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Actie voedselbank was groot succes!  

Maar liefst negen volle dozen konden Klaas van der Goot en Gerlof Postma ophalen bij de winkel. 

Wat een succes. Elke keer als ik in de winkel kwam, zag ik de voorraad groeien. Op de linkerfoto ziet 

u Klaas en Gerlof met Rudi bij het inladen van de dozen. Rudi heeft de ingezamelde spullen nog wat 

aangevuld als bijdrage van de winkel. Op de rechterfoto worden de dozen uitgeladen bij de 

voedselbank. Wat mooi om zo’n actie als dorp te houden! We willen iedereen die aan de actie heeft 

meegewerkt (en dat moet bijna wel het hele dorp geweest zijn) hartelijk danken. Met uw hulp kan de 

voedselbank de pakketten weer vullen met koffie, rijst, pasta en andere essentiële producten.  

  

 

Warm 1 

Waar wordt u warm van, vroeg ik vorige week. Klaas Brouwer 
stuurde bijgaande foto. U ziet een bord met daarop 
geschreven: ‘Bedankt voor het fijne verblijf’. Het bord hangt 
aan de muur van het vakantieverblijf de Pondok. Vroeger hing 
het in de kerk en schreef de koster er de psalmen en gezangen 
voor de komende zondag op. Nu hadden gasten van de Pondok 
hun bedankwoorden erop geschreven. 
 
In de Pondok ligt ook een gastenboek. Klaas stuurde een paar 
uitspraken op, maar er zijn er nog veel meer. Binnenkort ga ik 
eens kijken. Maar hier alvast een hele mooie: ‘een prachtig huis 
vlakbij een wondermooi kerkje in een gastvrije gemeente’. En:  
‘Beste gemeenteleden, jullie hebben een erg mooi huisje 
gebouwd. En het dorpje en de gemeente zijn altijd heel 
gastvriendelijk’? Daar word je toch warm van, van zulke 
reacties?   

 

Voor wie het nog niet weet: de Pondok is een vakantiehuis van de kerk. Kort geleden is het met grote 

inzet van vrijwilligers volledig gerenoveerd. En met succes! De verhuur loopt als een trein.  

 



Warm 2 

Catharina de Hoop schrijft: ‘Ik kwam in de kerk om de bloemen op te halen, en opeens bedacht ik me 

dat het altijd zo gewoon was om in de kerk te komen, en dat het nu zo anders is. Maar toch was het 

mooi om er te zijn, want het voelt goed om hier even stil te staan bij alle veranderingen in de 

wereld…. En toen begon ik spontaan te zingen. Laudate omnes gentes, laudate dominum; bring hulde 

alle folken, bring hulde oan de Hear. Want laten we dat niet vergeten’.  

 

Ja, wat missen we het zingen. 
In de kerkdiensten, op de 
repetities van de koren en 
zanggroepjes waar we lid van 
zijn… En wat kun je dan warm 
worden van zo’n spontaan 
lied. Of je dat nu hardop in de 
kerk zingt bij het ophalen van 
de bloemen, of gewoon in je 
hoofd bij de online diensten of 
zomaar, als het in je opkomt.  
 

 

Volgende week meer warms, want ik heb nog meer bijdragen gekregen. Maar ik zou er graag nog 

veel meer willen krijgen! Laat mij weten waar u warm van wordt, en ik neem het op in de 

nieuwsbrief. 

Wel en wee 

Namen noemen gaat dit keer niet, maar er kwam deze week weer bericht over nieuwe zieken onder 

ons. We leven mee en bidden iedereen de kracht toe om de ziekte, onderzoeken en behandelingen 

te doorstaan.  

8 november Second Sunday in IJlst 

De tweede zondag van de maand is er in IJlst altijd een bijzondere dienst, laagdrempelig voor jong en 

oud. Zo ook deze zondag. Muziek neemt in deze dienst een belangrijke plaats in. Dit keer van gospel 

tot Bach, van zang tot fluit en piano. U bent welkom om 10.30 uur.  

Actie verbouwing lokaal 

Als het goed is, hebt u allemaal deze week het struiblêd (strooiblad, oftewel flyer in goed Engels) in 

de bus of op de mail gekregen. Voor de zekerheid voeg ik het ook nog eens bij deze nieuwsbrief. Een 

actie om het lokaal als de verbouwing straks klaar is, ook mooi te kunnen inrichten. Ik begreep dat de 

eerste giften al zijn binnengekomen! Dat er nog vele mogen volgen. 

 
 



Mark Rutte op Hervormingsdag 

Brechtje Dantuma stuurde de link toe naar de rede die minister-president Rutte hield ter gelegenheid 

van Hervormingsdag. Misschien hebt u erover gelezen in de krant. Ik heb de toespraak beluisterd en 

hij is echt de moeite waard. Verrassend om Rutte te horen spreken over het geloof en de kracht die 

je daaruit kunt putten. Luisteren dus, zou ik zeggen. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/10/31/is-een-goed-leven-een-perfect-

leven 

Sfeer 

En dan tot slot deze foto van Attie Bak. Wat een 
herfstsfeer, zo met die overvliegende ganzen. 
En dan die kleuren. Werkelijk prachtig. Gemaakt 
op 3 november. Ik heb er nog een, die krijgt u 
volgende week van mij. Want dan is er weer 
een nieuwsbrief!  
 
 
  

 
 

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 
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