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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.
Romeinen 14:19

MEDITATIE
Gods genade bewezen aan Noach
“Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren”. Genesis 6 : 8
Tot vreselijke hoogte was de ongerechtigheid in Noachs dagen geklommen. De
eerste broedermoord had al plaats gevonden en die bloedstroom is helaas
doorgegaan tot onze tijd toe. In zulk een tijd en omgeving leefde Noach. God ging
echter onderscheid maken waar geen onderscheid was: “Noach vond genade in de
ogen des Heeren.” Hij waarschuwde hem voor het komende strafgericht en hij
kreeg opdracht om ook zijn tijdgenoten te waarschuwen en wel niet alleen door
woord ook door daad.
Noach moet een ark bouwen en God geeft hem hiervoor duidelijke aanwijzingen.
Hij gehoorzaamt, gewillig gemaakt door de Heere. Iedere hamerslag was een preek
voor zijn tijdgenoten. “Hij komt, Hij komt om d’ aard te richten, de wereld in
gerechtigheid.”
Eindelijk is de ark klaar en Noach met zijn acht zielen mogen erin, als ook
verschillende diersoorten, die de Heere ook wilde behouden en bewaren. En dan
sluit de Heere achter hem toe. Zij kunnen er niet meer uit: maar ook niemand kan
er meer in. Veilig in de schuilplaats des Allerhoogsten. Vernachten in de schaduw
des Almachtigen.
Noach heeft 120 jaar gewaarschuwd. Hoe vaak zijn wij al gewaarschuwd, lezers?
En de mensen spotten en sarden toen verschrikkelijk. Doen wij daar soms ook aan
mee? Jij ook, jongen, meisje? Wees gewaarschuwd: God laat Zich niet bespotten!
Denk er aan, dat de volharding en verharding dikwijls vooraf gaat aan de
verwoesting. En wie gelooft het nog echt? De hel wordt door velen als bangmakerij
gezien. En ondertussen groeit ook voor ons een vreselijk oordeel. Maar Noach vond
genade. Dat is de grens, de scheidslijn tussen Gods volk en de wereld.
Noach heeft het geloofd, aanvankelijk niet gezien. Wel de spottaal gehoord: “Wat
dwaas een vaartuig midden op het land bouwen! Wat moet hij ermee? Noach,
waar haal je ’t water vandaan?” En men ging al brutaler voort met zondigen en
schuld met schuld te vermeerderen en zich al rijper te maken voor het oordeel.
Noach wordt in Hebreeën 11 een prediker der gerechtigheid genoemd, te weten
het Recht Gods. En die ark wees op Christus, de ware ark van het behoud. In Hem
moeten we geborgen worden voor het oordeel. Ach ja, in de ark was ook Cham, die
straks zijn vader zou bespotten. En de vrouw van Lot was bijna behouden en toch
verloren. En Orpa ging aan de grens van Kanaän terug naar haar land, volk en
afgoden.

Wat strekt het nauw: “Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de
goddeloze en zondaar verschijnen?”
Wij zeilen de eeuwigheid tegen en moeten God ontmoeten. Gods Geest moet de
Waarheid aan onze harten komen toe te passen. Vraag het de Heere maar veel. Hij
moet tot de ziel spreken: “Ik ben uw Heil alleen.”
Ach, we menen het zelf nog wel te kunnen en hebben de Ark niet nodig. Net als de
raaf, die roofvogel, die niet meer tot de ark terugkeerde. De duif wel, die vond
geen rust voor het hol van haar voet. Nee niet op de ark was zij veilig. Noach moest
haar tot zich in de ark nemen.
De Heere komt ten oordeel, ten gericht. En dan…..? “Zal het goed zijn, als Hij u zal
onderzoeken?” Hebben wij al een Borg voor onze ziel? “Want niemand zal in dat
gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor Uw
gezicht.”
De wereld is voor een tijd. We worden er zo door in beslag genomen. Maar zij gaat
voorbij met al haar begeerlijkheid. Denk aan de dagen van Noach, zegt de Heere
Jezus en denk aan de vrouw van Lot. Zij ging uit Sodom uit, maar kwam toch met
Sodom om. Zij bereikte nooit het veilige Zoar.
Hoe staan wij er tegenover, lezers? Smeek de Heere om licht en gezicht in deze
hoogst ernstige tijd. De wereld zal tenslotte zwaar teleurstellen, maar wie op de
Heere vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Hij of zij mag genade vinden in de
ogen des Heeren en dat maakt alleen onderscheid; dan is het goed voor tijd en
eeuwigheid.
Wijlen ds. N. de Vries 1913-1999

AGENDA
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:
Zondag 10 juli
9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Woensdag 13 juli
19.30 uur: Ds. H. Lassche, Rijssen

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 17 juli
9.30 uur: Ds. T.A. Bakker, Nieuwe-Tonge
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht.
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:
Dinsdag 12 juli:
Donderdag 14 juli:

Kerkenraad
Viering verjaardag dominee Muilwijk

VREUGDE EN VERDRIET
Berichten graag tot en met 29 juli doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 0187681355. Daarna van 30 juli tot en met 20 augustus aan de scriba, de heer A.J. van
Wijk, tel. 683516.
Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: “Indien de Heere wil en wij
leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen” (Jakobus 4:15).

UIT DE PASTORIE
Voor u gelezen
(uit: H. Keurhorst, De pijn van Job)
Gods wijsheid
Met een dubbele rede (38-39 en 40-41) geeft God antwoord op de dubbele rede
van Job (27 en 29-31). Is het eigenlijk wel een antwoord? Het is veelmeer zo dat
God Jobs vragen laat liggen vanuit Zijn kant, als de grote God, naar Job toekomt. De

Heere geeft als het ware antwoord op de lofprijzing van Elihu op Gods grootheid.
Dat is de les die Job moet leren.
God antwoordt Job tweemaal uit een zwaar onweer. In het eerste antwoord aan
Job legt God de onwetendheid en nietigheid van Job bloot. God is zo veel groter en
hoger dan Job. Hij laat Zich niet narekenen door een mens. Na dit eerste antwoord
buigt Job. Hij erkent zijn nietigheid en zwijgt (39:36-38). In het tweede antwoord
laat Hij Job zien dat Hij ook macht heeft over alle boze krachten. In Gods handen
stellen de machtige Behemoth en Leviathan niets voor. Na dit tweede antwoord
erkent Job dat hij te ver is gegaan. Hij heeft gesproken over dingen waar hij niets
van begreep. Job vraagt of de Heere hem wil onderwijzen en leren (42:1-4).
De wijsheid van God gaat alle menselijke wijsheid te boven. God heeft het hele
wereldbestuur in Zijn hand. Niemand kan nagaan hoe Hij de wereld leidt. De
vrienden van Job meenden het te kunnen verklaren. Job dacht dat God het niet
rechtvaardig deed. Maar nu God antwoordt op Zijn manier, blijkt het dat de mens
er niets van weet. De mens was niet bij de schepping aanwezig. Hij weet niets van
hoe God voor dag en nacht, regen en droogte, en het dierenrijk zorgt. Dit
onderstreept de Heere in de tweede rede, waarin Hij wijst op Zijn macht over de
Behemoth en Leviathan. God is de Wijsheid zelf.
Verjaardag predikant
Op 11 juli 2022 hoop ik jarig te zijn. Het is een bijzonder voorrecht, wanneer de
Schepper en Onderhouder van ons leven weer een jaar wil toedoen aan ons leven.
Wie zichzelf niet heeft leren kennen, zal daar niet zo over nadenken misschien en
misschien nog trots zijn, dat hij of zij het zover heeft gebracht. Maar wie zichzelf
heeft leren kennen tegenover God, beseft dat niet te hebben verdiend. Het is enkel
Gods dragende en verdragend goedheid, wanneer wij er nog zijn. Dat te beseffen
door de Heilige Geest maakt ootmoedig. En dat besef doet des meer verlangen om
de vergeving van zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dat besef
brengt tot het gebed om de genade van de Heilige Geest om hoe langer hoe meer
naar het evenbeeld Gods vernieuwd te worden.
We willen de gemeente de gelegenheid bieden, om ons de hand te drukken of een
mondelinge felicitatie over te brengen op D.V. donderdag 14 juli tussen 19.30 en
21.30 uur. De plaats is verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Ik hoop verschillenden van
u en jullie te mogen ontmoeten. Twee jaar lang is dit helaas niet mogelijk geweest.
Het zou daarom bijzonder fijn zijn, wanneer we elkaar in dit verband mogen zien en
spreken.
Ten slotte
Aanstaande zondag mag, als de Heere het geeft, een diaken bevestigd worden. We
wensen hem de bekwaamheid toe in het ambtelijk werk, waartoe de Heere hem
geroepen heeft. Bidt voor de voorgangers, dat hen opening gegeven wordt om

Gods Woord te spreken. Vraag ook voor de kerkenraad en kerkvoogdij om wijsheid
om hun werk te kunnen doen. Draag in het bijzonder alle ambtelijk werk aan de
Heere op.
Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en onze kinderen, de
kerkenraad en kerkvoogdij.
Ds. A.P. Muilwijk

VAN DE KERKVOOGDIJ
Jaarrekening 2021
Tijdens de gecombineerde vergadering van het college van notabelen en het
college van kerkvoogden op 28 juni 2022 is de door de kerkvoogdij opgestelde
jaarrekening over het jaar 2021 door het college van notabelen goedgekeurd. De
jaarrekening 2021 ligt van 8 tot 15 juli na telefonische afspraak (06-83599551) ter
inzage bij de penningmeester. Na genoemde termijn zal de jaarrekening in
gecomprimeerde vorm in De Kerkbode worden gepubliceerd.

ALGEMENE BERICHTEN
Taxi naar de kerk
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op
te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij
de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.
Kerkradio
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de
diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.
Geluidsbestanden
Geluidsbestanden
van
de
kerkdiensten
kunt
u
opvragen
via
preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal
verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audiocd’s is bestemd voor de zending.
Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen
kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp
‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940
Bibliotheek Eben-Haëzer
De openingstijden van de bibliotheek zijn:
Donderdagmiddag
van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond
van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur
• Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
• Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf
minimaal 1 euro contactloos gepind worden
Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren
E-mail:
ebenhaezer.ouddorp@gmail.com
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QRcode in dit bericht.

ONZE LEDEN
Ledenadministratie
Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot
wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan
administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk
wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

GEDENK UW VOORGANGERS
Ds. J. Boss. (14)
We zagen de vorige keer dat een in de “Maas- en Scheldebode” aangehaald
ingekomen stuk van dagblad “De Rotterdammer”, dat ging over de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen, de pen van de aanstaande schoonzoon van ds. Boss in
beweging bracht. Pieter Teunis Maaskant had verkering met dochter Hendrika en
was onderwijzer te Dordrecht. Daar de verhoudingen tussen ds. Boss en de
redactie van “de Maas” niet zo heel erg goed waren, had hij het waarschijnlijk op
zich genomen het voor Hervormd Ouddorp en ds. Boss op te nemen. Dit schrijven

lokte nu weer een reactie van de heer Basoski van de Gereformeerde Kerk te
Ouddorp uit. Hij schreef in “De Gereformeerde Kerk” van 17 september 1903 onder
INGEZONDEN als volgt.
Hoog geachte Redacteur!
Zeer toevallig, gelijk men dat wel eens noemt, maakte ik j.l. Zaterdag kennis met
een ingezonden stuk van den heer Maaskant in No. 776 van Uw geëerd blad. De
Heer M. zegt daarin met leedwezen kennis te hebben genomen van een stukje in
de “Maas- en Scheldebode” waarin zeer donkere voorspellingen worden gegeven
voor de toekomst van de gemeenteraad, de herv. kerkeraad en de christ. School te
Ouddorp.
De heer M. vindt daarin aanleiding en schijnt het tot zijn roeping te achten om
tegenover die donkere profetieën de heerlijkheid van enkele personen te Ouddorp
te bezingen. En om die heerlijkheid nog al grooter te maken moeten door hem
allerlei zeer leelijke dingen gezegd worden van de doleerenden (lees
“Gereformeerden”). Blijkbaar is de heer Maaskant van meening dat het stukje in de
“Maas- en Scheldebode” van hun afkomstig is. Dàt vooral schijnt hem in een
zenuwachtige opgewondenheid hebben gebracht. Had hij echter even
geïnformeerd bij de redactie van de a.r. Rotterdammer waaruit de “Maas” het
stukje had overgenomen, dan had hij geweten dat niemand die door hem voor een
doleerende wordt gehouden, de schrijver is. En was hij dan kalm bij de
gereformeerde te Ouddorp komen vragen naar hun oordeel over dat stukje, dan
had hij te weten gekomen dat de strekking en inhoud er van zoowel door mij als
door mijn vrienden wordt afgekeurd, niet minder als dat wij het afkeuren dat de
heer Maaskant die toch christelijk onderwijzer is te Dordrecht, onder allerlei
vroomheid daar, jegens zijn andersdenkende Broeders een zoo onchristelijken toon
aanslaat. Ik zal dan ook volstrekt niet trachten om de hatelijkheden die de heer M.
debitteert te weerleggen. Voor een onbevooroordeeld lezer spreekt het stuk voor
zichzelf, en voor een kenner van de toestanden te Ouddorp is het niet zoo
onduidelijk welke schim in het schrijven van den heer M. optreedt. – Wat voorts
de verbouwing der N.H. Kerk aangaat is een zaak waarover allerminst de
Gereformeerden zich ergeren of moeilijk maken. Ieder begrijpt dat voor een
kerkelijke gemeente van pl. m. 2400 zielen een gebouw te klein is waar tusschen de
vijf en zeshonderd hoorders slechts plaats kunnen krijgen. Bij de predikanten
Tichelaar, Bax, Doornveld, Feykes en anderen die hier gestaan of gepreekt hebben,
was dan ook volgens ooggetuigen het kerkgebouw tot berstens toe vol. Dat de
vermeerdering van het aantal zitplaatsen niet véél grooter is gemaakt als thans,
kan dan ook slechts bevreemding baren. – Als dus de heer M. meent dat aan zijn
aanstaande schoonvader Ds. Boss de uitbouw der kerk wordt beneid, dan sta hier
mijnerzijds de verklaring die ik te Ouddorp reeds herhaaldelijk heb uitgesproken,
dat ik er mij in verblijd wanneer de lieden die niet in de gereformeerde kerk kunnen

of willen komen onder de Christusprediking in de hervormde kerk worden
vergaderd. Hoe grooter hun aantal dan is, hoe meer stof van blijdschap dat Christus
wordt gepredikt. (Filip. 1 : 18)
Dat de heer M. ook nog in het geding brengt de handeling van een lid der a.r.
Kiesvereeniging dient ook even toegelicht. Dat dien Br. Tevens ouderling is in de
doleerende (lees Gereformeerde) kerk, doet niets ter zake. – Hij ging van het
standpunt uit dat de liberalen gelijk uit de stemmencijfers bleek, aanspraak hadden
op nog één zetel, als het gewed was. Een aftredend anti-liberaal lid van den
gemeenteraad wilde niet meer in aanmerking komen; en om nu de kiezers de
stemming te besparen, trachtte hij door het overnemen van elkanders candidaat
op ééns de verkiezing te doen afloopen. De liberale candidaat was bovendien kort
geleden gekozen tot Notabel der Herv. Kerk en is toch bij eerste stemming met
groote meerderheid in den Gemeenteraad gekomen. Niet dat ik mij daarover
bedroef, o neen! Ik acht het billijk en geloof bovendien dat met den heer Lodder
een flinke kracht in den raad is gebracht, gelijk met de val van de heer
Mastenbroek een flinke anti-rev. kracht aan den Raad is ontroofd.
Dit laatste werd voorbereid in ’t geheim, en dàt te vóórkomen, ziet daar óók het
doel waarom dat lid der kiesvereeniging het met de liberalen op een accoord
wierp, zooals de heer M. het noemt. – Hierbij zal ik het laten , geachte Redacteur.
Ik zwijg natuurlijk geheel over de bijna komische voorstelling dat de p. m. 2400
leden der Herv. Kerk worden verdrukt door de nog geen honderd leden sterke
Gereformeerde Kerk. Overigens wens ik mèt de heer M. dat de herv. en de Geref.
en alle Ouddorpers schuilen mogen bij den Heere. Dàt zou zeker en met regt een
zegen kunnen heeten. Dat ieder die den Christus belijdt dààrom bidde en dáártoe
arbeidde. Als wij allen bij den Heere schuilen dan schuilen we vanzelf óók bij
elkander. Vergete het toch niemand onzer dat 1 Joh. 4 : 20 en 21 ook des Heeren
Woord is.
Met beleefden dank voor de plaatsing, Uw dw. dn. H.N. Basoski.
Ouddorp, 8/9 1903,
Hoewel de inhoud van dit stuk hier en daar wel wat te persoonlijk is, zoo mochten
wij toch na opneming van het stuk, dat aanleiding gaf tot dit schrijven, aan de
tegenspraak daarvan geen plaats weigeren.
Wij hopen intusschen voortaan van dergelijke ingezonden stukken verschoond te
blijven, waarvan een redactie moeielijk de meerdere of mindere juistheid vooraf
beoordeelen kan.
Red.
(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Puzzel 1049 - Tenten
Heb jij wel eens in een tent geslapen? Misschien wel in deze vakantie. Misschien
mag je het wel een nachtje achter in de tuin proberen. Je doet de rits dicht, zo heb
je een klein huisje! Je hoort alles buiten. De wind, de vogels, een mug. Je bent dicht
bij de natuur.
In de tijd van de Bijbel woonden Abraham, Izak en Jacob in tenten. Tijdens de reis
door de woestijn woonden de Israëlieten in tenten. De tenten waren gemaakt van
dierenhuiden.
Of
ze
waren geweven van het
haar van kamelen of
geiten. Daardoor waren
de tenten altijd bruin of
zwart van kleur. Over
tentstokken
werden
touwen
gespannen.
Daaroverheen werd het
tentdoek gehangen. Wat
heel handig was, dat de
zijkanten opengeslagen
konden worden. Dan kon er frisse lucht in de tent komen. De tent was van binnen
door een gordijn in twee stukken verdeeld. Een kant voor de mannen en een kant
voor de vrouwen en kinderen. Probeer het in het groot of klein maar eens na te
maken.
Tijdens de tocht door de woestijn hadden de Israëlieten een tent als Heiligdom: De
Tabernakel. Daar woonde de Heere tussen Zijn volk. Daar vierde men de eredienst.
In Jesaja 40 vind je een mooie tekst.
Zet de puzzelstukjes in de goede volgorde. Wat staat er dan? Inleveren: deze
Bijbeltekst, en de vindplaats daarvan (Jesaja 40 vers …)

De Heere heeft de hemel en de aarde gemaakt. Kijk ook maar eens naar de lucht.
Prachtig blauw, met wolken, een heldere sterrennacht. Net een koepel, boven de
aarde gespannen. Wij mogen op deze aarde wonen. We moeten er zuinig op zijn,
er voor zorgen.
Vroeger woonde de Heere bij Zijn volk. In een tent, een tabernakel. Nu wil Hij ook
bij ons wonen. Ook bij jou. Staat de deur van jouw hart voor Hem open? Hij wil ook
bij jou woning maken. Je mag bij de Heere schuilen, zoals het in Psalm 27 staat:
...mij bergen in 't verborgen van Zijn tent...
Inleveren
Puzzels 1048 en 1049 inleveren uiterlijk D.V. 21 juli a.s.
Eindantwoorden en 100 punten
Puzzel 1046: helper, trooster
Puzzel 1047: Je hebt meer aan wijsheid dan aan zilver of goud.

VERVOLGVERHAAL

Een Afrikaans jongetje
Door C. Donkersgoed-Hoek
HOOFDSTUK 1 - Gauw naar huis
Het wordt avond. De zon zakt langzaam weg. De mensen lopen allemaal maar
vlugger om, voordat het helemaal donker is, thuis te zijn. Kiprotich, een Afrikaanse
jongen, niet. Hij loopt niet vlugger, nee, hij rent! Hij klemt een lege fles in zijn
linkerhand en met zijn rechter houdt hij zijn broek vast, want die wil iedere keer zo
maar afzakken.
Hij rent omdat hij vlug thuis wil zijn. Want voordat hij deze fles melk weg ging
brengen was moeder al bezig met het eten. Nu zal dat eten vast wel klaar zijn,
denkt hij. En Kiprotich heeft razende honqer. Maar ook is hij bang. Bang voor het
donker, waarin je haast niet kunt zien waar je loopt.
Want weet je, Daudi heeft hem verteld dat als je ergens op loopt waar iemand
begraven ligt, dan vallen je benen er zomaar af. Vreselijk lijkt hem dat! Nee, het is
waar, hij heeft nog nooit iemand gezien met afgevallen benen, maar hij zal er toch
goed voor oppassen dat hem dat niet overkomt. Maar als het donker is dan kun je
niet zo goed zien, waar je loopt en daarom zorgt hij ervoor dat hij op tijd thuis is.
Zijn voeten maken kleine wolkjes stof van het droge zand, zo hard loopt hij. Vlakbij
huis kruipt hij onder het prikkeldraad door en dan is hij op eigen erf. Hij loopt niet
hard meer, want zijn bangheid is opeens weg.
Hier vlakbij ligt niemand begraven en hij hoort de stem van zijn moeder al. Ook
ruikt hij een vette lucht van het eten. Heerlijk is dat. Hij haalt eens diep adem; hij
voelt zich weer veilig, want hij is thuis.
Gelukkig dat hij op tijd is, want ze zullen net gaan beginnen. Als hij de deur, die
openstaat, binnengaat, probeert hij nog gauw of zijn hoofd de bovenste post van
de deur al raakt. Bijna. Hij voelt met zijn haar het hout al. Hij wil graag weten hoe
lang hij al is. Het hoort bij grote mensen, dat, als ze een deur binnengaan zij hun
hoofd buigen omdat ze dat anders tegen de post stoten. Kiprotich kan nog steeds
rechtop, naar binnen lopen, maar het zal toch niet zo lang meer duren, hoor.Hij
voelt zich al geweldig groot, want hij is de oudste.
Zijn twee zusjes kunnen alleen nog maar met hun handen de post aanraken en zijn
kleine broertje kruipt op handen en voeten in en uit, die is er nog lang niet hoor ...

Moeder ziet hem en zegt: "Ga zitten Kiprotich, we gaan beginnen." Vader zit op een
stoel, moeder op een bankje bij het vuur en de zusjes op een steen. Kiprotich gaat
op de grond zitten, vlakbij de deur.
‘Tuombe" (Laten we bidden) zegt moeder. Nu had Kiprotich graag even gekeken of
zijn vader ook mee ging bidden, maar moeder kijkt hem aan en zegt "tuneme chini"
(We buigen ons hoofd) zodat Kiprotich niet meer op durft kijken.
Met één hand houdt moeder het kleine broertje tegen dat steeds naar het vuur toe
wil kruipen. Haar andere hand houdt ze voor haar ogen. Dan bidt ze om een zegen
voor het eten.
Als ze "amen" zegt heeft vader het schaaltje met vet al in zijn hand om te gaan
eten. Dat is vlug, denkt Kiprotich, maar misschien kunnen mannen wel vlugger
bidden dan vrouwen. Dan houdt hij zijn schaaltje met twee handen vast waar
moeder de ugali (maïspap) voor hem in schept en denkt dan nergens meer aan dan
alleen aan zijn schaaltje met eten. Met zijn ene hand maakt hij een bal van de hete
ugali en die doopt hij voorzichtig in het vet. Dit is het lekkerste vet wat er bestaat.
Moeder heeft het zelf gemaakt van de vellen van de gekookte melk. Als zijn
schaaltje leeg is schuift hij het weer naar zijn moeder toe en die doet het weer vol.
En als hij ook dat op heeft voelt hij zijn buik helemaal strak staan, zoveel heeft hij
gegeten.
Net als moeder de schaaltjes oppakt en in elkaar stapelt horen ze voetstappen
dichterbij komen. En een stem roept: Hodi? (Mag ik binnenkomen ?). En moeder
roept terug: Karibuni (Welkom, kom maar binnen).
En in de deuropening staan de buren. 0, wat is dat fijn! Kiprotich is erg blij. Zo fijn
om 's avonds bezoek te krijgen. Het gebeurt niet zo vaak hoor. Maar 's avonds kun
je niet weggestuurd worden. Buiten is het donker, je moet binnenblijven. En o, dan
kun je alles horen wat er gezegd wordt.
Maar zelf moet je nooit wat zeggen; dat is heel dom. Dan kun je naar de andere hut
gestuurd worden. En dat is niet zo leuk hoor, want daar is het koud en je hoort er
niks.
HOOFDSTUK 2 - Bezoek
De buurman gaat bij vader in de buurt zitten en de buurvrouw schuift bij moeder
op het lage bankje. Dan praten ze zachtjes met elkaar.
Moeder gooit wat nieuwe houtjes en stokken op het vuur en door een ijzeren staaf
blaast ze in het vuur. Onmiddellijk begint het vuurtje opnieuw te branden. Het
geeft grote schaduwen op de muur van de hoofden van de mensen. Sjonge, wat
heeft die buurman een groot hoofd, denkt Kiprotich. Hij moet er haast om lachen,
maar opeens voelt hij dat de buurman naar hem kijkt en daarom slaat hij vlug zijn
ogen neer.
Ondertussen heeft moeder water in de pan gedaan waar ze de ugali in gekookt
heeft.

Morgen kan ze dan deze pan heel gemakkelijk schoonmaken als hij in water
geweekt is. Nu zet ze een nieuw schaaltje met water en melk op. Voor thee, weet
Kiprotich al. Fijn, om 's avonds nog thee te drinken.
Allemaal kijken ze toe hoe het water langzaam begint te koken. Uit een klein zakje
gooit moeder er een beetje thee in en uit een platte trommel strooit ze de suiker.
Voor de mannen schenkt moeder een grote kroes vol, voor de buurvrouw een
kopje en voor zichzelf en de kinderen een margarineblikje.
"Wij hebben al gebeden" zegt moeder tegen de buurvrouwen ze kijkt schuin naar
de pratende mannen.
De buurvrouw knikt. "Mzuri tu" (Goed hoor). Heel langzaam drinken ze van de hete
thee.
De mannen slurpen heel hard, dat hoort zo bij grote mannen.
De vrouwen praten zachtjes, maar de mannen niet. Kiprotich kan alles verstaan.
Er zijn koeien gestolen bij een Zuid-Afrikaanse boer. Vader vindt dat helemaal niet
erg. Wat geeft dat nou? Die man is toch rijk genoeg! Hij heeft zeker 100 koeien en
de buurman is het er helemaal mee eens.
Nee, het geeft niks hoor, maar je moet wel oppassen dat niemand het ziet. Vader
knikt. Wat doen die blanken hier ook? Is het niet ons land? Alles wat ze hebben, dat
hebben ze van ons afgepakt.
(wordt vervolgd)

Fietspuzzeltocht Ouddorp
D.V. maandagavond 1 augustus wordt er weer een fietspuzzeltocht van ongeveer
25 km georganiseerd. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Zending van de
Gereformeerde Gemeente. De kosten zijn € 3,50 per persoon met een maximum
van € 15,00 per gezin.
U kunt starten tussen 18.30 uur en 19.00 uur vanaf de Mekkerstee, Hofdijksweg 34
te Ouddorp.
Bij het startpunt krijgt u wat lekkers mee voor onderweg en bij het eindpunt kunt u
nog koffie, thee, frisdrank, friet, snacks en ijs kopen.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met tel.nr.
06-29228222.
Fietst u gezellig mee? Van harte welkom!

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode
Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V.
zaterdag 16 juli 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode
verschijnt op D.V. 21 juli 2022. LET OP! Dit is een dubbelnummer!!
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken
wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags
12.00 uur.
Inleveradres:

kerkbode@hhgouddorp.nl of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

