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Kerkdiensten
Zondag 6 oktober, m.m.v. de Vrolijke Noot
15.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Plaatselijke diaconie
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk en kinderoppas
Zondag 13 oktober, Vieren op het dorp
10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer en dhr. J. Kraan
1ste collecte: Wereldvoedseldag, Kerk in Actie
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderoppas
Zondag 13 oktober
17.00 uur: Taizéviering
Zondag 20 oktober
10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Pax Kinderhulp Borculo
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk en kinderoppas

Na iedere zondagse kerkdienst
is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten onder het genot
van koffie en thee in de kerk.
Heeft u vervoer naar de kerk
nodig?
Neem dan contact op met
Mariet Weening
tel. 0315-329000

Zondag 27 oktober, Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Schuldhulpmaatje, computerproject
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderoppas, kinderkerk en Tien4Teen
11.30 uur: Heilig Avondmaal Schuylenburgh
Zondag 3 november
10.00 uur: Ds. G. de Pender uit Varsseveld
1ste collecte: Kerk in Actie, Najaarszending Zambia
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk en kinderoppas

Diensten in de Schuylenburgh
Vrijdag 4 oktober
16.30 uur weeksluiting, dhr. H. Bulsink
Vrijdag 11 oktober
16.30 uur weeksluiting, pastor G. van de Munckhof
Woensdag 16 oktober
19.00 uur Oecumenisch avondgebed, ds. G. van der Velde-Meijer
Vrijdag 25 oktober
16.30 uur weeksluiting, dhr. H. Bulsink
Vrijdag 1 november
16.30 uur weeksluiting, ds. G. van der Velde-Meijer
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Ontregeling...
Aan het eind van de algemene politieke beschouwingen ontstond er
nog een relletje. Dat was op zich best te verwachten want er waren
nogal wat woeste plannen over tafel gegaan. Het koopkrachtplaatje
mag dan gunstig lijken, er zijn ook volstrekt ongunstige maatregelen
aangedragen.
Maatregelen die ons met meer dan zorg achterlaten.
Toch ging daar de rel niet over. Het was van heel andere orde. Twee
kabinetsleden hadden, niet heel slim, voor het oog der natie een
voetbalwedstrijd zitten kijken. Dit had menig kijker totaal ontregeld. Er
was toch van alles aan de hand? Hoe meenden zij zich dit te kunnen
permitteren?
Het deed me denken aan een verhaal uit de bijbel. Er is een volksop
roer, mensen komen met een vrouw bij Jezus die zij er van beschuldi
gen overspelig te zijn geweest. (Saillant detail, over de man wordt
niet gesproken.) De farizeeën en schriftgeleerden staan vooraan om
hun verontwaardiging voor Jezus neer te leggen. Tegelijkertijd probe
ren ze hem te vangen met de letter van de wet. Ze willen van Hem
horen of steniging op zijn plaats is.
En wat doet Jezus? Hij buigt zich voorover en schrijft met zijn vinger in
het zand. Geen woord, geen betrokkenheid, geen overhaaste con
clusies. Totale ontregeling van de situatie. Pas nadat ze meermaals
op een reactie blijven aandringen zegt hij 'Wie zonder zonde is
werpe de eerste steen.' Daarna gaat hij weer verder met zijn schrij
ven in het zand. Zijn omstanders druipen af, het vuur wat ze in zich
droegen lijkt snel te doven (Johannes 8: 1-11)
Nu hebben die kabinetsleden tijdens het debat vast niet zo'n verhe
ven instelling gehad. Ze waren al het gepraat waarschijnlijk beu en
lieten de teugels even vieren. Maar daarmee waren ze wel toon
beeld van ontregeling.
Ontregeling die Jezus heilzaam gebruikt. Wij kunnen ons zo mee
laten voeren in de verontwaardiging van een moment dat al ons
praten de zaken alleen maar opklopt.
Wat kan het dan goed doen om even te ontregelen. Om even weg
te gaan uit een situatie die je boven het hoofd groeit. Om niet met
een te praten maar eerst stil te worden. Om niet meteen naar buiten
te reageren maar in te keren tot jezelf. Om een ander niet van zijn
vet te geven maar om het een tijd van gebed te geven. Om het bij
God voor te leggen. Dat is ontregeling van de heilzame soort. Het
helpt ons om niet te leven bij de waan van het moment of de dag
maar om te zoeken naar wat goed is op de lange termijn.
Ds. Gerjanne van der Velde-Meijer
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Bij de diensten
Op 6 oktober is er 's morgens geen kerkdienst maar verschuiven we
de dienst voor een keer naar de middag om 15.00 uur. Dit omdat
we, volgens een goede traditie, één keer per jaar een dienst hebben
met de leden van de catechesegroep van de Jachtlaan. Een woon
groep van Estinea waar Gerry Neijland en Everdien Vossers één keer
per maand een catecheseavond verzorgen.
Aan de dienst werkt muziekgroep De Vrolijke Noot uit Aalten mee.
13 oktober vieren we weer samen op het dorp. We sluiten aan bij het
thema van de expositie die dat weekend in onze kerk is, namelijk 'De
Overbrugging'.
In de dienst van 20 oktober nemen we afscheid van Jeanette Maris
sink als diaken. Zij heeft besloten om haar ambt neer te leggen.
Daarmee is haar inzet voor de gemeente niet weg. Ze blijft actief bin
nen de HVD en met allerhande andere activiteiten die ze binnen de
gemeente heeft opgepakt.
Op 27 oktober delen we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Het is
mooi om te zien dat we dat in een steeds grotere kring mogen doen.
Vooral ook omdat dit ten diepste de kern is van ons gemeentezijn.
Tastbaar maken van Wie we het verwachten. Delen waar we op
hopen. Na afloop van de dienst in de kerk is er een korte viering in
de Opkamer van de Schuylenburgh.
Op 3 november hooptl ds. De Pender uit Varsseveld bij ons voor te
gaan.
Goede en gezegende diensten gewenst!

Meeleven
Eerst blij meeleven. Op 23 september mocht het echtpaar Wijsman-
Meijerman, Kloosterhof 2, vieren dat zij elkaar 55 jaar geleden het jawoord gaven. Met hun dierbaren vierden zij dat zij al die tijd, ook in
kwetsbare dagen, nog steeds voor elkaar gespaard en bewaard zijn
gebleven. Dat zij zo onder Gods zegen verder mogen.
Op het moment van schrijven is zeer ernstig ziek mevr. Hebbink-
Sloetjes, Bievink kamer 3. We wensen haar kinderen en de mensen
om hen heen veel sterkte.
Schrijf Uw naam uit God
over de ganse breedte van mijn bestaan
van voordat ik het licht zag
tot ver voorbij het grote donker
met de vaste hand van Uw erbarmen
onuitwisbaar.
(Geert Boogaard, liedboek pag. 1343)

Bericht van overlijden
Op 13 september is, op de leeftijd van 73 jaar, overleden dhr. Gerrit
Bolks. Hij was getrouwd met Anneke Bolks-Kooij en woonde Van
Wischstraat 38 in Terborg. Op vrijdag 20 september werd de uitvaart
dienst gehouden in onze kerk. Onze gedachten gaan uit naar Anne
ke, Roy en Inique en Iris die na een intensieve periode van zorg en af
scheid hun weg verder moeten gaan. Dat zij zich daarin gesteund
weten door de nabijheid van God en mensen. In de volgende Wat
ons bindt zal een in memoriam komen te staan.
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Toelichting bij de collectes
13 oktober Wereldvoedseldag
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia.
In de sloppenwijken van Bogota houden drugsgeweld en zware cri
minaliteit jongeren volledig in hun greep.
Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in.
In een van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kook
school annex restaurant gestart.
Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren
hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten
van boeren uit de omgeving.
Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool
geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op en
geven daarmee kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet
in de criminaliteit verzeild te raken.
kerkinactie.nl/kookscholencolombia
20 oktober Pax kinderhulp Borculo
De werkgroep PAX Kinderhulp Borculo organiseert in 2020 voor de
35e keer een ruim twee weken durende vakantie voor Poolse suiker
patiëntjes uit kansarme gezinnen, komende uit het zuiden van Polen,
te weten de omgeving van Katowice.
Om deze kinderen een aangename vakantie te bieden op de va
kantieboerderij ‘Wensink’ van de familie Beerten aan de Klapperdijk
1 te Geesteren, zetten vrijwilligers zich geheel belangeloos in om zorg
te dragen voor eten en drinken voor de kinderen en het schoonhou
den van de ruimten in de boerderij.
3 november Kerk in Actie Zambia
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De
theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusala biedt
kwalitatief goed theologisch onderwijs,
toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid
om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij
hun dagelijkse strijd om te overleven.
Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouw
vraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzeker
heid aan de orde.
De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een do
centenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

Collectes
Opbrengsten Juli/ Augustus
Diaconie
07-07 Kerk in Actie,
binnenlands
diaconaat

€

63,05

14-07 Schuldhulpmaatje€

46,38

21-07 Diaconie

€

40,20

28-07 Sravana

€

56,66

04-08 Voedselbank

€ 165,42

11-08 Kerk in Actie,
€
Werelddiaconaat

67,50

18-08 Diaconie

€

37,95

25-08 St.Int.Kerk.
€
Solidariteitsfonds

43,60

Kerkrentmeesters
4/8

79,00

11/8

47,45

18/8

34,90

25/8

40,90

Verjaardagsfonds
augustus

67,50
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Jarigen 80+
04 oktober Mw H.J. Rougoor-Wensink, Rabelink 202 Schuylenburgh
11 oktober Mw A. Huiting- van Dam, Pr.W.Alexanderstraat 3
16 oktober Dhr B.J. Dorrestijn, Lichtenberg 5
17 oktober Mw G.J.Slomp-Bruggink, Rabelink 212 Schuylenburgh
18 oktober Mw G.W. Nusselder-Gosseling, Bongershoek 3

Mantelzorgviering Doen wat je kunt…..
We nodigen u van harte uit voor de mantelzorgviering van de Raad
van Kerken Oude IJsselstreek. Deze wordt gehouden op zondag 6 ok
tober a.s. Deze oecumenische dienst begint om 15.00 uur in de ka
tholieke Sint Martinuskerk in Gendringen, Pastoor Wijfkerstraat 1 (en
niet in de protestantse kerk, zoals in eerdere publicaties stond!). Ds.
Gertjan de Pender en diaken Cor Peters gaan voor en het RK Kerk
koor zal de zang ondersteunen.
Deze viering is een moment om stil te staan bij mantelzorg. Er wordt
vaak ineens veel van je gevraagd. Door ziekte of beperkingen die je
partner, kind, of familielid overkomt worden mensen afhankelijk van
elkaar. Je kunt tegen allerlei grenzen aanlopen. Hoe houd je het als
mantelzorger uit? Waar liggen grenzen en hoe ga je daarmee om?
Doen wat je kunt, horen we in het evangelie en hopelijk is dat een
bron van bemoediging.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek: in vereni
gingsgebouw “De Gent”- Ds. Van Dorpstraat in Gendringen - wordt
voor koffie en thee met wat lekkers gezorgd. Iedereen is welkom,
maar in het bijzonder zij die mantelzorg betrokken zijn.
We zien u graag op 6 oktober a.s.
Raad van Kerken Oude IJsselstreek

Beleidsplan
Het laatste beleidsplan van onze gemeente dateerde uit 2012. Veel
ideeën uit het plan van destijds zijn gerealiseerd, zoals de verbou
wing van de binnenkant van onze kerk en het uitbreiden van de kin
der- en jeugdclubs. Wat Ons Bindt is vernieuwd evenals de website.
Een aantal ideeën uit het oude plan heeft het echter ook niet ge
haald. Hoe dan ook, het is tijd om vooruit te kijken en daartoe moest
er een nieuw plan opgesteld worden. Het afgelopen half jaar is hier
hard aan gewerkt: eerst in een kleine werkgroep, later in groter ver
band. Inmiddels is het beleidsplan 2020/2024 in concept klaar. Op
de gemeenteavond van 6 november zal dit plan besproken worden.
U kunt een exemplaar per e-mail aanvragen bij de scriba (willy
freek@outlook.com). Ook zal er in de maand oktober een aantal
exemplaren ter inzage in de kerk liggen. Indien u heel graag een pa
pieren versie mee wilt nemen, meld dit dan even bij één van de ker
kenraadsleden, zodat er voldoende exemplaren in de kerk blijven lig
gen.
De kerkenraad
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Samen aan tafel
Zondag 27 oktober wordt er weer gekookt en bent u van harte wel
kom om aan te schuiven. Om 17.30 begint de maaltijd, voor aan
vang van de maaltijd bent u al welkom voor koffie, thee of fris. Tot
zondag 27 oktober?
Opgave uiterlijk de vrijdag 25 oktober bij Mariet Weening,
0315-329000 of bij Gerry Neijland, 0315-631627.

Stap Vooruit Festival
Op de zaterdag voor de Dag van de Armoede organiseren Stap
Vooruit en Raad van Kerken Oude IJsselstreek het Stap Vooruit Festi
val. Het is een gezellige middag met muzikale optredens van lokale
artiesten en een low-budget markt met een aanbod aan informatie
om echt een stap vooruit te maken in je leven. Zo zijn er tips te vin
den om meer te doen met weinig geld. Daarnaast is er een rijk aan
bod om actief mee te gaan doen met de gezellige activiteiten van
inloop-huizen, clubs en verenigingen, maar ook met het rijke palet
aan vrijwilligerswerk in onze gemeente.
Iedereen is welkom op dit gratis festival, maar deze middag is er spe
ciaal voor mensen met een kleine beurs, en voor hen die op een an
dere manier hindernissen ondervinden om volop mee te doen in
onze samenleving. Deze middag mag iedereen een stap vooruit
maken.
Zaterdag 12 oktober, 13:00 – 18:00 uur
SSP-HAL, DRU-Industriepark, Ulft

Gelezen (I)
De 'gok van Pascal'
Blaise Pascal (1623-1662) stelde: volgens de kansberekening kun je
het beste in God geloven. Als deze namelijk bestaat, is de winst voor
de gelovige oneindig. Bestaat God niet, dan verlies je ook niets.
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Lezing Begraven bij oude St.
Mauritiuskerk
Old Sillevold organiseert in samenwerking met Sillevolds Belang een
avond over een studie naar het menselijk skeletmateriaal, dat gevon
den is bij de opgravingen in oktober 2015 tijdens de herinrichting van
het plein rondom de kerk.
Dr. Barbara Veselka, physical anthropologist, geeft hierover een le
zing op maandag 14 oktober in het verenigingsgebouw “De Sprank”
bij de Protestantse kerk, Kerkenstraat 6, aanvang van de avond is
20:00 uur.
Onderzoek naar menselijk skeletmateriaal kan bijzondere resultaten
opleveren. Het kan ons informatie geven over het geslacht en de
leeftijd van de begraven personen en een kijkje in het verleden bie
den. In totaal werden de skeletresten van 24 individuen bekeken,
waarbij kon worden vastgesteld dat alle leeftijdsgroepen vertegen
woordigd waren van beide geslachten. De meeste menselijke resten
zullen uit de 17e en 18e eeuw komen, waarvan een pijpfacet in het
gebit van een van de individuen getuige is. Bij het opgraven zijn ook
individuen op een veel diepere laag aangetroffen zodat de indruk
wordt gewekt dat hun datering laat-Middeleeuws is. Conform ver
wachting zijn ook enkele pathologische afwijkingen in het botmateri
aal geconstateerd (zo is vitamine D-tekort zichtbaar als pathologi
sche kromming van de onderbenen) die weer informatie kunnen bie
den over de leefomstandigheden en het welzijn van de vroegere in
woners van Silvolde.
Info is de vinden op de site van Old Sillevold, www.oldsillevold.nl
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Expositie Verbinding en Overbrugging
Silvolds Belang kijkt terug op honderd enerverende jaren. De vereni
ging, opgericht in 1919, is aldoor de schakel tussen de plaatselijke
bevolking en de maatschappelijke geledingen. De vereniging heeft
in haar doelstelling bevordering van de leefbaarheid omschreven. Zij
staat voor een vitaal en kleurrijk dorp waarbij voor ieder een fijne
plek wordt geboden voor het leven, wonen en werken.
Op zondag 22 september werd de fraaie foto-expositie geopend.
Dorpsgenoten maakten kennis met een drieluik van foto-opnamen
gemaakt rondom de eeuwwisseling. Streekfotograaf Jan Gal (overle
den op 89- jarige leeftijd in 2017) maakte de opnamen in de jaren
zestig en de gebroeders Van der Kemp, Ton, Theo en Martin, com
pleteren de expositie met opnamen in 2019. Het geheel laat indruk
wekkende beelden zien waarbij de bezoeker de herinneringen koes
tert.
Silvolds Belang is de Protestante Gemeente dankbaar dat vanaf 11
oktober het jubileumjaar kan worden afgesloten met een unieke
kunstexpositie.
Twaalf Silvoldse Kunstenaars maken ieder één kunstwerk met als
thema ‘Verbinding en Overbrugging ’. Dit is een verwijzing van oud
naar nieuw maar vooral ook vooruitkijken; bruggen bouwen door sa
menwerking! Samen staan we de komende jaren voor een vitaal en
krachtig dorp Silvolde. De kunstenaars komen vanuit een zevental
disciplines: vormgeving in brons, hout, textiel, fotografie, mixed
media, keramiek, schilderen en boekbinden. Ook het schoolgaande
kind exposeert! De basisscholen zijn middels een kunstproject betrok
ken bij deze jubileumexpositie. In het kader van duurzaamheid heeft
de jeugd kunstzinnige torens gebouwd waarvan de vijf winnende
exemplaren geëxposeerd zullen worden.
U wordt welkom geheten door de kunstenaars Jan Buiting, Rick Kup
& Tatum Kempers, Casper ter Heerdt, Annelie Kunst, Iet Harbers, Peter
Colstee, Marion van Groningen & Evelien Jorna, Helma Terhorst, Si
mon Schutte en Egbert Hermsen. De expositie wordt op vrijdag 11 ok
tober om 16.00 uur officieel geopend en op zaterdag 12 oktober en
zondag 13 oktober is de expositie geopend van 12.00 uur tot 17.00
uur.
Egbert Hermsen, Vereniging Silvolds Belang

Foto's op deze pagina:
boven:
Evelien Jorna,
Expositieboek
daaronder:
Iet Harbers
hiernaast:
Rik Tatum,
zonder titel
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Monumentendag een moment………
Zaterdag 14 september gingen wij op pad, met moeder en oma
naar haar geboorteplaats om haar verjaardag te vieren met ieder
een die zij daar heeft achtergelaten toen zij zes jaar geleden in Silvol
de kwam wonen. Broer, zussen, schoonfamilie, vriendin.
Nadat ik moeders in het verzorgingstehuis waar het feestje gehou
den zal worden op een mooi plekje met een welverdiend kopje koffie
en een lekker ijzerkoekje heb neergezet, is er nog anderhalf uur tijd
om een wandeling te gaan maken.
Op naar het oude Vlaardingen, waar ik mijn jeugd heb doorge
bracht tot aan mijn twintigste jaar. Allereerst kom ik bij de Bethelkerk,
een monumentaal gebouw uit 1939, hier zijn mijn ouders getrouwd,
64 jaar geleden. Helaas, de kerk is dicht, ik kan geen kijkje nemen,
maar maak een paar mooie foto’s van de buitenkant.
Ik loop verder, door de buurt waar ik als kind bijna elke zaterdagmid
dag aan de hand van, en later naast, mijn oma van vaders kant
liep, samen op weg naar de begraafplaats waar opa ligt begraven,
oma met een bosje lathyrus uit de tuin, of wat margrieten, meestal
was het erg warm weer, en ik slofte met oma mee, de begraafplaats
op, het derde gangpad, Noord, rechtsaf en dan in het midden, daar
was het graf, mijn oma maakte de witte steentjes schoon, ik mocht
water halen met de gieter, bij de pomp, maar ik mocht vooral NIET
op de graven of op de randjes lopen.
Er kwam wel eens een kennis van mijn oma een praatje maken,
soms gingen we na een klein uurtje weer naar huis. En weer sta ik op
zaterdagmiddag aan het graf in Vlaardingen, nu liggen opa en oma
er samen, er komen veel herinneringen bovendrijven, hoe ik als kind
zijnde op zaterdagmiddag met oma mee ging, want, zo zei mijn
vader: opa is gestorven, en nu is oma erg alleen, ga haar maar een
paar uurtjes gezelschap houden. Dat deed ik jarenlang aan de
hand van mijn oma, samen, op zaterdagmiddag……………
Op de terugweg richting verzorgingstehuis, loop ik weer langs de
Bethelkerk, en tot mijn grote verbazing is hij nu wel open, ik loop het
pad op, en kom terecht in een grote ruimte, waar enkele dames kof
fie aan het schenken zijn en broodjes aan het smeren.
Er komt een dame naar mij toe om mij welkom te heten, de PKN-
Bethel heeft vanmiddag
startzaterdag, en ik ben welkom om aan te schuiven. Ik verontschul
dig mij en vertel waar ik eigenlijk voor kom, de dame gaat de sleutel
van de kerk halen, en gaat mij voor door een gang, en ineens staan
we in de kerk waar ik ook vele diensten vroeger heb meegemaakt,
met mijn oma, op zondag, samen in de kerkbank. De kerk is prachtig
gerenoveerd, en ik mag ook hier een paar foto’s maken. Ik bedank
de dame hartelijk en vervolg mijn weg, richting moeder en familie.
Wat een bijzondere momenten op Monumentendag.
Jeanette Marissink
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Foto's Startzondag 2019
een kleine greep uit de foto's die gemaakt zijn op de Startzondag in
Megchelen op 1 september jl.
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Goede gewoonte
Er zijn zo van die dingen die tot je dagelijkse goede gewoonten be
horen. Eten, drinken, slapen, bewegen. Je kan niet zonder en meest
al denk je er niet eens bij na.
Ook geloven vraagt om die vaste gewoontes. En één van de dingen
is het dagelijks lezen in de bijbel. Maar ja, dat is nou voor de meeste
mensen niet echt zo'n vanzelfsprekend onderdeel van de dag.
Zwaar, moeilijk, geen tijd...Er is van alles te verzinnen om er onder uit
te komen. Maar er zijn ook veel redenen om er mee te beginnen.
Daarom graag de aandacht voor een paar handige hulpmiddelen.
Bijbel in een jaar
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een speciale uitgaven voor
mensen die graag de Bijbel van kaft tot kaft willen lezen, maar niet
weten waar ze moeten beginnen of het een uitdaging vinden om het
lezen vol te houden.
Bijbel in een jaar is een complete bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling,
maar dan opgedeeld in 365 stukken, aantrekkelijk en overzichtelijk
vormgegeven.
Elke dag lees je een psalm of spreuk en een passage uit het Oude
en Nieuwe Testament, in de Nieuwe Bijbelvertaling.
(prijs € 25,- verkrijgbaar via shop.bijbelgenootschap.nl of via de
boekhandel)
Mocht je niet zo'n lezer zijn dan is er nog een ander handig initiatief.
'Eerst dit' dagelijkse Bijbelpodcast via Whatsapp
‘Wat een goed initiatief! Ik reis regelmatig met de trein en dit is een
fijne start van de ochtend.’ ‘Waardevolle overdenkingen die me bij
blijven.’ ‘Ik las ’s ochtends nooit uit de Bijbel. Nu luister ik altijd op de
fiets naar mijn werk.’
Een greep uit talloze reacties op ‘Eerst dit’, de dagelijkse Bijbelpod
cast van de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB
sinds december 2018. Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends
een 7-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een bijbelge
deelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dage
lijks leven. De doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het
leven (25-40 jaar), die willen groeien in geloof en het volgen van
Jezus.
Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De
vaste medewerkers zijn ds. Dirk de Bree (Utrecht), ds. Kees van Ekris
(Zeist), ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus) en ds. Hanneke Ou
werkerk (Schoonhoven). De vijfde dag wordt door verschillende pre
dikanten ingevuld. Om te voorkomen dat de afleveringen een aan
eenschakeling zijn van favoriete bijbelgedeelten, wordt het NBG-lees
rooster gevolgd.
Direct abonneren via WhatsApp
Zet 06-10019908 in je contactenlijst van je telefoon en stuur
vervolgens via WhatsApp het volgende bericht naar dit nummer:
Podcast Aan. Verdere informatie www.eerstdit.nl
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Liedje dat ik niet kan laten
- een middag zingend door het Liedboek
Het nieuwe Liedboek is alweer zes jaar oud....
In veel protestantse gemeenten is dit boek niet meer weg te denken.
We zingen nu eenmaal graag én veel! Dus we kunnen niet zonder.
Het Liedboek bevat een grote schat aan kerkelijke liederen, bijeen
verzameld uit allerlei tradities. Eeuwenoud of nog maar net uit de
kraamkamer van componist en dichter.
Deze middag gaan we heerlijk zingend door het Liedboek. We zin
gen oude bekenden en maken kennis met nieuwe liederen, stijlen en
vormen. En hopelijk ontdekken we dat het Liedboek nog veel meer in
huis heeft, dan wij denken.
Een speciaal voor deze middag samengestelde cantorij zal ons op
weg helpen, ondersteunen en voorgaan in de samenzang.
Een middag dus voor iedereen die graag zingt. Ook als je van jezelf
zegt dat je niet kunt zingen - wees welkom want elke stem is uniek.
Iedereen kan zingen!
De leiding is in handen van ds. Theo Menting, predikant in Gendrin
gen en kerkmusicus.
De middag begint om 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur staat de koffie
klaar.
Om 16.30 kunnen we genieten van soep en broodjes en om 17.00
uur sluiten we met een korte vesper af.
Uiteraard is de toegang gratis, maar om een klein beetje te weten
hoeveel koffie, soep en broodjes we moeten bereiden, zou het han
dig zijn om je van te voren even aan te melden. Dat kan via de mail:
ds.theomenting@online.nl
Datum: zaterdagmiddag 26 oktober 2019
Tijd:
van 14.00 - 17.30 uur (vanaf 13.30 staat de koffie klaar)
Locatie: Protestantse kerk Silvolde

Uit de Kerkenraad
Op maandag 2 september jl. vond de eerste kerkenraadsvergade
ring van het nieuwe seizoen plaats. Bij afwezigheid van de predikant
werd de vergadering door de voorzitter geopend met een gedicht
van Toon Hermans, hierna volgt een gebed.
Vanuit de Raad van Kerken werden de diverse activiteiten besproken
waaronder de mantelzorgdienst op 6 oktober a.s.
De afgelopen diensten werden kort geëvalueerd. Met name de
zangdienst en de startzondag. Over het bezoekersaantal tijdens de
vakantieperiode is men zeer tevreden.
Bij de diaconie wordt afscheid genomen van Jeanette Marissink. De
voorzitter bedankt haar voor haar jarenlange inzet. Zolang er nog
geen opvolger voor haar gevonden is zal zij de diaconie praktisch
gezien blijven ondersteunen. In oktober zal er tijdens een dienst offici
eel afscheid van haar worden genomen.
Het beleidsplan is opnieuw opgesteld. Deze zal ter inzage vanaf 1 ok
tober voor een ieder beschikbaar zijn. Tijdens de gemeenteavond
van 6 november a.s. is er de mogelijkheid hierop te reageren.
Om 22.00 uur wordt de vergadering besloten met het gezamenlijk
bidden van het Onze Vader.
Els Spekking, notuliste kerkenraad
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Emma & Wies openen nieuw seizoen
met Zondagmiddagconcerten in
Silvolde
Na drie succesvolle seizoenen staat er een vierde seizoen gepland
met zondagmiddagconcerten in de Protestantse Kerk te Silvolde. Een
programma met een zeer gevarieerd aanbod dat op 20 oktober a.s.
begint met een concert van Emma & Wies.
Emma Lukassen en Wies Knipping vormen samen het duo Emma &
Wies. Emma speelt piano en zingt pop, soul en jazz. Emma & Wies
wonnen in 2016 tijdens een jazzfestival in Doetinchem de DjazzVibes
Award. Dit is een aanmoedigingsprijs voor lokale en regionale arties
ten die zich richten op jazzmuziek. Emma zingt ook liedjes in dialect,
die door haar vader Ben Lukassen zijn geschreven. Wies Knipping
speelde al op jonge leeftijd met bekende artiesten, w.o. het Rosen
berg Trio en Jan Akkerman. Ze spelen al 5 jaar samen en hebben als
duo en zelfstandig al veel ervaring opgedaan. Ze zijn al langer be
kend van het spelen van covers, maar hebben hun set nu ook uitge
breid met eigen werk. Het concert zal bestaan uit pop-songs met in
vloeden van soul en jazz.
Zondag 20 oktober, aanvang 15:00 uur, entreeprijs 8 euro

Hella van der Wijst
Hella van der Wijst schreef het boek 'Troost, als je iemand mist'. Op
woensdag 13 november komt zij naar Silvolde om hier een lezing
over te geven.
Zowel het boek als ook de lezing van Hella laat via levensverhalen
van gewone mensen zien, dat rouw geen ziekte is, maar bij het leven
hoort en dat we allemaal obstakels hebben te overwinnen. Hoe we
dat doen en wat daarbij helpt: daar draait deze avond om.
Aanvang 20:00 uur, de toegang is gratis
Foto: Ruben Timman

14

Film in de Sprank: Loving Vincent
LOVING VINCENT is een uniek project over het leven en de mysterieu
ze dood van Vincent van Gogh: de eerste compleet geschilderde
speelfilm ter wereld.
Net wanneer Vincent succesvol begint te worden, pleegt hij zelf
moord. Was het vanwege zijn geestelijke gezondheid of problemen
met zijn broer? Was het een wanhoopsdaad om meer erkenning te
krijgen voor zijn werk? Of was het helemaal geen zelfmoord? Armand
Roulin, de zoon van Van Goghs postbode, gaat naar Auvers om
daar het mysterie rond Vincents dood te ontrafelen.
De verschillende mensen (allemaal geschilderd door Van Gogh) die
hij tijdens zijn reis ontmoet, hebben elk hun eigen verhaal. Het blijkt
moeilijk de waarheid over de getroebleerde Vincent te achterhalen.
Gaandeweg schildert de film een fascinerend portret van Van Gogh
die tijdens zijn leven amper erkenning vond.
In 65.000 frames, met de hand geschilderd door meer dan 125 kun
stenaars die dezelfde techniek als Van Gogh hanteerden, brengt de
film Van Goghs meest inspirerende schilderijen tot leven. LOVING
VINCENT won al meerdere internationale prijzen waaronder de pu
blieksprijs op het Annecy Internationaal Animatie Filmfestival. Met
Helen McCrory (THE QUEEN) en Saoirse Ronan (BROOKLYN).
Dinsdag 22 oktober in de Sprank, aanvang 20:00 uur, om 19.45
uur staat de koffie klaar.

Downstairs > iets met een trap!
We gaan er een lekker verwarrend jaar van maken. Downstairs, wat
ook al eens Upstairs heette, is na een paar jaar in de kelder voor dit
seizoen weer naar de zolder verplaatst. Goed uitgelegd, we houden
de naam, maar veranderen van plek..... Tenminste....alleen de eerste
keer niet, want in september gingen we toch gewoon nog een keer
naar beneden!
Verwarring ook bij de leiding bij het zien van al die jongelui die in de
zomer een kop groter geworden lijken te zijn. De één net de beugel
in, de ander 'm er al weer uit. Tja...puber-zijn heeft voor- en nadelen
hebben we ontdekt.
Die verwarring ging nog even door in de start van het programma.
Drie verhalen werden er verteld, met rood of groen kaartje mocht ie
dereen aangeven of het WAAR of NIET WAAR was. Hmmm, dat lijkt
een makkelijke opdracht, maar al luisterend naar de verhalen toch
verwarring. En als degene naast je dan ook nog een andere kleur
omhoog steekt dan jij van plan was. Lastig hoor. Een inleiding naar
ons thema van de avond: Wat geloof jij?!?! Via verschillende op
drachten hebben we verkend wat we geloven en wat daarbij voor
onszelf van belang is. De één haalt meer uit bidden, de ander leest
graag de bijbelverhalen of kijkt juist graag hoe je in het dagelijks
leven iets kunt laten zien. Een tof gesprek gehad. En daarna gelukkig
ook gewoon nog chips en sinas. Tot 11 oktober allemaal, wij hebben
er al weer zin in!
Dé leukste leiding

Colofon
Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl
Predikant:
ds. Gerjanne van der VeldeMeijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl
Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl
Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl
Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl
Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl
Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl
Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl
Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl
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Kleurrijke Kinderkerk
Door de verschillende bijzondere diensten in september was er maar
1 x kinderkerk deze maand. We hebben een kleurrijke start van het
seizoen gemaakt. We lazen het verhaal van de Jakobsladder. Na
een korte inleiding van onze dominee in de kerk over oude en nieu
we foto's en hoe je meer kleur kunt geven aan de toekomst, zijn we
met maarliefst 8 kinderen naar buiten gegaan.
Op de vraag van één van de kinderen hebben we het eerst weer
een keer gehad over waarom wij toch altijd die lantaarn met die
kaars meenemen naar de Kinderkerk. Dat we zo het symbool van het
licht van de paaskaars meenemen naar onze eigen ruimte. Waar we
samen met de kaars ook altijd de bijbel en de collecteschaal op
tafel hebben staan. Goed om weer eens te benoemen.
Genietend van het stralende nazomerweer lezen we het verhaal. De
droom die Jakob droomt spreekt wel tot de verbeelding, we gaan al
lemaal even op onze rug liggen met de ogen dicht om zelf dat beeld
van die trap met de engelen te zien. Als verwerking maken we zelf
engelen op de 'ladder', we geven deze engelen kleur en ondertus
sen praten we over hoe onze eigen toekomst kleur krijgt. In het ver
haal vertelt God dat hij altijd voor Jakob zal zorgen, dat hij bij hem
geborgen zal zijn. We spelen het spel 'Wolf wolf hoe laat is het', waar
bij we proberen zo snel mogelijk geborgen onder het kleed te
komen.
De kerkklokken roepen ons weer naar binnen in de kerk. Het was een
fijne kinderkerkochtend.
Wij hebben zin in weer een nieuw seizoen Kinderkerk!
Groetjes, Marlies en Renate

