje 
chocolademelk of glühwein. Een beetje afhankelijk van het weer 
willen wij met deze band om ongeveer 20.45 uur de samenzang 
voort zetten in de kerk. Daarna een dienst met veel bekende en 
een paar onbekende kerstliederen met begeleiding van dezelfde 
band, maar ook met onze organist Wim de Korver. 
 
Aan mij de opdracht om een mooi thema voor deze dienst te 
bedenken. In de voorbereidingstijd van Advent was zowel voor 
de kinderen van de nevendienst als voor de adventskalender, als 
voor de projecten van het (wereld)diaconaat het thema ‘Hoop’. 
Toen moest ik ineens denken aan die oude rabbijnse spreuk uit 
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de Talmoed: ’Als je gehoopt hebt en al je verwachtingen 
worden niet vervuld, ga dan door met hopen’  
 
Dat lijkt mij een mooi thema voor deze dienst in deze tijd! Aan u 
de vraag om voor deze dienst ook uw buren en familie uit te 
nodigen. Van harte welkom! 
 

Ten slotte met deze kerstwens 
 
De komende feestdagen moeten vooral “gezellig” zijn. En ik hoop 
dat een ieder van u/jullie daar iets van mag ervaren! Want 
tegelijkertijd zien velen juist hierdoor tegen de feestdagen op. 
Een gemeentelid vertrouwde mij toe: “Ik ben altijd weer blij dat 
die dagen voorbij zijn. Want juist dan mis ik hem zo erg, Hij die 
altijd bij mij was” 
 
Onder de oppervlakte van de veelal onecht opgeklopte fijne sfeer 
van het kerstfeest, blijft er onder ons ook veel zorg voortleven. 
Daarom is omzien naar en meeleven met elkaar tijdens de 
feestdagen een vraag en opdracht voor een ieder van ons. Want 
juist dan, in deze soms zo kille duistere wereld, hebben wij de 
warmte en het licht van liefde, van Gods liefde, zo broodnodig. 
 
Met de geboorte van Jezus in die stal van Bethlehem heeft God 
ons laten zien wie en hoe Hij is: Immanuël, God met ons. Zijn 
woord is mens geworden. Ik kan alleen maar bidden dat wij iets 
van dat wonder mogen ervaren tijdens het komende kerstfeest. 
En even belangrijk: als wij straks vanuit ons hart oprecht zingen: 
“Eer aan God”, dan gaan wij toch ook na het kerstfeest, als de 
hemelse engelen weer zijn opgevaren en de kerstversieringen 
weer weggeborgen zijn, ‘gewoon’ weer door met bidden en 
werken voor Vrede op aarde? Ik hoop dat wij ook na de 
feestdagen blijven omzien naar elkaar! 
 



 

 

- 7 -  

Zo wens ik, ook namens mijn echtgenote Geke, u en jullie allen 
gezegende kerstdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar 
2019. 
 
Met een hartelijke groet en in verbondenheid, 
 
Ds. Ton Verbeek 
 

De aantrekkingskracht van het kerstfeest 
 
Het kerstfeest nadert en het wordt wereldwijd gevierd. Niet 
alleen door de 2,3 miljard christenen, maar ook door talloze niet-
christenen. Velen van hen gaan dan met de regelmaat van 1 maal 
per jaar naar de kerk. Ook thuis, op scholen en zelfs bij allerlei 
verenigingen wordt aan Kerst ‘gedaan’. Wat betekent dit feest 
voor ons allen? Voorop staat natuurlijk de gezelligheid van het 
samen vieren, met wel als schaduwzijde de eenzaamheid van wie 
alleen zijn. Ook is aantrekkelijk dat het een Lichtfeest is als 
tegenwicht tegen alle donkerheid. Belangrijk is ook dat alles even 
anders is: het huis versierd, veel lichtjes op straat, vrolijke 
muziek en zang. Het wordt helemaal anders wanneer het een 
witte Kerst is: al het gewone wordt dan bedekt door een reine 
witte deken! Het allerbelangrijkste is volgens mij het ultieme 
kerstgevoel: er is meer dan het gewone leven van drukte, lief en 
leed, nieuws en nieuwtjes, alle dingen die we weten en niet 
willen weten. De komst van Jezus laat een geheimenis zien: we 
hoeven het allemaal niet in de hand te hebben. Er is een weten 
dat boven ons verstand uitgaat. De wonderen zijn de wereld niet 
uit omdat God mens is geworden in Jezus. Over dit aspect van het 
zo rijkgevulde kerstfeest zal de dienst op Eerste Kerstdag gaan. 
Komt allen tezamen! 
 
Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe en goede moed voor 
het nieuwe jaar. 
 
Ds. Laurens Korevaar 
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___________________NIEUWS VAN DE KERKENRAAD________________  
 
 
Terugblik 
 
Het jaar is omgevlogen. Voor iedereen gaat de tijd natuurlijk even 
snel. Gelukkig kunnen we dat niet beïnvloeden. Maar als je met 
veel dingen bezig bent en eigenlijk steeds tijd tekort komt, gaat 
voor je gevoel alles nog veel sneller, razendsnel. Aan het einde 
van een jaar is het gebruikelijk om even om te kijken, even terug 
te blikken. Wat ging goed, wat kon beter, wat hebben we geleerd? 
Hoe moet het volgend jaar? Terugblikken geeft niets, maar niet te 
lang. Want als je omkijkt sta je stil en we willen allemaal vooruit. 
Want er zijn nog zo veel plannen, er moet nog zo veel gebeuren. 
Maar het wordt steeds duidelijker, er staat het nodige te 
gebeuren. 
 
 
Hard gewerkt  
 

Sinds het moment, nu anderhalf jaar geleden, toen de Lindtse 
Gemeente en de Open Hof Gemeente samen gebruik gingen 
maken van de Lindtse Kerk, is al veel gebeurd. Al snel werd 
duidelijk dat, ondanks de verschillen, er in de beide gemeenten 
een sterk verlangen was om samen op te trekken. Dat was een 
duidelijk signaal en tevens een opdracht aan de kerkenraden. En 
we zijn met elkaar aan de slag gegaan, de kerkenraden samen 
met de gemeenteleden. U en jullie waren erbij en sommigen 
waren heel nauw betrokken bij het proces en spraken mee in 
commissies en werkgroepen. De kerkenraad is dankbaar voor 
het vele werk dat daar is verzet. We hoorden ook geluiden dat we 
daardoor elkaar ook weer beter kennen. Dat is fijn, want ook al 
denk je niet overal hetzelfde over, je begrijpt en waardeert elkaar 
wel. Over het proces en de voortgang is voortdurend 
gecommuniceerd. Maar niet alles mag of kan altijd met de 
gemeente gedeeld worden. Daardoor kregen u en jullie misschien 
weleens het idee dat er niet veel gebeurde en dat werd dan ook 



 

 

- 9 -  

uitgesproken. Maar niets is minder waar. Daar waar het mogelijk 
was hebben de kerkenraden u geïnformeerd tijdens de 
gemeentebijeenkomsten, de nieuwsbrieven, de artikelen in de 
kerkbladen, zondagsbrieven en Interactie. 
 
 
En nu? 
 
We zijn anderhalf jaar verder vanaf het moment dat gezamenlijk 
gebruik werd gemaakt van de Lindtse Kerk. Op het moment dat u 
dit leest is er de gemeenteavond van 11 december geweest en is 
er duidelijkheid gekomen over het resultaat van het vele werk 
dat is verzet. Het rapport van de samenvoegingscommissie is op 
de gemeenteavond gepresenteerd. Er is verteld wat er in de 
werkgroepen is besproken en er is een toekomstvisie gegeven. 
Hoe de nieuwe gemeente vorm begint te krijgen. Wat wordt de 
naam van de nieuwe gemeente? Denk mee en doe ook een 
voorstel. Vertel het de kerkenraad of stuur een mail naar de 
scriba. Ook is aangegeven dat we na een periode van vacant zijn 
een nieuwe predikant mogen gaan beroepen en hoe dit wordt 
aangepakt. Zo kijken we met een korte blik terug maar vooral 
vooruit naar het nieuwe jaar, waar ook weer veel staat te 
gebeuren. Een groot aantal kerkenraadsleden is aan het einde 
van dit jaar ‘aftredend’ en mogen het stokje doorgeven. Maar 
toch gaan ze nog even door omdat zij de verantwoording voelen 
om het één en ander af te ronden voor de nieuwe gemeente. Dat 
betekent dat er zeker een beroep op u en jullie zal worden 
gedaan. We zij allemaal verantwoordelijk voor de toekomst van 
de kerk en de kerk van de toekomst. U stelt de kerkenraad toch 
niet teleur? Er wordt op u en jullie gerekend. 
 
Namens de kerkenraad, Jan Jochems 
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____________NIEUWS VANUIT DE PIETERMANKERK___________ 
 

Geniet u ook van de Pietermankerk? 
 
Wij hebben het voorrecht gehad om met onze vakantie heel wat 
mooie bijzondere kerkjes van binnen te zien. Mooi is het om te 
zien dat er zo veel kerken zijn met een eigen verhaal, dat de 
kerken zo goed onderhouden zijn door stichtingen of het 
kerkbeheer zelf. Het mooie is dat wij zomaar van deze 
kunstwerken mogen genieten en dat doen we ook graag. 
 
Het leuke is ook dat wij in de Pietermankerk vaak ook mensen 
mogen ontvangen die vol bewondering over de kerk zijn. Terwijl 
je, als je vaker ergens komt, het heel gewoon gaat vinden, juist 
door de kerk door de ogen van een ander te zien besef je weer 
hoe bevoorrecht we zijn met deze mooie kerk. Geniet u ook zo 
van de kerk, kijkt u ook vol bewondering de kerk rond? Het is 
zo’n mooi uniek plekje waar we regelmatig mogen komen, ga 
lekker zitten en geniet ervan. 
 
Hartelijke groet, 
Gerard en Lenie Verveer 
gverveer@chello.nl 
Telefoon Pietermankerk 06 19695605 

Gebedskring 

De volgende data komen we samen in de Pietermankerk om met 
elkaar te bidden. 

 14 en 28 januari 
 11 en 25 februari 
 11 en 25 maart 
 8 en 29 april 
 13 en 27 mei 
 en tot slot 17 juni 

mailto:gverveer@chello.nl
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Bidden is voor ons een gesprek met God hebben, bij wie we altijd 
welkom zijn. We zijn dankbaar dat wij dit met een fijne groep 
mensen mogen doen. Onze gedachten delen met elkaar. God geeft 
kracht, liefde en een vredig gevoel. U bent maandagavond 19.15 
uur van harte welkom om hieraan mee te doen 
 
Hartelijke groet, 
Lenie Verveer 
lhverveer@hotmail.com     tel.6102465 
Anke Koorneef 
ankekoorneef@tiscali.nl     tel 6123307 
 

Oecumenische gemeenschap 
 
Iedere 4e zondag van de maand verzorgt de Oecumenische 
Gemeenschap Heer Oudelands Ambacht een viering in de 
Pietermankerk. Aanvang van de diensten is 09.30 uur.  
 

 Op 23 december is er een korte Taizé gebedsdienst. 
 Op 24 december is er om 22.00 uur een kerstnachtdienst. 
 Op 27 januari is er een dienst van woord en tafel met 

voorganger mw. Nell Gerts. 
 Op 24 februari is er een dienst van woord en tafel met 

voorganger ds. Sjoerd Zwaan met medewerking van de 
Lindtse Cantorij. 

 
Iedereen is welkom in de diensten van de Oecumenische 
Gemeenschap  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:lhverveer@hotmail.com
mailto:ankekoorneef@tiscali.nl
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Kerstmis: feest van het Licht 
 
Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Jezus. 
Voor veel mensen heeft dat betekenis. Voor 
anderen is Kerstmis vooral een feest van licht en 
gezelligheid. Maar vanuit welke achtergrond of 
traditie je het kerstfeest ook viert, iedereen 
heeft daarbij wel een gevoel van vrede en geluk. 
Laten we als wereldburgers ons best doen om 
met de vele religies en culturen verdraagzaam samen te leven en 
laten we bidden om wijsheid voor de leiders van de wereld zodat 
er vrede mag komen.  
 
De Oecumenische Gemeenschap verzorgt op maandag 24 
december een kerstnachtviering in de Pietermankerk. Aanvang 
van de viering is om 22.00 uur. De kerk is open om 21.30 uur. Er 
worden voor de dienst gezamenlijk kerstliederen gezongen in de 
mooi versierde, sfeervolle kerk. De voorganger is ds. Jan Peijpers. 
De organist Niels Martin en de bas Joost Hoevers zullen bijdragen 
aan een mooie kerstviering. Het is een dienst waarbij iedereen 
zich thuis zal voelen en wij heten u graag van harte welkom om 
samen met ons te vieren. 
 
De Oecumenische Gemeenschap Heer Oudelands Ambacht te 
Zwijndrecht wenst u een mooi kerstfeest en een voorspoedig en 
gezond nieuwjaar. 
 
___________________NIEUWS VAN DE DIACONIE_______________________  
 
Alweer bijna een jaar voorbij. We begonnen het jaar met het 
samenvoegen van de diaconieën van de Lindtse en Open Hof 
gemeente. En dat is prima gegaan. We hebben fijn met elkaar 
kunnen werken. Natuurlijk hebben we wel te maken met 
verschillen in organisatie van activiteiten, zoals de invulling van 
de Oogstdienst en bediening van het Avondmaal. Maar dat komt 
allemaal wel goed. We luisteren naar elkaar en bespreken de 
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dingen waarom we het op deze of een andere manier doen. Zoals 
de ziekenzondag. Wij waren het in de Lindtse gemeente niet 
gewend om hier aandacht aan te besteden en de Open hof 
gemeente juist wel, maar het was mooi om hier nu samen 
invulling aan te geven.  
 
We hebben in december nog twee activiteiten op het programma 
staan. We organiseren op vrijdagmiddag, 14 december de 
inmiddels traditionele kerstmiddag voor de bewoners van de 
IJsvogel. We beginnen met koffie en thee met iets lekkers en 
zingen daarna kerstliederen, afgewisseld met het lezen van het 
kerstevangelie. In de pauze gaan we met de bewoners 
kerstkaarten maken onder het genot van advocaat met slagroom 
en na de pauze wordt er een mooi kerstverhaal verteld. Zondag 
16 december staan er weer zo’n 200 kerstattenties klaar om 
bezorgd te worden. En we hopen weer op uw en jullie hulp bij 
het bezorgen.  
 
Onderstaande oproep van Stef Bos: "Geef licht aan kinderen in de 
knel" kreeg ik via de mail toegestuurd door Kerk in Actie. Ik wil 
het graag met u delen. 

Miljoenenkinderen lijden een donker bestaan. Straatkinderen in 
Zuid-Afrika, werkende kinderen in Colombia, weeskinderen in 
Oekraïne en vluchtelingenkinderen in Myanmar. Kerk in Actie 
voert in de Adventsperiode een campagne onder het motto ”Geef 
licht aan kinderen in de knel”. Speciaal voor de campagne schreef 
Stef Bos het lied 'Geef licht'. Hij zegt hierover: “Met mijn liedjes 
wil ik deze mensen een stem geven, hun verhalen vertellen. Ik 
ben niet zo’n doener. Ik heb heel veel respect voor mensen die 
zich inzetten voor een ander, bijvoorbeeld diakenen of mensen 
die het werk van Kerk in Actie steunen. Ik noem deze mensen 
wel eens de zwijgende meerderheid. Zij zitten niet op Twitter of 
Facebook om hun gal te spuien en ontevredenheid te etaleren”. 
Nee, zij voelen zich betrokken bij anderen die het minder hebben, 
komen in actie of geven een gift. Ik zou hen zo graag willen laten 
zien dat het plantje dat zij in Nederland zaaien, in Zuid-Afrika 
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uitgroeit tot een bloem. Ik zou hen in de ogen van een kind willen 
laten kijken, zodat ze zien dat hun bewogenheid en steun zo 
enorm veel betekenen in het leven van een kind ver weg. Wat zij 
doen is echt fantastisch! ”Kerst is het feest van licht. De geboorte 
van Jezus maakt Gods licht zichtbaar. We mogen Zijn licht met 
elkaar delen, ook met kwetsbare kinderen voor wie het leven 
vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een 
warm hart en een sterke schouder. Voor hen schreef Stef Bos het 
onderstaande lied 'Geef licht'. 

Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
Geef licht 
Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 
Geef licht 
Geef licht 
Geef ruimte en geef uitzicht 
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Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 
Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 
maar in de verte schijnt een ster 
Die de richting kan bepalen 
En Hij geeft licht 
Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht. 

 
U kunt het lied ‘Geef licht’ downloaden via 
www.kerkinactie.nl/geeflicht 
 
Stef Bos woont en werkt zes maanden per jaar in Zuid-Afrika. 
Zijn vrouw is Zuid-Afrikaanse, zijn drie kinderen zijn er geboren. 
“Dit land heeft een overweldigende indruk op mij gemaakt.” Het 
liefst zou Stef Bos u in de ogen van een kind in Zuid-Afrika laten 
kijken. Hij legt uit waarom: 
 

“In de jaren ‘90 kwam ik bij toeval in Zuid-Afrika terecht. Ik 
woonde in België, was net klaar met de toneelschool en 
raakte bevriend met een aantal leden van de anti-
apartheidsbeweging, waaronder muzikanten. Zij nodigden 
me uit om samen in Zuid-Afrika een lied op te nemen. Vanaf 
dat eerste bezoek heeft het land mij niet meer losgelaten.” 

http://www.kerkinactie.nl/geeflicht
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Inmiddels woont Stef Bos een groot deel van het jaar met zijn 
gezin in Kaapstad. Hij geniet van de stad, maar ziet ook dagelijks 
de harde werkelijkheid waar veel kinderen onder lijden. “We 
wonen bewust tussen de mensen, niet in een ommuurde 
compound. Als ik ‘s morgens mijn kinderen naar school breng, 
lopen we langs kinderen die op straat leven. Ik liep eens met een 
van mijn kinderen langs een man die op straat lag te slapen. Mijn 
zoon vroeg: ‘Waarom slaapt die meneer daar?’ Op de terugweg 
was de man wakker en zei ik tegen mijn zoon: ‘Vraag het hem 
maar.’ De man vertelde zijn levensverhaal, dat was zo 
ontroerend. 

Het lied ‘Ek en mijn bottel’ gaat over hem. Ik praat met mijn 
kinderen over wat we zien en wil hen meegeven dat iedereen 
mens is met een eigen verhaal. Ik heb eens een jongen van 
veertien in de gevangenis opgezocht die bij ons had ingebroken. 
Ik wilde weten of hij wist waar onze laptops en harddisks waren 
gebleven. Maar toen ik hem in de ogen keek, raakten we in 
gesprek. Je ontdekt dan in wat voor een context zo’n kind is 
opgegroeid. We maakten echt contact. Mijn laptop heb ik er niet 
mee teruggekregen en dat is niet erg: het contact dat ik met hem 
had was veel wezenlijker en dat raakte me diep.” 

Juist zij leren mij delen 

Stef Bos vertelt dat hij veel leert van mensen aan de rand van de 
Zuid-Afrikaanse samenleving. “Ik zat eens in een kerkje in 
Kaapstad waar enorm vurig werd gezongen. Later ontdekte ik 
dat ik tussen de daklozen zat. Dat was voor mij een les in 
nederigheid. Ik had het niet in de gaten, want zij waren zo blij en 
dankbaar. Juist mensen die in het duister zitten, laten je zien 
waar je het licht kunt vinden. Juist zij leren mij delen.” 

We wensen iedereen gezegende kerstdagen toe en een goed 
2019. Namens de Diaconie, 

Elly de Vos 
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__________________NIEUWS VAN HET PASTORAAT___________________  

In de kerk hebben we oog voor elkaar. In het bijzonder voor 
mensen die het moeilijk hebben, ziek of eenzaam zijn. Daar 
willen we extra aandacht aan besteden. En dat gebeurt op allerlei 
manieren. Zoals een bezoekje, een telefoontje, een kaartje. Er is 
een team van ouderlingen en pastoraal medewerkers en HVD 
leden dat ouderen, zieke en eenzame gemeenteleden bezoekt. 
Ook onze predikanten bezoeken zieken en ouderen, zowel thuis 
als in het ziekenhuis. 

Van veel gemeenteleden weten we het als hij of zij al dan niet 
tijdelijk opgenomen is in een ziekenhuis of zorginstelling. Kijk 
maar eens in het kerkblad, daarin staan elke week vele namen 
vermeld. Maar niet van iedereen weten we het als er iets aan de 
hand is. Daarom vragen we uw medewerking om te laten weten 
als u zelf aandacht nodig hebt of als u gemeenteleden kent die 
een bezoekje op prijs stellen. Wilt u een ziekenhuisopname ook 
doorgeven? Want een kaartje krijgen als je in het ziekenhuis ligt, 
wordt toch altijd op prijs gesteld. 

Sinds juni 2018 worden in het kerkblad de namen van 
gemeenteleden in zorgcentra, gezamenlijk voor beide 
wijkgemeenten gepubliceerd. Wilt u niet in het kerkblad vermeld 
worden, dan kunt u dat aan mij doorgeven op onderstaande mail 
of telefoonnummer.  
 
Als u gaat verhuizen naar een andere wijk wordt u automatisch 
overgeschreven naar die betreffende wijk.  
 
Als u toch aangesloten wilt blijven bij de Lindtse Kerk kan dat, 
maar dan moet u dat zelf aangeven. Daar zijn formulieren voor. U 
kunt dat ook gewoon even laten weten. Dus als u al bezoek krijgt, 
gaat dit gewoon door.  
 
Als u verhuist naar een andere plaats moet u dat zelf doorgeven. 
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De coördinatie en administratie van dit pastoraat wordt gedaan 
door Anneke Jochems. Als u iets te melden of te vragen heeft kunt 
u mij bereiken op telefoonnummer 6 12 27 30 of via mijn e-
mailadres: annekejochems@kpnmail.nl 

Met een hartelijke groet, 

Anneke Jochems 

____________________________KERKDIENSTEN___________________________ 

Kerkdiensten Lindtse Kerk (Develweg 28) 
 

Lindtse Kerk 2018 

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden 

4e Adventszondag 

23-dec 10.00 
ds. C. Haasnoot, 
Noordw.hout   

Kerstavond 

24-dec 21.00 ds. T. Verbeek, Rotterdam 3-kerkendienst 

1e Kerstdag 

25-dec 10.00 ds. L. Korevaar, Rotterdam 
gezamenlijke dienst, 
Cantorij 

30-dec 10.00 ds. T. Verbeek, Rotterdam   

Oudejaarsavond (maandag)                                     

31-dec   ds. T. Verbeek, Rotterdam 
3-kerkendienst, in 
Develhof 

 

Lindtse Kerk 2019 

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden 

 1-jan     geen nieuwjaarsontmoeting 

6-jan 10.00 Ds. L. Korevaar   

13-jan 10.00 Ds. T.Verbeek   

20-jan 10.00 Dhr. B.v.d.Bent, Alkmaar   

mailto:annekejochems@kpnmail.nl
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27-jan 10.00 Ds. T.Verbeek   

3-feb 10.00 Ds. L. Korevaar Avondmaalsviering 

10-feb 10.00 Ds. T.Verbeek   

17-feb 10.00 Ds. T.Verbeek   

24-feb 10.00 
Ds. C.J. Don, Oost-
Souburg   

3-mrt 10.00 Ds. C. Wesdorp   

10-mrt 10.00 Ds. L. Korevaar   

17-mrt 10.00 Ds. T.Verbeek 
Biddag voor Gewas en 
arbeid 

24-mrt 10.00 Ds. T.Verbeek Avondmaalsviering 

31-mrt 10.00 
Ds. C.J. Don, Oost-
Souburg   

 
 
Kerkdiensten Pietermankerk (Burg. Pijl Hogeweglaan 1) 
 

Pietermankerk 2018 

Datum Tijd Voorganger Organisatie 

4e Adventszondag 

23-dec 09.00 Leo Kuipers 
Oecumenische 
Gemeenschap 

Kerstavond 

24-dec 22.00 ds. Jan Peijpers 
Oecumenische 
Gemeenschap 

1e Kerstdag 

25-dec   GEEN DIENST 

30-dec 09.00 
mw. drs. M.L. Breedveld-van 
Ginkel,  Zwijndrecht De Hoeksteen 

Oudejaarsavond (maandag) 
31-dec GEEN DIENST 
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Pietermankerk 2019 

Datum Tijd Voorganger Organisatie 

6-jan  9.00 Ds. L. Korevaar Lindtse Kerk 

13-jan  9.00 Ds. T. Verbeek Lindtse Kerk 

20-jan  9.00   De Hoeksteen 

27-jan  9.30   Oecumenische Gemeenschap 

3-feb  9.00 Ds. L. Korevaar Lindtse Kerk 

10-feb  9.00 Ds. T. Verbeek Lindtse Kerk 

17-feb  9.00   De Hoeksteen 

24-feb  9.30   Oecumenische Gemeenschap 

3-mrt  9.00 Ds. C. Wesdorp Lindtse Kerk 

10-mrt  9.00 
Ds. L. v.d. Eijk, 
Zwijndrecht Lindtse Kerk 

17-mrt  9.00   De Hoeksteen 

24-mrt  9.30   Oecumenische Gemeenschap 

31-mrt  9.00 
Ds. E. Groeneveld, 
Dordrecht Lindtse Kerk 

 
 
____________NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE__________ 
 
 

Koffieconcerten 
 
Volgend jaar gaan we door met onze traditionele en inmiddels 
bekende koffieconcerten. In het afgelopen jaar is gekozen voor de 
vaste aanvangstijd van 12.00 uur. Daardoor worden de musici en 
luisteraars niet meer gehinderd door het langdurig slaan van de 
klok. De organisatie mag zich verheugen in een toenemende 
belangstelling voor de concerten. Dat is tevens een compliment 
voor de musici die aan de concerten hun medewerking verlenen.  
De aankondigingen voor de concerten worden op vele manieren 
gepubliceerd met tevens een artikel in de plaatselijke 
weekbladen. Maar het is goed om nu reeds de data te noteren.  
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Op 24 februari mogen we Duo Lente met pianist Tim Krakers en 
violiste Svetlana Pilipenko verwelkomen. En op 14 april staat 
Duo Concerto Alankara met Diana de Vries – harp en M.S. van de 
Vliet gepland. 
 
De concerten in de Lindtse Kerk beginnen om 12.00 uur en 
duren drie kwartier. Vooraf is er gelegenheid om koffie te 
drinken. De concerten zijn gratis en toegankelijk voor iedereen 
die hiervoor belangstelling heeft. 
 

Kerst in en om de Lindtse Kerk 
 
In en om de Lindtse Kerk zijn er diverse kerstactiviteiten. In de 
aanloop naar Kerst wordt de ruim honderd jaar oude kerk weer 
sfeervol verlicht en feestelijk aangekleed. 
 
KERSTVIERING VOOR OUDEREN 
 
Op woensdag 19 december is er een kerstviering met en voor 
ouderen. We zingen bekende kerstliederen, luisteren naar het 
kerstevangelie en er worden gedichten voorgedragen. De viering 
is van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
JINGLE BELLS 
 
Op kerstavond, maandag 24 december, zetten we een traditie 
voort: samen zingen op het plein voor de Lindtse Kerk. Vanaf 
20.30 uur bent u van harte welkom op het gezellig verlichte 
kerkplein waar we ook warme chocoladenmelk en glühwein 
drinken (met een kerstkransje). Onder begeleiding van de Stage 
Band van Jong Holland zingen we enkele kerstliederen. Bij slecht 
weer wordt uitgeweken naar de kerk zelf. Direct aansluitend om 
21.00 uur, wordt de kerstavonddienst gehouden die begint met 
de voortzetting van de samenzang, eveneens met medewerking 
van Jong Holland. De Stage band zal ook gedurende de dienst 
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actief zijn, evenals een organist/pianist In de dienst zal ds. T. 
Verbeek voorgaan. 
 
EERSTE KERSTDAG 
 
Op dinsdag 25 december vieren we in een feestelijke dienst de 
geboorte van Jezus. Deze dienst, waarin ds. L. Korevaar voorgaat, 
begint om 10.00 uur. De cantorij van de Lindtse Kerk zal aan deze 
dienst medewerking verlenen. 
 
De Activiteiten Commissie 
 
 
_____NIEUWS VAN DE LINDTSE CANTORIJ EN ORGANISTEN____ 
 

Advent 2018: tijd van verlangen, tijd 
van reflectie, tijd van kerkmuziek 
 

 
 
Al sinds mijn kindertijd heb ik een voorliefde voor engelen. 
Hemelse engelen. De prachtige, fijnbesnaarde, gevleugelde 
figuren, die wereldwijd op dezelfde manier worden afgebeeld: in 
tekeningen, op muurschilderingen, in glas-in-loodramen. Engelen 
uit hout gesneden, gebeeldhouwde engelen, met harpen, fluiten 
en bazuinen. Als je, zittend op de orgelbank in oude kerk of 
kathedraal, naar boven kijkt zie je de orgelpijpen vaak omlijst 
door schitterende gouden engelenkopjes. . . . . dan denk je: oh  
wat zal het mooi zijn in de hemel met ontelbare stralende 
engelen! 
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De engel Gabriël kwam als boodschapper naar de aarde om 
Maria de komst van het kindje Jezus aan te kondigen. Magnificat! 
Engelen brengen de hemel dichterbij. Tijdens onze Israëlreis 
wandelden we in stille eerbied rond op de plaats waar dit grote 
wonder is geschied, niet te bevatten. Een ware belevenis om daar 
even te mogen zijn. Advent is het verlangen naar de komst van 
Jezus, verlangen naar vrede op aarde in de harten van de 
mensen. Wij mogen ervan zingen en spelen, genietend van de 
prachtige muziek van Advent en Kerst. Moge het zijn dat alle 
mensen met de engelen in aanbidding zingen tot eer van God! 
 
Voor organisten en cantorij is een 
drukke, maar heel mooie tijd 
aangebroken. Het instuderen van 
passende muziek, toewerkend 
naar de uitvoering ervan, geeft 
veel voldoening. Je leeft ernaar 
toe dat stemmen en 
instrumenten versmelten in een 
zuivere samenklank waarin de 
gemeentezang een grote rol 
speelt. Een eerste vereiste voor 
goed zingen is luisteren. Luister 
naar het orgel voor de juiste 
toon, kijk naar de dirigent voor 
het juiste tempo, en luister naar 
elkaar.  
 
De organisten van het "Team Lindtse- en Pietermankerk" spelen 
regelmatig in andere kerken in de regio. Zo doet Andries 
Hoogerheijde o.a. mee met de diensten rond het "Kerkasiel" in de 
Bethelkerk in Den Haag. Daadwerkelijke hulp aan mensen in 
nood. Omzien naar elkaar, volg het voetspoor van Jezus. 
 
Goede kerstdagen en een Gelukkig 2019! 
 
Rinske Rinkel – de Vries 



 

 

- 24 -  

_____________________________WIJKNIEUWS_____________________________ 

Oliebollenactie 

De Lindtse Gemeente, de Open Hof Gemeente en de Pieterman-
kerk organiseren dit jaar weer gezamenlijk de oliebollenactie. U 
kunt er voor kiezen om de bestelling op 31 december zelf af te 
halen in de Lindtse Kerk, maar het is ook mogelijk om de 
bestelling op oudejaarsdag bij u thuis af te leveren. De oliebollen 
en appelbeignets komen weer van dezelfde bakker als verleden 
jaar. Bij de uitgangen van de Lindtse Kerk en de Pietermankerk 
liggen bestelformulieren. De oliebollen worden verkocht voor de 
prijs van € 7.50 per 10 stuks en de appelbeignets € 5.00 per 4 
stuks. U kunt uw bestelling tot uiterlijk woensdag 27 december 
12:00 uur doorgeven. Het is ook mogelijk om te bestellen per 
mail: lindtse_kerk@telfort.nl of wgelder@chello.nl of per 
telefoon: 6122730 of 6125973. Het resultaat van deze actie komt 
ten goede aan onze kerk. 

 

50 Jarig Bestaan  & Kerstviering 
HVD/Ouderensoos Groote Lindt &  
 
Op 24 oktober 2018 hebben wij een heerlijke middag gehad in 
het Develpaviljoen. De high tea viel in de smaak en het optreden 
van de Dordtse Lijsters was erg feestelijk. Een geslaagde middag. 
 
Kerstviering 
 
Op woensdag 19 december 2018 houden wij weer de 
kerstviering. Van 14.00 uur tot 16.30 uur in de bijruimten van de 
Lindtse kerk. De bekende liederen zullen we met elkaar zingen 
afgewisseld met gedichten en verhalen. Natuurlijk is er 
tussendoor ook een pauze om de inwendige mens te kunnen 
verwennen. 
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U bent ook als gemeentelid van harte welkom, niet alleen de 
leden van de soos of degenen die bezocht worden door de dames 
van de HVD. Er zal tijdens deze bijeenkomst ook een collecte 
worden gehouden voor de bestrijding van de onkosten, maar laat 
dit geen drempel zijn. Wij willen met elkaar het feest van Licht en 
Vrede vieren. 
 
U komt toch ook? 
 
De leiding van de HVD en Ouderensoos Groote Lindt. 
 

Symbolische schikkingen 
 

Als u deze Interactie leest, is de tijd van Advent al gaande. Samen 
op weg naar Kerst, samen op weg naar het Licht. Met de 
schikkingen sluiten we zoveel mogelijk aan bij de lezingen van de 
betreffende zondag. Centraal staat een vijfpuntige ster, lichtpunt 
in de duisternis. We zien uit naar de komst van het Kind als een 
licht uit de hemel in de duisternis van de aarde. Zoals de wijzen 
uit het Oosten zich lieten leiden door een ster om het Kind te 
vinden, kunnen wij ons ook laten leiden door een ster, die oplicht 
in de lezingen en uitleg van elke zondag. Zo komen wij ook uit bij 
het wonder van Kerst. 
 

Kerst 
 

Op deze dag maken wij ruimte 
voor alles wat er in ons leeft 
aan zachtheid en tederheid. 
Het kleine kind van ons verlangen mag zingen, 
het flakkerende kaarsje van ons geloof mag branden. 
Kwetsbaar als wij zijn 
in onze liefde voor elkaar, 
durven wij vandaag voor de dag te komen. 
Wij bidden 
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dat wat zacht en teder in ons is, 
wat ons verbindt met het kind van de kerstnacht, 
bewaard mag blijven. 

 
Door: Margreet Klokke 
 
Een goede tijd van Advent en gezegende Kerst gewenst. 
 
Namens de werkgroep, 
 
Suze Lodder 
 

Vorming en Toerusting 
 
Voor de 3e keer verzorgt Vorming & Toerusting een 
muziekavond met als titel 
 
Muziek uit de hemel 
 
Plaats: Lindtse Kerk, Develweg 28 
Woensdagavond 20 maart 2019 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Leiding: ds. Theo Hop  
 
Al jaren houd ik me bezig met de muziek uit andere kerken. 
Anglicaans, Rooms Katholiek, Armeens…, maar het mooist vind ik 
de muziek uit de Oosters Orthodoxe Kerken. En dan vooral 
Rusland, Oekraïne. Als je het hoort ben je meteen onder de 
indruk. Ik heb deze muziek uitgebreid bestudeerd. Ik weet wat ze 
zingen; wat ze met zang proberen uit te beelden. 
 
Ik heb een indrukwekkende cd-verzameling hiervan opgebouwd. 
Meer dan 940 cd’s. In de kerk, daar klinkt het(!), laat ik de 
mooiste stukken hieruit horen. Ik leg in een programma en 
mondeling een en ander (kort!) uit. Zo geef ik dit seizoen voor de 
3e keer een avondvullend programma dat klinkt (!) zoals u nog 
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nooit gehoord hebt. De muziek maakt op iedereen diepe indruk. 
Geef uzelf een avond vol muziek cadeau die u niet gauw zult 
vergeten. Dat garandeer ik u! Neem anderen mee. De kerk staat 
vol iconen en kaarsen. 
 
Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijbelkring Esther 
 
Dit najaar lazen we op de Bijbelkring het boekje Ruth, een 
boeiende ontdekkingstocht was dat. Ook Esther is zo’n kleinood, 
de moeite waard om samen te lezen en te bespreken. Het is een 
verhaal dat zich afspeelt onder moeilijke omstandigheden. De 
Joden worden belaagd door antisemitische krachten. Dit kunnen 
we ook breder trekken: er is veel dat ons van buitenaf bedreigt. 
De vraag is hoe we hierin staande blijven en ook positie kiezen. 
Esther kan ons hierbij zeker helpen, zoals zij dat de geschiedenis 
door heeft gedaan. 
 
We zullen dat ontdekken op iedere derde donderdag van de 
maand, te beginnen op 17 januari. Dan komen we vanaf 14.00 
uur samen in de Lindtse Kerk. Ieder is welkom. 
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De kruiswegstaties van Aad de Haas 
 
In de meeste Rooms-Katholieke kerken hangen afbeeldingen van 
de kruisweg van Jezus. Deze zijn bedoeld om ons in zijn 
lijdensweg te verdiepen en zo zelf verder te komen. Heel 
bijzondere uitbeeldingen hiervan zijn gemaakt door de 
Rotterdamse kunstschilder Aad de Haas. Zijn werken laten de 
verschillende momenten van Jezus’ kruisweg heel omfloerst zien. 
Dat maakt het mogelijk om zelf in te vullen wat je ziet. Hij laat zo 
veel aan onze eigen verbeelding over. Deze staties zijn namelijk 
helemaal niet statisch, maar dynamisch, zij brengen in beweging. 
Zij kunnen ons op deze manier helpen om goed voorbereid op 
weg naar Pasen te gaan. Daarom is een bijeenkomst van ‘zien en 
horen’ gepland in het midden van 40-dagentijd. Op donderdag 28 
maart is ieder welkom in de Lindtse Kerk, om 14.30 of 20.00 uur.  
 
Opgeven mag wel, maar hoeft niet. 
 
Ds. Laurens Korevaar 
 
 
_________________BIJDRAGE(N) VAN DE LEZER(S)___________________ 

 

Hoop 
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. 
De dagen worden korter, de nachten langer. We zijn op weg naar 
de langste nacht. Problemen en tegenslagen kunnen het leven 
ook donker en zwaar maken. 
 
Ieder gaat daar op zijn eigen wijze mee om. 
Hoop kan hierbij het verschil maken. 
Hoop is een innerlijke deugd die iets zegt over het vertrouwen 
waarmee je de toekomst tegemoet ziet. 



 

 

- 29 -  

In de christelijke traditie is hoop een van de drie “goddelijke” 
deugden, samen met geloof en liefde. 
Hoop geeft grond onder de voeten. 
Ze heeft haar anker in God.  
 
René de Reuver, scriba Protestantse Kerk 
 

Geloven in het kleine: oikocredit 

Oikocredit is in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken 
na een oproep van een aantal bewogen jongeren om het 
beleggingsbeleid van de kerken meer te baseren op de 
boodschap van het evangelie. Bovendien deden de kerken uit de 
ontwikkelingslanden een beroep op de kerken in de rijke landen 
om hun welvaart te delen. Niet via giften, maar via leningen aan 
projecten, zogenaamde microkredieten.  
 
Het verlenen van microkredieten is geen liefdadigheid of 
noodhulp. Microkredieten gaan uit van de eigen kracht van 
mensen. Als ze de kans maar krijgen, zijn mensen prima in staat 
een eigen bestaan op te bouwen. Keer op keer bewijzen 
microkredietnemers, voor het merendeel vrouwen, dat ze door 
het opzetten van een klein bedrijfje, voldoende inkomsten 
kunnen verwerven om hun gezin draaiende te houden en 
bovendien om een lening terug te betalen. 
 
Bij leningen hoort normaal gesproken onderpand. Maar wie 
vrijwel niets heeft, kan ook geen onderpand geven. Daarom biedt 
microfinanciering alternatieve oplossingen aan: groepsleningen 
op basis van solidariteitsgarantie, Dit houdt in dat leden van een 
groep gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor terugbetaling 
van leningen dragen. Zo wordt het laten slagen van een 
onderneming een gezamenlijke uitdaging. Miljoenen mensen 
krijgen door microkrediet de kans om iets te maken van hun 
leven. Maar microkrediet is een begin. Om een streek tot 
ontwikkeling te brengen, moeten ook projecten op het gebied 
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van onder meer landbouw, voedselproductie en handel van de 
grond komen. Bovendien zijn er andere financiële diensten nodig 
zoals spaarsystemen en verzekeringen. Ook scholing, 
vaktechnische ondersteuning, eerlijke prijzen en een behoorlijke 
afzetmarkt zijn belangrijk. 
 
Oikocredit gelooft in de kracht van arme mensen.  
 
Oikocredit is gericht op armoedebestrijding en niet op het 
maximaliseren van winst. Voor arme mensen met een goed plan 
is er weer zicht op een betere toekomst als u via Oikocredit met 
hen gaat delen. Wereldwijd zijn er nog miljoenen gezinnen die 
wachten op een microkrediet. U kunt Oikocredit steunen via een 
gift of schenking (fiscaal aftrekbaar)   op rekeningnummer NL07 
TRIO 0379 2832 98 of door deelname aan het Oikocreditfonds 
Nederland met een minimaal bedrag van € 200,- via 
rekeningnummer NL37 TRIO 0379 2791 69. Hiervoor ontvangt u 
jaarlijks een bescheiden dividend.  
 
Meer informatie is verkrijgbaar bij: 
 
OIKOCREDIT NEDERLAND 
Postbus 85015 
3508 AA Utrecht 
 
En op www.microkrediet.nl of via nedeland@oikocredit.nl 
 
Huib 
 

Wijze woorden 
 
Lange preken: 
In oude kerken zie je wel eens een zandloper op de preekstoel 
staan. In de tijd dat er veel te lang gepreekt werd, moest de 
zandloper aangeven wanneer het genoeg was. Als de prediker 

http://www.microkrediet.nl/
mailto:nedeland@oikocredit.nl
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dan nog niet klaar was, kreeg hij een boete. Dat geld was dan 
voor de armen. Er schijnt een dominee geweest te zijn die zich 
daar niets van aantrok. Als hij zag dat de zandloper leeg was zei 
hij: ”Broeders en zusters, we nemen nog een glaasje.” En hij 
draaide de zandloper om en ging door met preken. 
 
Knikkeren op zondag: 
Een oude man zei tegen een jongetje: ”Je hebt al je knikkers 
verspeeld, dat krijg je ervan als je op zondag knikkert.” Het 
jongetje antwoordt: “Maar die andere jongen dan, die al mijn 
knikkers heeft gewonnen?” 
 
Heiligen: 
Heiligen zijn als de gebrandschilderde ramen in de kerk: ze laten 
het licht door zich heen schijnen. 
 
 

Een aantal rake uitspraken en 
spreekwoorden 
 
Swahili spreekwoord: 
Er zijn drie dingen die je moet weten om te overleven in deze 
wereld: wat te veel voor je is, wat te weinig voor je is                                                                                                                                 
en wat precies goed voor je is. 
 
Al Bernstein: 
Het probleem van alleen wonen is, dat je altijd aan de beurt bent 
om af te wassen. 
 
Vlaamse wijsheid: 
Wijsheid woont dikwijls onder een versleten hoed. 
 
Von Goethe: 
Wanneer we in onze jeugd geen stomme streken uithalen, wat 
hebben we dan op onze oude dag om over na te denken? 
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Gezegde uit India: 
Zonder liefde is alles tevergeefs. 
 
Gezegde uit China: 
Het woord geduld is een schat in huis. 
 
Gezegde uit Friesland: 
Het valt niet mee, zei de zoon, want pa is met ma getrouwd, 
maar ik moet met een vreemde trouwen. 
 
Lao Tzu: 
Een niet zo’n goed mens is slechts het ruwe materiaal voor een 
goed mens. 
 
Vosmaer: 
Het is zwakheid om niet te vertrouwen. Wie echt sterk is, 
vertrouwt. 
 
Seneca: 
Het is even fout om iedereen te vertrouwen, als om niemand te 
vertrouwen. 
 
Fries spreekwoord: 
Er zijn meer apen onder de mensen, dan mensen onder de apen. 
 
Vlaamse zegwijze: 
De jaren weten meer dan de boeken. 
 
 


