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Vol verwondering zaaien en kiemen
Een van de punten op de vele lijstjes die raad geven hoe je
gelukkig kunt worden is: „Plant een zaadje en blijf er voor
zorgen.” Sommige mensen moeten er hartelijk om lachen en
zeggen dat dit bij hen altijd mislukt. Zelf behoor ik tot die
groep van mensen die ieder jaar opnieuw ervoor bezwijken
kleine zaadjes onder de grond te stoppen. In de hoop een
juiste hoeveelheid water te geven, met optimaal licht en
warmte, kijk ik het jonge groen uit de aarde. Als de plant
verder tot ontwikkeling komt vraag ik me daarbij vol
verwondering af: „Als zoiets kleins zo groot kan worden, zo
diep kan wortelen en ver kan reiken dat het de aarde omhoog
duwt en zelfs (als de plantjes maar lang genoeg staan)
straatstenen van hun plek krijgen, wat is er dan onmogelijk?”
De zorg voor kiemende zaden maakt krachten vrij voor nieuwe
planten die zoeken naar ruimte en licht waarbij er van het
oorspronkelijke zaad niets overblijft. Het doet me denken aan
een uitspraak van collega van mij toen hij een definitie gaf van
zijn werk als predikant: „Stimuleren van verborgen spirituele
krachten die in ieder mens schuilen.” Een uitspraak die ik ook
herken in het geheim van Pasen. Het kiemen in het donker is
een krachtige activiteit waardoor er na het sterven een
verandering plaatsvindt zodat er iets totaal nieuws opstaat.
Wat er in het duister gebeurt weet niemand, maar het gaat
niet vanzelf om onderdeel te worden van dit Paasgeheim.
Hoe lieflijk kiemplantjes ook zijn, kiemen heeft de kracht in
zich van een revolutie. Leven dat geboren wordt, baant zich
een weg en is ingrijpend. Niet voor niets spreken we van „in
de kiem smoren” als we ontwikkelingen zien die de verkeerde
kant op dreigen te gaan. Als wij naar zaad kijken, lijkt het
kwetsbaar, hulpeloos en onschuldig. Maar als het eenmaal is
ontkiemd en tot ontwikkeling is gekomen kan er een gewas
aan het licht komen dat ontwrichtend werkt.
Wie wil dat alles blijft zoals het altijd is geweest, moet niet
gaan zaaien. Alleen gaan we dan voorbij aan het feest van de
verandering die de wereld vergezichten laat zien waar mensen
maar moeilijk in kunnen of willen geloven. Wie de
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Paasboodschap zichtbaar wil maken in de wereld kan volgens
mij niet anders dan bestaande zekerheden loslaten om op een
andere manier leven inhoud te geven.
Wie het geloofswaagstuk aandurft door te zaaien en te blijven
zorgen, weet dat niet al het werk de groei bevordert. Er zullen
tegenvallers zijn in de acties die worden ondernomen.
Ondanks alle voornemens vergeet iedere (stads)boer wel eens
de aarde water te geven, of zet hij de plantjes in de volle zon,
zodat deze (bijna) verbranden. Gaandeweg het seizoen kan ik
niet anders dan mijn gestelde doelen bijstellen en verheug ik
me als er een fractie van het zaaigoed tot ontwikkeling komt.
Tot mijn verwondering lijkt het er achteraf soms op dat de
planten die ik in mijn eigen beleving het minste aandacht heb
gegeven het beste tot ontwikkeling zijn gekomen, terwijl de
zaden die ik het meest heb gekoesterd bijna niet gegroeid
zijn.
Zelf zaaien maakt mij gelukkig. Dit komt door de balans
waarin sommige plantjes mislukken terwijl anderen juist, soms
zonder al te veel bemoeienis, tot volle ontwikkeling komen.
Het doet mij beseffen dat het leven zich niet laat maken, maar
dat het zichzelf ontplooit. Veel rijker dan je zelf had kunnen
bedenken.
Han Cuperus

Inleveren kopij mei-nummer Schakel
De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het meinummer van de Schakel is 11 april 2019. Stuur de kopij naar
schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl.
Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen
van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat
zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn.
Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor
publicatie van de foto hebben gegeven.
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Jaarvergadering Ring ZuidWest Nederland
Op 6 april a.s. wordt de jaarvergadering van de Ring
ZuidWest Nederland gehouden in Ouddorp.
"De kerk maakt op veel plekken een wezenlijk verschil in de
samenleving" aldus burgemeester Jos Wienen van Haarlem.
"In een tijd dat veel mensen zich onveilig voelen en bang zijn
voor dreigend kwaad, kunnen christenen het tij keren,
wanneer zij zelf een licht voor hun omgeving zijn."
Met deze hoopvolle woorden willen de nieuwe voorzitter, Ds.
J. Christien Duhoux-Rueb, en theologisch adviseur, ds. Marijn
Vermet, een workshop openen, waarin we op een beeldende
manier nadenken over wat we willen en aan de slag gaan met
vormen van organisatie voor Doopsgezinde gemeentes. Hoe
kunnen we beter samenwerken met andere doopsgezinde
gemeenten, andere kerken, anderen in het algemeen? En zijn
er wellicht mogelijkheden om het jeugdwerk verder te
ontwikkelen?
De resultaten van de workshop worden meegenomen in de
ronde die Christien en Marijn na 6 april willen maken langs de
gemeenten in de RZWN, waarbij ze willen praten met een
vertegenwoordiging van de gemeente.
Het idee is dat er zo kruisbestuiving tussen de gemeenten
kan optreden; tenslotte zijn er mooie initiatieven binnen
gemeenten die misschien ook goed (al dan niet in aangepaste
vorm) in andere gemeenten toe te passen zijn. Bovendien
krijgen we zo een idee wat de gemeenten van de RZWN aan
ondersteuning verlangen.
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te komen praten
en denken. Na afloop van de vergadering kan wie wil
natuurlijk ook even een frisse neus aan zee gaan halen. Er
ligt een aanmeldingslijst in de kerk en binnenkort kan je je
ook digitaal aanmelden via onze website.
Hermine Dekkers, secretaris RZWN
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Uitnodiging voor de workshop "Lokaal
pionieren"
zaterdag 11 mei 2019, Bussum
Martijn Vellekoop, coördinator missionair werk PKN,
ds. Henk Leegte, doopsgezind Amsterdam,
ds. Marijn Vermet, doopsgezind Aardenburg
Een inspirerende beweging is gaande in en rond de
christelijke gemeenten in Nederland. Bij de PKN is met verve
ingezet op "pionieren" en vanuit andere denominaties wordt
met bewondering gezien hoe mooie initiatieven tot
ontplooiing komen. Graag organiseert de Doopsgezinde
Zending, voorafgaande aan haar algemene ledenvergadering,
een workshop over dit onderwerp.
Martijn Vellekoop is bereid gevonden om, in interactie met de
deelnemers aan de workshop, een beeld te scheppen van de
veelvormigheid aan pioniersplekken. Daarbij gaat hij in op
achtergronden van succes en weerstand. Heel blij zijn we ook
met de twee doopsgezinde predikanten die een reactie zullen
verzorgen: Henk Leegte vanuit het grootstedelijke
Amsterdam en Marijn Vermet vanuit het Zeeuws-Vlaamse
Aardenburg. Ook de Theologische Adviescommissie van de
Doopsgezinde Zending bereidt zich voor op inbreng tijdens
deze workshop.
Hij neemt de vijf broden en de twee vissen,
kijkt op naar de hemel en zegent ze.
Hij breekt ze en geeft ze aan zijn leerlingen om voor te
zetten aan de scharen. En die eten en worden verzadigd,
állen.
Het overschot aan brokken dat door hen wordt opgehaald is
twaalf korven.
Lucas 9: 16 – 17
Tussen-de-middag staat er een goed verzorgde, eenvoudige
lunch voor u klaar.
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Na de lunch zijn de geïnteresseerden van harte welkom bij
de jaarlijkse ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending,
met korte presentatie door Erik Maas over Shammah House
Ministries in Cheung Chau, een door ons gesponsored project
in Hong Kong. Leden kunnen desgewenst agenda en stukken
voor deze vergadering tevoren opvragen bij het secretariaat.
Voor programma, locatie en bereikbaarheid z.o.z.
Programma 11 mei 2019, kerkgebouw gemeente BussumNaarden
10.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.30 uur: Opening en vervolgens de workshop "Lokaal
Pionieren"
Martijn Vellekoop: Pionieren in de PKN - succes en weerstand
Twee co-referenten: Ds. Henk Leegte vanuit Amsterdam en
Ds. Marijn Vermet vanuit Aardenburg.
12.30 uur: LUNCH (graag tevoren opgeven bij
r.dejong@doopsgezindezending.nl
13.15 uur: Algemene Ledenvergadering Doopsgezinde
Zendingsvereniging, met verslag door Erik Maas van het
Shammah House Ministries project, Cheung Chau, Hong
Kong
15.00 uur: Einde
Waar? Wladimirlaan 10 te Bussum, op 5 minuten loopafstand
van het NS-station. Wanneer dit even kan: kom met
openbaar vervoer, dat bespaart parkeerproblemen. Betaald
parkeren aan de andere kant van het station; u kunt dan
wandelend door de tunnel onder het station door en bent er
dan toch ook in ruim 10 minuten.
Wilt u iemand meenemen? Zij/hij is van harte welkom!
Graag tot ziens in Bussum!
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Kerkdiensten
Datum Tijd
31-03 10:15
uur
07-04 10:15
uur
14-04 10:15
uur

Predikant
Ds. A.A. Rijken

Plaats
Doopsgezinde kerk
Dordrecht
Ds. H.J. Delwig Doopsgezinde kerk
Dordrecht
Ds. N.J. Cuperus Doopsgezinde kerk
Palmpasen,
Dordrecht
doopjubilea

18-04

19:30
uur

Mv. ds. I.
Reinhold
Witte
donderdag,
avondmaal

Doopsgezinde kerk
Dordrecht, S.M. Hugo
van Gijnweg 12,
Dordrecht

21-04

10:15
uur

Ds. F.J. Daane
Pasen

28-04

10:15
uur

Dhr. T.D. Vis

Doopsgezinde kerk
Dordrecht, S.M. Hugo
van Gijnweg 12,
Dordrecht
Doopsgezinde kerk
Dordrecht, S.M. Hugo
van Gijnweg 12,
Dordrecht

05-05

10:15
uur

Ds. L. Mietus
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Doopsgezinde kerk
Dordrecht, S.M. Hugo
van Gijnweg 12,
Dordrecht

Agenda
Datum Tijd
Onderwerp
01-04 19:30 Leerhuis Debora
uur

Plaats
Doopsgezinde kerk,
Dordrecht

04-04

13:30 Middagbijbelkring
uur
19:45 Cantorij
uur

Doopsgezinde kerk,
Dordrecht
Doopsgezinde kerk
Dordrecht

10:00 Jaarvergadering 2019
uur
Ring ZuidWest
Nederland
20:00 Geloofsgespreksgroep
uur

Doopsgezinde kerk,
Dorpstienden 3,
Ouddorp
Doopsgezinde Kerk
Dordrecht

10:30 Zusterkring
uur
19:45 Cantorij
uur

Doopsgezinde kerk
Dordrecht
Doopsgezinde kerk
Dordrecht

04-04
06-04

11-04
17-04
18-04
25-04
25-04
02-05
02-05

09:30 Vrouwencontact VEG
Doopsgezinde kerk,
uur
Dordrecht
20:00 Kerkenraadsvergadering T.h.v. Theo Vis
uur
13:30 Middagbijbelkring
uur
19:45 Cantorij
uur

Doopsgezinde kerk
Dordrecht

Verantwoording illustraties
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19: Foto aangeleverd door E. de Quant
11, 13 en 16: Foto's Jan Dekkers
12: Foto Hermine Dekkers
14: Foto aangeleverd door F. van Eck
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