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De ‘tocht der tochten’ 
e afgelopen week kenmerkte zich door een flinke koudegolf. In het vorige weekeinde begon 
dat met sneeuwval, en de voorspellingen waren toen voor de aankomende week extreem 

koude temperaturen. Het zou in de nachten wel eens kouder dan -20 C kunnen worden. Afgelopen 
zondagavond waren er dan ook diverse weersdeskundigen, zoals Helga van Leur & Reinier van 
den Berg, in de praatprogramma’s opgeroepen om niet zozeer hun visie op de schaatsmogelijkhe-
den van de aanstaande week te spreken, maar bovenal over de ‘tocht der tochten’, de Elfsteden-
tocht. En ze waren het erover eens: qua koude temperaturen en daardoor de aangroei van de ijs-
dikte was de kans ‘extreem groot’, dat de ‘tocht der tochten’ qua ijsomstandigheden dit jaar door-
gaan kon. Reinier van den Berg reikte zelfs aan, dat hij in 30 jaar lang het weer aanreiken nog niet 
eerder zo’n vastliggende koude periode meegemaakt had. Helaas nu waren er nu juist dit jaar de 
beperkende coronamaatregelen. Dus de politiek moest zich maar eens over een uitzondering voor 
dit gebeuren buigen gaan, bijv. doordat alleen de professionele schaatsers deze tourrit verrijden 
konden. 

Opmerkzaam in dat verband was de stelligheid, waarmee de weersdeskundigen voorspellingen 
deden. Voorspellingen zijn doorgaans niets anders dan de huidige lijnen naar de toekomst door-
trekken. In dit geval dan wel met behulp van computermodellen. Maar juist dat laatste was opmer-
kelijk. Want volgens de Amerikaanse computermodellen zou na de koude week van de afgelopen 
week de week erop de nachtelijke koude tot hooguit enkele graden vorst leiden, en overdags zou 
het weer enkele graden boven 0 zijn. Tuurlijk, ook dat zijn computermodellen. Maar in ieder geval 
dan toch reden genoeg om minimaal voorzichtig te zijn om al over een vrijwel zekere theoretische 
mogelijkheid van de ‘tocht der tochten’ te spreken. Blijkbaar was weer eens de wens de vader van 
de gedachte. Veel voorspellingen over toekomstige zaken worden door onze eigen hoop, geloof en 
belevingen gekleurd en verkleurd. 

Zo is het ook, als we onze gedachten gaan laten over bijv. vragen als hoelang gaat de coronacri-
sis duren en hoe zullen de kerken straks eruit komen. Prima om daar eens gedachten over te heb-
ben. Maar dat is wat anders dan nu al met grote stelligheid aan te reiken, hoe zaken straks allemaal 
worden. Het verleden heeft veelvuldig aangetoond, dat de toekomst heel anders verloopt dan aan-
vankelijk gedacht. Uiteindelijk zullen we ons erbij neerleggen moeten, dat we in het heden de toe-
komst niet weten. Om die reden heeft ons christelijk geloof ook altijd beleden, dat uiteindelijk de 
tijden in Gods Hand zijn. 
 

Actie Kerkbalans 
orige week is de actie Kerkbalans in onze ge-
meente gehouden. Ik ben echter vergeten om de 

resultaten van deze actie met u te delen, waarvoor 

mijn oprechte excuses! De actie is voor onze kerk een 
succes geweest! Ondanks het feit dat onze gemeente 
in ledenaantallen niet meer groeit, hebben we toch 
voor dit jaar 2% meer aan toezeggingen ontvangen. 

D 

V 



Een resultaat, waarmee we als College van kerkren-
tmeesters heel erg blij zijn. Wij willen u voor uw toe-
zegging dan ook heel hartelijk danken. Dankzij uw 
bijdrage kan de kerk voortbestaan, en ook aan anderen 
blijven geven.  

Met name wil ik ook graag de leden van de kerken-
raad bedanken, die in deze coronatijd 4x op pad zijn 
geweest om de enveloppen bij Cees Bogerman op te 
halen, deze weg te brengen, hen weer bij de gemeen-
teleden op te halen, en vervolgens de enveloppen op 
de telochtend bij de kerk in te leveren. Sandra, harte-

lijk dank voor de organisatie, 
het was weer tot in de puntjes 
verzorgd! Ik weet, dat je het 
iedereen zo gemakkelijk mo-
gelijk probeert te maken door 
de adressen in de buurt van de 

woonadressen van de kerkenraadsleden te verdelen.  
Jaap en Dirk verdienen een dank-je-wel voor het 

ontvangen en openen van de enveloppen en tellen van 
de toezeggingen. Met een dankbare groet, 

Anke ter Riet, voorzitter College van kerkrentmeesters.  

 

Collectedoel 
n het zuidoosten van Ethiopië heeft men last van 
klimaatverandering. Doordat er steeds minder regen 

valt, mislukken oogsten vaker. KerkinActie zette met 
onder andere de Ethiopische kerk in 8 dorpen een suc-
cesvolle proef op, zodat mensen geen voedselhulp 
meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met 
irrigatie, gewassen, die tegen droogte kunnen, spaar-
groepen, een restaurant en winkel. Door deze nieuwe 
bronnen van inkomsten zijn mensen van de oogst 
minder afhankelijk. 

In elk dorp krijgen 10 vrouwen een startkapitaal: 5 
runnen samen het restaurant, 5 de winkel. Muntaha 
(23) verkoopt in haar winkel rijst, aardappels, tomaten 
en uien van boeren uit haar dorp en suiker, bakolie, 
zeep en meel uit de grote stad. Meymuna (25) serveert 
in haar restaurant injera’s en koffie. In een ½ jaar 
hebben ze beiden al € 200,- verdiend. Meymuna: ‘Een 
deel investeren we weer in ons restaurant. Van de rest 
heb ik 2 koeien gekocht om vet te mesten en een stuk 
grond. Mijn man bouwt daar een huis, waar we ka-
mers verhuren willen.’ Extra inkomsten maakt dro-
men waar, en helpt het gehele dorp vooruit. Helpt u 
mee om meer dorpen zo’n kans te bieden? 
- voor € 30,- leert een vrouw leert een restaurant of 
winkel starten 

- voor € 663,- kunnen 5 vrouwen in hun dorp een res-
taurant beginnen 

- voor € 22,- krijgt één persoon zaden, die goed tegen 
droogte kunnen 

- voor € 715,- krijgt een dorp een generator en slangen 
voor irrigatielandbouw 

- voor € 20,- leert een vrouw aan een spaargroep 
deelnemen 

Uw bijdrage voor dit werk is via de collectes in onze 
kerk van harte welkom. Of maak uw gift op 
NL05RABO0306001888, t.n.v. KerkinActie o.v.v. 
Ethiopië over. Kijk voor meer informatie op www.-
kerkinactie.nl/ethiopie. Bedankt voor uw steun! Na-
mens de diaconie: Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & 
Anja. 
 

40-dagentijd 
edurende 40 dagen gaan we op weg, en bezinnen 
we ons. Het is goed om even stil te staan en 

vooruit te kijken naar wat komen gaat. We laten de 
normale gang van leven los, en richten ons op de weg 
van Jezus Christus naar Pasen. Dat gaat niet vanzelf. 
Er is veel, wat onze aandacht vraagt, en ons afleiden 
kan. Juist daarom is het goed om te beseffen wat we 
de komende weken doen gaan.  

Als het goed is, heeft iedereen de 40-dagenkalen-
der gekregen, en kunnen we met het thema  ‘Ik ben er 
voor jou’ samen op weg gaan. De komende zondagen 
zullen alle projecten van KerkinActie, die hierbij be-
horen en het thema ondersteunen, toegelicht worden. 
De collectes, die bij de projecten behoren, worden van 
harte bij u aanbevolen. 

Groet van de ZWO-groep. 
 

Pleidooi: noem God ‘hij’, niet ‘Hij’ 
od moet in de nieuwe Nederlandse vertaling van 
de bijbel niet als ‘Hij’, maar als ‘hij’ aangeduid 

worden. Dat vindt een groep van vrouwelijke theo-
logen en religiewetenschappers, schrijft Trouw. 

Ze hebben daarover een brief naar de uitgever ge-
stuurd. De ondertekenaars vinden het gebruik van de 
eerbiedskapitaal ‘een klap in het gezicht’. Ook ver-
sterkt het het patriarchaal Godsbeeld, met voor vrou-
wen schadelijke gevolgen, zeggen ze. 

De uitgever heeft ‘Hij’ na kritiek op ‘hij’, dat bij de 
vorige editie gehanteerd werd, juist weer ingevoerd. 
De nieuwe vertaling verschijnt dit jaar. 

(Teletekst, 12-02-2021) 
 

Gesprek in de kerk 
r staat weer een nieuwe gesprek in de kerk online. 
Deze keer is naast een gemeentelid uit Hoen-

derloo uit onze gemeente Rianne Blankestijn mijn 
gast. 

Het gesprek is via de link www.gesprekindekerk.nl 
te vinden; het betreft nr. 15. 

 
 

  DDss..  AA..PP..  ddee  GGrraaaaff..  
   

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven. 
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http://www.gesprekindekerk.nl/

