
GEZIN OP ÉÉN
Een maandelijkse nieuwsbrief voor jou en je gezin

Hierbij ontvangt u de 2e Focus 
nieuwsbrief! U vindt hierin een korte 
terugblik op focus tot nu toe: wat brengt 
het teweeg, hoe zijn we aan de slag 
gegaan. Ook de eerste Focuservaring van 
een gemeentelid leest u terug. Verder 
besteden we aandacht aan de jeugd: er is 
een gezinsboekje beschikbaar en de 
eerste jeugddienst komt eraan! Tot slot 
vindt u de verdere planning van de 
Focusdiensten van blok 1. Veel leesplezier! 

FEITJES&FEELINGS 
Beste gemeenteleden, 
 
Hierbij weer een mooie nieuwsbrief van 
het Focus-team; mijn korte bijdrage 
geef ik de naam feitjes&feelings mee. 
Wat gebeurt er en wat doet het je? We 
gaan met vreugde en eigenlijk steeds 
vrolijker voort, want met de tijd 
ontstaan mooie ontmoetingen (koffie 
op straat of in de kleine kring). De 
bewegingsopdrachten zijn de 
gemeente op het lijf geschreven. Knap! 
En de speciale diensten rond thema’s 
van het Focus-traject zijn voor iedereen 
goed toegankelijk. Voor wie er ééntje 
terug wil kijken: die van zondag 30 
januari is een mooie om te delen met 
iemand en daar eens over door te 
praten. Kijken en gezien worden, met 
dat aangrijpende fragment van 
de kunstenaar Marina 
Abramović die door een ander één 
minuut lang aan te kijken een speciaal 
moment creëerde. Collega Mouw 
maakte daar trouwens mooie gebaren 
bij; met twee vingers > en < ‘zien&gezien 
worden’. Ons, elkaar, maar bovenal 
Jezus. Want met Focus willen we onze 
blik vooral richten op Jezus. Wie is Hij? 
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De Focus-tocht is een ontdekkingstocht op zich. 
Neem nu het volgende. Hoeveel boekjes willen
jullie bestellen, mailde het hoofdkantoor van de 
IZB in de Keistad. X-aantal opgegeven; het 
bleken er veel te weinig. Even Amersfoort bellen; 
een 7-tal doosjes erbij, via Zeist ging het op een 
vroege zondagmorgen -toch onderweg voor 
een preekbeurt in de Lichtstad- naar Aalburg, 
precies op tijd voor de dienst. 
 
Een paar dagen later lag er een mailtje van de 
diaconale&missionaire werkgroepje van het 
Focus-team op de digitale mat; Het lijkt ons 
mooi om een dag of misschien een nacht met 
een Stichting als het Leger des Heils mee te 
draaien, om bewustwording te krijgen wat er 
speelt onder de minder bedeelden en gelijk een 
hechtere band te krijgen met elkaar als groep. 
We weten niet of het mogelijk is, maar we 
willen de opties onderzoeken. Eerst voor het 
team en dan voor de gemeente? 
In zo’n vraag ligt het antwoord waarom we
Focus doen? We willen leren kijken zoals Jezus 
keek, worden zoals Hij. 
 
Marius van Duijn, predikant-begeleider IZB- 
Focus 

Lees verder hierboven



Met twee mensen bij ons op visite, 
keurig volgens de coronaregels, zijn we 
aan de vragen uit het boekje begonnen. 
Vrijwel direct kwam er een heel fijn 
gesprek op gang. Er was openheid en 
vertrouwen om heel persoonlijke 
dingen met elkaar te delen. Wat is het 
bemoedigend om van elkaar te horen 
hoe dichtbij God kan zijn in tijden van 
vreugde, maar ook, of juist, in tijden van 
zorgen en verdriet! Of hoe God 
geholpen heeft in de zoektocht naar je 
ware zijn, antwoord gaf op de vraag: 
wie ben ik eigenlijk? Waardoor je nu 
mag weten van waarde en geliefd te 
zijn. Ook vonden we elkaar in dingen 
waar we dankbaar voor zijn in de 
gemeente, maar ook in zaken waar we 
best wel zorgen over hebben. We 
spraken over ons gezamenlijk 
verlangen naar echte eenheid en 
aandacht voor elkaar in de gemeente, 
met onze focus op Jezus! En dat 
allemaal met mensen die je al heel 
lang kent, maar met wie je nog nooit 
écht contact hebt gehad.  
 
Dus Focus…zeker wel, ook wat voor mij! 

FOCUS GEZINSBOEKJE 
Naast het blok 1-3 boekje van Focus, dat u al
heeft kunnen meenemen in de kerk, is er ook
materiaal speciaal voor gezinnen. Dit boekje
bestaat uit dertig gezinsmomenten voor aan
tafel, op een rustige zondagmiddag of op
vakantie. Ze horen bij de gesprekken van blok
1,2 en 3 van Focus. Deze gezinsmomenten
bieden de gelegenheid, in dezelfde thema's
als in de diensten, om als gezin door te praten. 

Hebt u interesse in dit boekje? Dan kunt u dit
aangeven bij Janita van Vuuren 06 17373300.
Het boekje wordt dan bij u bezorgd. 

We wensen jullie veel mooie en verdiepende
gezinsmomenten toe, waarin jullie je als gezin
opnieuw samen op Jezus kunnen richten. 

ERVARINGEN BEWEEGOPDRACHTEN 
DOOR NIESKE VAN SON 
Graag wil ik wat vertellen over mijn 
ervaring met de laatste beweegopdracht, 
maar ik zal beginnen bij het begin. Toen 
het project gepresenteerd werd, dacht ik: 
wat veel informatie en ik begrijp de 
bedoeling niet helemaal, Focus: niets voor 
mij. 
Ook met de eerste beweegopdracht kon ik 
ook niet zo veel, dus zie je wel, Focus: niets 
voor mij. 
 
Toen kwam de tweede beweegopdracht 
en deze liet me niet meer los. Al vóór 
corona bedacht ik wel eens: ik zit nu in een 
bomvolle kerk, maar hoeveel mensen ken 
ik nu eigenlijk écht? En dat is door corona 
alleen maar erger is geworden. Dit was 
een mooie kans om daar wat aan te doen. 
Gelukkig dacht Hans er net zo over, dus 
besloten we ons op te geven. We hebben 
bewust niet zelf mensen uitgezocht, dan 
zoek je toch mensen die je al kent, maar 
hebben de keuze aan het focusteam 
overgelaten.  



IMPRESSIE GEMEENTEAVOND 
HERVORMD AALBURG 10 
FEBRUARI 2022 
Het was weer even wennen; koffiedrinken met z’n 
allen, gezellig babbelen, bijpraten met/zonder
kapjes. Kortom, als vanouds, maar tegelijkertijd met 
(her-)nieuw(d)e inzet. 
  
Dat bleek al bij de jaarcijfers door het College van 
Kerkrentmeester: met het tempo van een waterval 
wordt de hypotheek van de kerk afgelost, zodat niet 
alleen wie binnenkomt van schulden vrij mag zijn 
maar ook het huis van de gemeente zonder schuld 
is. De jaarlijkse bijdrage in levend geld is daarbij ook 
een mooie temperatuurmeting van het verlangen 
van de gemeente om in de toekomst samen te 
bouwen aan Gods kerk. 
  
Daarna was er royaal de tijd om met elkaar bezig te 
zijn rond het FOCUS-traject. 

"WAT ZOU 
JE DOEN 
ALS JEZUS 
VANDAAG 
LANGS ZOU 
KOMEN?"

Wat zou je doen als Jezus vandaag langs zou komen? 
Na een snelle schoonmaak en bliksembezoekje aan de 
bakker… vooral veel gesprek, luisteren. 
En als Hij langer zou blijven? 
Zomaar een paar vragen die op de gemeenteavond aan 
de orde kwamen, 
Deze avond ging het vooral over kringen en groepen; wat 
kunnen en willen we met elkaar, als we het over 
ontmoeting en verdieping hebben. 
Het Focus-kringen-team collecteerde bij elkaar wat zoal 
mogelijkheden en behoeften zijn. Mooi om te merken dat 
er ook nog niet bedachte bijeenkomsten ter tafel kwamen. 
Van een mini-retraite naar een klooster tot een kritische 
kring voor wie een paar flinke vraagtekens heeft… tot… ja 
hopelijk iets wat precies past. 
Het Focus-kringen-team gaat er verder mee bezig en 
komt in februari/maart met een verdere uitwerking. 
We zijn benieuwd! 
  
Marius van Duijn, predikant IZB-Focusbegeleiding 



Datum Bijzonderheid Schriftlezing Vg Bladzijde

27/2 avond Jeugddienst

Thema 3: Jezus 
spreekt ons aan. (Over 
Jezus in Nazareth)
Lukas 4: 14-30

MvD 
Focus werkboek 
Blok 1-3: 
bladzijde 30

20/3 avond  

Thema 4: Jezus raakt 
ons aan. (Over de 
genezing van een 
melaatse)
Lukas 5: 12-16

MvD 

Focus werkboek 
Blok 1-3: 
bladzijde 38 
 

3/4 morgen  

Thema 5: Jezus 
schenkt vergeving. 
(Over de overspelige 
vrouw) 
Johannes 8: 1-11 

BJM
Focus werkboek 
Blok 1-3: 
bladzijde 44 

PLANNING BLOK 1 

JEZUS SPREEKT ONS AAN: 
JEUGDDIENST 27 FEBRUARI
Vaak vinden we het lastig om te begrijpen wat 
Jezus tegen ons wil zeggen door alle drukte om 
ons heen, want hoe spreekt Jezus jou eigenlijk 
aan? In de volgende jeugddienst zal ds. Marius 
van Duijn over dit thema spreken. 
Ben je al benieuwd? Kom dan 27 februari om 
18:30u naar de kerk en vergeet vooral niet je 
vrienden mee te nemen! 

Mocht u de 1e Focus nieuwsbrief van november 2021 gemist hebben, dan kunt u deze 
terugvinden op de website van de kerk, onder het kopje focus!


