
 De Brug  
De Brug, 2 augustus 2020  
 
Zondag 2 augustus  
10.00 uur: dhr. G. van Midden, Baarn (Dorpskerk)  
Kindernevendienst: geen kindernevendienst en oppas 
19.30 uur: ds. G. Schultz, Wesel, Duitsland (Postwijck) 
Collecten: 1e Beide kerken; 2e Liza van de Linde 
 
Zondag 9 augustus 
10.00 uur: nog niet bekend (Postwijck) 
Kindernevendienst: geen kindernevendienst en oppas 
19.30 uur: ds. M. Gehrels, Amstelveen (Dorpskerk) 
Collecten: 1e Beide kerken; 2e Zending Matthijs Geluk 
 
Zondag 16 augustus 
10.00 uur: ds. Y.H.M. Hsu, Maarssen (Dorpskerk) 
Kindernevendienst: Maria en Katrien 
19.30 uur: nog niet bekend (Postwijck) 
Collecten: 1e Beide kerken; 2e Kerk in Actie Zomerzending 
 
Zondag 23 augustus 
10.00 uur: prof. dr. C. van der Kooi, Driebergen (Postwijck) 
Kindernevendienst: Stan en Agnes 
19.30 uur: ds. T. Woltinge, Amersfoort (Dorpskerk) 
Collecten: 1e Beide kerken; 2e Algemene Kerkelijke Arbeid 
 
Zondag 30 augustus 
10.00 uur: ds. G.Y. Vellenga (Dorpskerk) 
Kindernevendiensten: Annet en Sanne 
19.30 uur: ds. D. Griffioen, Baambrugge (Postwijck) 
Collecten: 1e Beide kerken; 2e nog niet bekend 
 
Zondag 6 september  
10.00 uur: nog niet bekend (Postwijck) 
Kindernevendiensten: Jaqualine en Gerard 
19.30 uur: nog niet bekend (Dorpskerk) 
Collecten: 1e Beide kerken; 2e Hulpfonds Abcoude-
Baambrugge  
 

Toelichting tweede collecten 
Liza van de Linde  

Liza van de Linde werkt als zendelinge in Egypte en heeft 

regelmatig contact met de Dorpskerk. Eén keer in de zoveel 

tijd vertelt ze na afloop van de dienst over haar werk in 

Egypte. 

 

Zending Matthijs Geluk 
Begin 2016 is afgesproken dat de gemeente van Postwijck 
het zendingswerk van Matthijs Geluk in Peru financieel zal 
steunen en regelmatig voorbede voor hem en zijn gezin te 
doen. In Peru werkt Matthijs als toeruster voor de 
presbyteriaanse gemeenten in het noorden van het land. 
Samen met zijn vrouw en vier kinderen wil hij met de 
Peruanen delen in de vreugde van het geloof in Jezus 
Christus en vertrouwen dat  hun inzet mag bijdragen aan de 
opbouw en groei van de gemeenten in Noord-Peru. 

Kerk in Actie Zomerzending  

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere 

aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de 

genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het 

gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook 

krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks 

leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze 

training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook 

trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren 

nieuwe landbouwmethoden aan om hun 

levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders 

en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk 

zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar 

te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en 

verzoening in Rwanda  

 

Algemene Kerkelijke Arbeid  

Afdrachtcollecte aan de Protestantse Kerk in Nederland 

(PKN). Dit wordt o.a. aangewend voor hulpbehoevende 

plaatselijke gemeenten.  

 

Hulpfonds Abcoude-Baambrugge  

Wat doet het hulpfonds? Te weinig geld hebben, is een 

groot probleem. Wie in de problemen zit, weet dat hij of zij 

de tering naar de nering moet zetten. Maar als je geen 

krant, geen tijdschrift of zelfs geen kopje koffie kunt 

betalen, ontstaat er een maatschappelijk isolement. 

Niemand kiest voor een leven aan de sociale onderkant. We 

hebben in ons land een uitgebreid stelsel van wetten en 

regelingen, waarop in veel gevallen een beroep kan worden 

gedaan door mensen in financiële nood. Soms zijn er echter 

toch situaties, waarbij mensen tussen wal en schip dreigen 

te vallen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid kan 

Stichting Hulpfonds Abcoude-Baambrugge mogelijk bijstaan. 

Deze stichting kan financiële hulp bieden. Deze hulp kan 

aanvullend zijn op die van de overheid in de vorm van een 

(eenmalige) bijdrage of een renteloze lening. Het gaat om 

tijdelijke hulp. Het is niet de bedoeling dat mensen 

afhankelijk worden van bijdragen uit het hulpfonds. 

 

Gemeenteleden 

We willen bidden voor Dicky Schuurman, die is opgenomen 

in het ziekenhuis van Blaricum. We bidden voor een sterk 

hart en herstel. 

We vragen uw gebed voor Gerrit Fluit, die is opgenomen in 

Ziekenhuis Amstelland. We hopen en bidden dat hij uit zijn 

huidige situatie weet op te klimmen. 

Ook vragen we opnieuw gebed voor Cor Post, die gelukkig 

weer is thuisgekomen na een opname, maar moeizaam tot 

echt herstel kan komen. 



Nieuws uit de gezamenlijke kerkenraad  

Er is in juli geen gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

geweest. Wel kunnen we u melden dat beide kerkenraden 

bezig zijn met de verkiezing van ambtsdragers uit ons 

midden. We hopen u daarover voor de aanvang van het 

nieuwe seizoen te kunnen berichten. 

Ook wordt er vanuit de kerkenraad gewerkt aan de 

voorbereiding van de startzondag van 6 september (zet het 

in uw agenda). Het is nog onzeker op welke wijze we dit 

kunnen laten plaatsvinden vanwege de corona-

maatregelen, maar u hoort hier nog van. 

De gemeenteavond van Postwijck op 7 juli is positief en in 

een goede sfeer verlopen. U ontvangt hierover later meer 

bericht. 

 

Vervanging Jerrit Vellenga tijdens vakantie  

Jerrit is van 1 augustus t/m 22 augustus met vakantie. Tot 

en met 14 augustus zal Karin Smit zijn taak waarnemen in 

het geval van calamiteiten: 06 1837 0620. De resterende 

week kan er in geval van nood een beroep worden gedaan 

op een predikant uit de omgeving. Neemt u in dat geval 

contact op met een van de scriba’s van beide kerkenraden 

(Truus van Schaik of Jan Gooijer). 

 

Bericht van Jerrit Vellenga   

 

Racisme als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en 

schuld (Het onderstaande is een bewerking van de 

avondpreek van 19 juli)  

 

Sinds de dood van George Floyd, en de demonstraties van 

Black Lives Matter, zijn we opnieuw over racisme gaan 

nadenken. En terecht. De meeste mensen zijn geen racist en 

willen het ook helemaal niet zijn. Maar er is iets aan de 

hand dat dieper gaat. Ondanks dat de meeste mensen het 

niet willen, is discriminatie op grond van huidskleur en 

afkomst aan de orde van de dag in onze samenleving. In het 

onderwijs wordt gediscrimineerd, op de arbeidsmarkt, op 

de woningmarkt, net als door de politie en de 

Belastingdienst. En we kunnen nog wel even doorgaan. 

Rutte zei: racisme is een systemisch probleem. We zijn 

allemaal radertjes in het geheel en zorgen er dus 

gezamenlijk voor dat het systeem draaiende blijft. En dat 

betekent ten diepste: iedereen draagt verantwoordelijkheid 

voor dit systeem.  

 

En dat is de grootste angel in het racismedebat. De 

boodschap dat witte Nederlanders een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en daarmee een gezamenlijke schuld 

hebben: die boodschap stuit velen tegen de borst. En die 

schuld betreft o.a. een zwarte bladzijde uit onze 

geschiedenis. Ik ben toch niet schuldig aan de Nederlandse 

slavendrijvers uit de 17e, 18e en 19e eeuw? Ik was toen niet 

eens geboren! Excuses aanbieden voor iets wat ik niet heb 

gedaan? Waarom zou ik? 

 

De Bijbel laat een heel ander idee zien. Enkelingen zijn niet 

alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor hun 

familie en volk. Neem als voorbeeld de vrome Daniël, die 

bidt tot God als hij en zijn volk in Babylon in ballingschap 

leven: 

 

Ik bad tot de Heer, mijn God, en beleed schuld: ‘Heer, grote 

en geduchte God, die zijn beloften nakomt en trouw is aan 

wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt; wij hebben 

gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig 

geweest, wij zijn van uw geboden en regels afgeweken en 

wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten.’ 

(Dan. 9:4 – 6b)  

 

Daniël belijdt niet alleen schuld voor de zonden van zijn 

volk, maar ook voor de zonden van zijn voorouders. Daniël 

voelt zich verantwoordelijk voor en schuldig aan de zonden 

van zijn volk, terwijl hij persoonlijk nauwelijks iets aan die 

schuld heeft toegevoegd.   

Wij zijn in het westen echter zo individualistisch geworden 

dat we de Bijbelse boodschap over gezamenlijke schuld en 

gezamenlijke verantwoordelijkheid wegfilteren uit ons 

geloofsleven. Als we echter naar het hart van het evangelie 

gaan, treffen we ook de gezamenlijke schuld aan èn de 

gezamenlijke verlossing: 

 

Door de overtreding van één mens moesten alle mensen 

sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt 

door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 

(Rom. 5:15) 

 

Als je blijft zeggen: “ik ben alleen verantwoordelijk voor wat 

ik heb gedaan, ik alleen”, dan is er geen evangelie. Het 

mensengeslacht is in Adam gevallen. Buiten onze directe 

schuld om. Maar wij mensen voegen daar dagelijks zonden 

aan toe. Tegelijk is er de verlossing, buiten ons om. Het is 

ons gegeven, we hebben het niet verdiend. Alleen omdat 

we met Jezus worden verbonden, worden we verlost. Dat is 

een gave aan een ieder, en het is aan ons om daarop 

antwoord te geven, om ons verantwoordelijk te weten. 

 

Dat besef, dat we schuldig tegenover God staan en om niet 

zijn vrijgesproken, samen met het Bijbelse besef dat schuld 

ook een collectieve, gezamenlijke kant heeft, maakt 

bescheiden. Te gemakkelijk zeggen als witte Nederlander: 

“racisme is niet mijn probleem en voor de slavernij hoeft de 

overheid geen excuses aan te bieden”, doet geen recht aan 

de gezamenlijke schuld en verantwoordelijkheid die hier 

ligt. De cultuur die mensen verkocht en behandelde als 

handelswaar, is de voorvader van onze huidige cultuur. En 

het is een gezamenlijke zonde die nog steeds veel pijn 

oproept bij de nazaten van de tot slaaf gemaakten. 

Natuurlijk kunnen we niet voor elke gezamenlijke zonde uit 

het verleden vergeving vragen. Maar als die zonde nog 



hedendaagse wonden slaat, nog doorettert tot op de dag 

van vandaag, zoals de aanhoudende demonstraties laten 

zien, dan is als volk en kerk vergeving vragen voor de 

misstanden van toen, een daad van gerechtigheid. Dan is 

het een weg die verdergaande heling tussen de mensen van 

verschillende afkomst mogelijk maakt. 

 

Ten slotte, ons gezamenlijk verantwoordelijk weten, 

betekent dat we om ons heen gaan kijken waar wij 

misstanden van ongelijke behandeling zien en daar 

vervolgens wat van zeggen. Op de werkvloer, in onze 

familie, bij de buren, op school: zeg er wat van als u 

misstanden ziet of discriminerende taal hoort. Niet in de 

trant van ‘ik ben moreel superieur aan jullie’, maar vanuit 

de wetenschap dat we allemaal zondaren zijn en alleen uit 

genade zijn gered. 

 

Een goede zomer voor u allen! 

Jerrit Vellenga   

 
Kopij Kerkklok en Brug  

Kopij voor de volgende Kerkklok s.v.p. voor vrijdag 7 

augustus inleveren bij G.M. van Schaik, e-mailadres: 

kopij0294@gmail.com. 

 

De volgende Brug komt uit op zondag 6 september. Kopij 

voor de volgende Brug uiterlijk donderdag 3 september 

mailen naar pkn.baambrugge@gmail.com.  

mailto:kopij0294@gmail.com

