Van de kerkelijk werker
Vergeten we niemand aan tafel?!
Tijdens de voorbereiding op de startzondag kwam ik een gedicht tegen die de dienst net niet
heeft gehaald. Een gedicht, of eigenlijk een verhaal of onze tafels wel compleet hebben… Het
gedicht is van Marina Tsvetajeva in een bewerking van ‘De Kift’ (De dis). Ik geef het graag
aan u door. Bart van ’t Ende

Aldoor herhaal ik 't eerste vers
En heb het aldoor weer verbeterd:
"Ik heb vandaag gedekt voor zes."
Was je de zevende vergeten?
Gezessen is 't droefenis
Op de gezichten - stromen regen
Hoe kwam het dat jij voor deze dis
De zeven niet hebt vol gekregen?
De gasten is het droef te moe
't karafkristal staat overbodig
Hun is het droef, jij zelf bent droef
En droefst van al de ongenode
In 't vale licht voelt geen zich wel
Ze talen niet naar drinken, eten
Hoe kan 't dat jij je hebt verteld?
Hoe kon je het getal vergeten?
Hoe kan 't dat jij niet vatten zou
Dat deze zes (twee broers, als derde
Jij zelf, je ouders en je vrouw)
Sinds ik besta er zeven werden!

Jij schrijft: voor zes gedekt heb ik
Moet de aarde soms op zes gebouwd zijn?
Eer dan bij levenden vogelschrik
Wil ik een spook zijn bij de jouwe
Als een dief, verdekt
Oklm;k;mn - zonder één ziel aan te stoten! Schuif ik aan voor niet gelegd bestek
Als zevende en ongenode
Al ben je broer noch zoon, noch man
Noch vriend – toch blijk ik je verwijten:
Jij, die voor zes ziel dekken kan,
Bood mij geen plaats – zelfs niet terzijde.

Vierende gemeente
Zondag 2 oktober Israëlzondag
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. H.A. van Maanen, IJsselmuiden
2e Collecte: Christenen voor Israël
Zondag 9 oktober
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Kand. Mw. M. van Veluw, Kampen
2e Collecte: Orgel
Zondag 16 oktober Heilig Avondmaal
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds.H.J.H. Pap, Vollenhove
2e Collecte: HOE
Pastorale gemeente

Startdienst
We kunnen terugzien op een mooie startdienst onder de kastanjeboom. Er is ruimte voor

iedereen in de gemeente: kinderen, tieners, ouders, senioren. Doe mee met de activiteiten in
het komende winterseizoen. Deze zondag kwamen we samen aan tafel om na de dienst met
elkaar te eten.
Catechisatie
De catechisaties starten op donderdag 29 september in de consistorie. De catechese zal om de
week gegeven worden op donderdag. Hierbij nog even de tijden:
12 – 14 jaar 18.30 uur
15 – 18 jaar 19.15 uur
18+ 20.00 uur
Belijdenis catechese 20.45 uur
Mocht je nadenken om dit jaar belijdenis te willen doen, stuur mij dan een berichtje. Ook als
je twijfelt of vragen hebt rond het belijdenis doen, laat mij het gerust weten. Ik zie er weer
naar uit om de (belijdenis) catechese weer te starten. Bart van ’t Ende
Bijbelkring
Op maandag 3 oktober is de eerste Bijbelkringavond in de consistorie. We starten om 20.00
uur. Iedereen van harte welkom. Voor meer informatie kunt bij mij terecht. Bart van ’t Ende

