
1 
 

Capelle aan den IJssel, 25 juni 2021 

___________________________________________________________________________ 

De Zomerkrant        
________________________________________________________________ 
www.dorpskerkcapelle.nl | e-mail: samendorpskerkcapelle@gmail.com | contact 06-50630943 (Helga) | 06-33136049 (Ellen) 

 
 ‘Eens komt de grote zomer’ 
In het liedboek staat het mooie, bekende lied ‘Eens komt de grote 
zomer’. De zomer van 2021 wordt hopelijk de zomer die we ons gaan 
herinneren als de zomer van ‘terug naar normaal’. Misschien nog niet 
helemaal zoals we het gewend zijn, maar toch met meer zicht op 
verruimingen. ‘Eens komt de grote zomer’ was oorspronkelijk een 
wereldlijk volkslied waarin op een uitbundige manier de zomer werd 
bezongen. Dat blijkt uit  de tekst en de melodie. Alhoewel het lied in de 
tijd van Luther is bewerkt, waarbij  de zomer een beeld werd voor de 
eindtijd, geeft de tekst ook veel aanknopingspunten om er in het hier en 
nu betekenis aan te geven. De zomer van 2021 wordt waarschijnlijk 
overwegend in eigen land gevierd en  voor sommigen is er wellicht 

helemaal geen sprake van vakantie of er op uit gaan. Geloven is niet aan vakanties gebonden en gemeenschap 
zijn evenmin.  Vandaar dat we als start van de zomerperiode deze krant uitbrengen met suggesties om binnen de 
kleine, hier en daar iets gewijzigde groepjes, naar elkaar om te blijven kijken.  

 
Een nieuwe zomer…groeien en bloeien aan 
Gods hand 
Terwijl ik dit stukje schrijf is het al bijna een 
week heerlijk warm weer. Wat hebben we 
ernaar uitgekeken na die natte en koude 
lentemaanden! Je merkt dat ook een beetje aan 

het humeur van menigeen😉 Van dat lekkere 

zonnetje en het licht in je huis krijg je vanzelf 
meer zin om op te staan ‘s morgens. Het balkon 
lonkt, voor wie dat kan een wandeling. Het helpt 
ook al dat het met alle beperkingen rond het 
bekende virus de goede kant op lijkt te gaan. 
Tijdens de wandeling zie je de natuur ontluiken. 
Vanaf het balkon zie je vogels hun jongen 
voeren. Sommigen zijn nog niet zo ver en 

vormen een baltsend paar, in 
volle glorie in  elkaar opgaand 
(foto genomen bij de 
Zevenhuizerplas).  Wat is de 
schepping wonderschoon. 
Een nieuw begin op velerlei 

manieren! De Schepper maakt zich bekend op 
de wijze waarop alleen Hij dat kan. Waar 
hebben we dat aan verdiend, zucht je dan 
soms… Misschien herkent u dat ook. Dat het 
l(L)icht na een periode van spanning, koude, 
onrust en donkerte opeens zoveel krachtiger 
binnen komt. Dat je het Licht meer waardeert 
en koestert. Pas als je het moet missen, zie je 
wat je had en mocht ontvangen. En dat wat je 
mag ontvangen geen verdienste is. Zou het met 
geloven misschien ook zo zijn? Dat je bij je 
zegeningen en de Gever ervan extra stilstaat 
als je de beperkingen in je leven gaat voelen? 
Het ouder worden is hiervoor een leerproces, 
een weg die gegaan wordt en waarbij je veel in 

moet leveren. Maar, hoe bijzonder, er is één 
ding wat mag blijven doorgroeien, soms harder 
dan het in je eerdere leven ervoer: je 
verbondenheid met de hemelse Vader. In de 
toenemende afhankelijkheid van de ouderdom 
mogen velen een nieuwe zomer zien ontluiken. 
Een zomer waarin de toekomst niet van zelf 
doen afhankelijk is, maar alleen van de zorg 
van Vader. De verbondenheid met Hem en met 
elkaar in een met Liefde omringd weten 
veranderd. De stilte ook vrede en rust met zich 
mee gaat brengen. Zo mogen we elkaar straks 
weer gaan ontmoeten, in de kerk, bij de 
activiteiten in het nieuwe seizoen. In 
vertrouwen en met uitzicht. Een nieuwe zomer 
2021….wat de toekomst brenge moge…mij 
geleidt des Heren Hand! Tot gauw ziens, 
Annemiek Bomhof-Vrij, ouderenpastor 
 
Gemeente activiteit voor ouderen 

U bent allemaal van harte welkom aan de 
Zevenhuizerplas op 10 juli, zie hierna. 
Momenteel zijn we bezig met een voorstel voor 
een activiteit speciaal voor onze oudere 
gemeenteleden op vrijdagmiddag 9 juli rond de 
kerk. We informeren u hier graag op termijn 
verder over via de nieuwsbrief en Kerknieuws.  
 
Het lied: ‘Eens komt de grote zomer’ 
Nu we nog steeds niet met de hele gemeente 
in de kerk uit volle borst kunnen zingen, is het 
misschien wel mooi om eens op een andere 
manier met een lied aan de slag te gaan: 
tekstbeleving. Bij deze krant zit een los A-viertje 
met daarop een aantal coupletten van het 
liedboeklied 747: ‘Eens komt de grote zomer’.  
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Graag nodigen we iedereen uit deze zomer  de 
tekst van dit lied eens wat nader te bekijken. 
Wat spreekt je aan, welke woorden springen 
eruit, wat spreekt je niet aan, welke associaties 
roept het lied bij je op, waar doet het aan 
denken. We zouden het mooi vinden als de 
hele gemeente actief met dit lied aan de slag 
gaat, er over mediteert, er dingen bij schrijft, 

tekent, kortom, dat het een 
levende tekst wordt. Er hangen 
twee schitterende voorbeelden 
op de liedborden, gemaakt door 
Marjolein Dijkstra en we zien 
graag ieders invulling bij dit lied 
tegemoet om in de kerk op te 
hangen. Op deze manier neemt 
het lied op bijzondere wijze een 

plaats in in de diensten. De ‘bewerkte’ A-
viertjes kunnen in de bus worden gedaan bij de 
koster, Ellen of Helga. 
 
De gemeentemiddag 
Het is al aangekondigd via nieuwsbrief/website 

en beamer: de 
gemeentemiddag. Op 
zaterdag 10 juli is 
iedereen die zin heeft 
van harte welkom aan de  

de Zevenhuizerplas bij het kommetje bij de 
Surfshop: Strandweg 29 Zevenhuizen. We 
starten om 12.30 uur met een gezamenlijke 
picknick op gepaste afstand van elkaar. Zelf 
stoeltjes en een picknickmand meenemen. 
Aansluitend kan de jeugd een surf/suples 
krijgen van ervaren surfers en is er voor wie wil 
een wandeltocht(je) langs de Rotte. Heb je zelf 
een plank of sup, neem die vooral mee. Voor 
de kinderen en niet op het water vertoevende 
jeugd  is er een  programma aan de kant. De  
gemeentemiddag eindigt 15.30 uur en even 
een uurtje aanwippen is natuurlijk ook prima. 
Aanmelden – vooral voor de surf/suples - kan 
nog bij Ellen en Helga of mail naar  
samendorpskerkcapelle@gmail.com. 
 
Het drieluik 
De gehele zomerperiode staat er een 
kunstwerk in de kerk, waar we tijdens de 
diensten en open kerk van kunnen genieten. 
Het is een drieluik, geïnspireerd door het lied 
‘Eens komt de grote zomer’. De goede herder 
is te zien, de boom des levens en muziek,  ge- 
borgenheid, licht, vrijheid en genieten zijn 
symbolisch weergegeven. De delen zijn met 
elkaar verbonden door de belofte van trouw: de 
regenboog. Er zijn allerlei soorten materialen 
gebruikt, van verf tot vilt, hout, metaal, 
crêpepapier en vulling. Het drieluik is  3D. Ook 
in de zomerperiode is er op de bekende  
momenten op woensdag en zaterdag open kerk 

en kan het kunstwerk aanleiding zijn voor een 
gesprekje of moment van overdenking. 
 
Het digitale tijdperk 
Corona bracht veel narigheid, maar er is in 
ieder geval één positief aspect:  we hebben als 
kerk in één keer het digitale tijdperk omarmd. 
En hoe. We kunnen inmiddels op allerlei 
manieren de kerkdiensten ‘live’ mee beleven. 
Er is geëxperimenteerd met camera, geluid en 
beeldmateriaal en degenen die dit alles iedere 
keer weer voor elkaar krijgen kennen alle fijne 
kneepjes van het vak. Deze zomer willen we 
graag iedereen in de gemeente digitaal 
betrekken en doen we hierbij een oproep om 
met je mobiele telefoon een filmpje te maken 
van jezelf, samen of  in gezinsverband van 
ongeveer 30 seconden in liggend formaat. Wie 
ben je, met wie ben je, waar ben je en waar 
denk je aan bij de zomer, waar staat de zomer 
voor. Neem het op tijdens je vakantie, of thuis, 
in de tuin, onder de perenboom, tijdens het 
bakken van een heerlijke appeltaart of tijdens 
het nuttigen ervan, tussen de dieren in de 
kinderboerderij of dobberend in je boot. Stuur 
het naar btdorpskerk@gmail.com. Alle filmpjes 
worden getoond, deels tijdens de 
zomervakantie en in ieder geval als 1 grote film 
in de feestelijke dienst op 29 augustus, als 
afsluiting van het zomerproject.  
 
Prikkelende suggesties 
De zomervakantie van de kinderen duurt 6 
weken, voor de middelbare scholieren 8 en als 
je eindexamen hebt gedaan komt er geen einde 
aan die zomer, lijkt het. Voor sommige 
volwassenen is het misschien altijd vakantie, 
wordt er met verlangen terug gedacht aan die 
eindeloze reeks vrije tijd of leven er nog andere 
sentimenten. Hoe we de zomerperiode ingaan 
is voor iedereen verschillend. Je kan er naar 
uitkijken, maar je kan er ook tegenop zien. Hier 
wat suggesties voor de zomer van 2021: rode 
draad in het aanbod is ‘samen’ of ‘de ander’.  
 
Kokkerellen 
Onze gemeente heeft veel baktalent. Twee van 
onze baksters delen hun heerlijkste recepten. 
Ga er mee aan de slag en deel ervan uit. Nodig 
iemand uit of breng het rond.  
 
Zomerbaksel: plaatkoek met aalbessen van Erica 

Zoals sommigen van jullie weten, bak ik graag. 
Deze plaatkoek is heerlijk zomers en lekker 
groot, zodat je veel stukken kunt uitdelen. Ik 
heb de koek weleens gemaakt voor bij het 
koffiedrinken op het kerkplein. Laten we hopen 
dat het samen koffiedrinken gauw weer 
mogelijk is! Dit recept vond ik op smulweb, erop 
gezet door pwiggers, die veel heerlijke recepten 
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deelt. Deze koek kreeg zij tijdens een 
zomervakantie in Oostenrijk van een goede 
kennis, en zij kreeg het recept: aalbessentaart 
van Helene. Toen ik dit recept voor deze krant 
maakte, waren er nog geen aalbessen te koop. 
Ik heb de koek gemaakt met frambozen en 
blauwe bessen, dat smaakt ook prima!  
 
Wat heb je nodig:  
Voor het deeg:  Voor de vulling: 
-50 gr zachte boter -300 gr aalbessen (of 

ander ‘zuur’ fruit) 
-150 gr suiker  -150 gr suiker 
-1 zakje vanillesuiker -1 zakje vanillesuiker 
-3 eierdooiers   -3 eiwitten 
-250 gr bloem 
-½ zakje bakpoeder 
-mespuntje zout 
-beetje melk (+ 50 ml) 
    
Bekleed een grote bakplaat (ongeveer 30 x 40 
cm) met bakpapier en verwarm de oven voor op 
170 graden. Zet alles wat je nodig hebt klaar. 
Weeg alles nauwkeurig en splits de eieren. De 
eiwitten graag in een 
brandschone kom. 
Maak in een andere kom 
het deeg van de genoemde 
ingrediënten voor het deeg 
en rol het dun uit over het bakpapier op de 
bakplaat. Gebruik een deegroller of gewoon je 
schone handen. Als het deeg erg plakkerig is, 
kun je er wat extra bloem doorheen doen, is het 
te droog, doe er dan nog een beetje melk bij. 
Bak 20-25 minuten en haal de koekbodem uit 
de oven, laat de oven aan staan. 
 
Ondertussen maak je de vulling klaar: klop de 
eiwitten met de mixer stijf. Zo stijf dat als je de 
kom op z’n kop houdt, het er niet uitvalt! Klop 
daarna in een paar delen de suiker en 
vanillesuiker erdoor en roer er als laatste de 
aalbessen door. Strijk de vulling uit over de 
gebakken koekbodem en zet terug in de oven 
totdat het eiwit een beetje lichtbruin kleurt (ong. 
10-15 minuten, steeds 
even controleren). Laat de 
plaatkoek afkoelen en snijd 
in veel stukjes! Eet ze!  
 
Lente-zomer: rabarber van Rijmie 

Vroeger......woonde ik met mijn ouders op een 
boerderij. En bij een boerderij hoorde een 
moestuin en een boomgaard. In de lente 
hadden we veel rabarber in de tuin, dus dat 
werd rabarber als bijgerecht, rabarber als toetje 
en rabarberlimonade. Bij de warme maaltijd 
aten we trouwens altijd stoofpeertjes, 
appelmoes of rabarber, vers of later uit de 
weckpot. Hadden we bonen, dan at je de hele 

week bonen, maar wel op verschillende 
manieren. Was er sla, dan aten  we gestoofde 
sla, stampsla of sla met een azijn doopje en 
gebakken spek. Als boerengezin aten we wat 
het seizoen ons gaf. 
Dat had je, dus dat at je. Meer dan ooit hou ik 
daarvan. Eten wat het seizoen ons geeft. 
Dus......nu is het rabarbertijd en dan maak ik 
vaak rabarber cake of koek. Jullie mogen er van 
mee genieten! Maar....wel zélf aan het bakken! 
Hier komt het recept. 
 
Wat heb je nodig: 
Voor de cake:  Voor de vulling:  
-150 gr. boter  -400 gr. rabarber 
-150 gr. witte basterd- -125 gr. lichtbruine 
suiker   basterdsuiker 
-1 zakje vanillesuiker -2 el. custardpoeder 
-2 eieren  -1 tl. kaneel 
-1/2 dl. melk 
-150 gr. zelfrijzendbakmeel 
-3 el. amandelschaafsel 
 
Bekleed een bak- of springvorm 
van 20/30 cm met bakpapier. 
Verwarm de oven voor op 150 graden. Was en 
droog de rabarberstelen en snij deze in kleine 
stukjes. Meng de stukjes met de lichtbruine 
basterdsuiker, custardpoeder en kaneel in een 
kom. 
Maak het cakebeslag. Roer de zachte boter 
met de basterdsuiker romig en voeg 1 voor 1 de 
eieren toe. Scheutjesgewijs de melk erbij en het 
gezeefde bakmeel. Verdeel de helft van het 
beslag over de bodem van de 
vorm en strijk glad. Verdeel de 
rest van het beslag door de 
rabarberstukjes en verdeel dit 
over het beslag in de vorm. 
Strooi het amandel-schaafsel er 
over en bak de cake in 60 á 70 
min. Goudbruin. Succes allemaal en geniet 
ervan! 
 
Als de koek te veel of te groot is: hij kan prima 
in stukjes in de diepvries worden bewaard tot 
de buurvrouw op de koffie komt. 
 
Knutselarijen 
Het lied 

Laat je inspireren door het lied “Eens komt de 
grote zomer” en maak of koop een kaartje. Kies 
er bijvoorbeeld een woord uit en maak daar een 
tekening van. Of laat je inspireren door het 
kunstwerk in de kerk. Leuke website voor 
eenvoudige eigen creaties is bijvoorbeeld 
nl.pinterest.com (kaarten tekenen). Zoek je een 
doelgroep voor de kaart, denk dan eens aan je 
eigen groepje. En laat je vooral niet 
weerhouden door het gevoel van gebrek aan 
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talent. Ook vogels met vier pootjes worden 
goedgekeurd. Hersenwetenschap heeft 
aangetoond dat creatief bezig zijn heel goed is 
voor de mens.  De grote Schepper is het beste 
voorbeeld. 
 
Heel Gods creatuur 

Voortbordurend op het hierboven staande, 
kunnen we met de hele gemeente aan de slag 
met nog een creatieve invulling. In het lied 
eindigt het eerste couplet met de zin “God zal 
zich openbaren in heel zijn creatuur”. Dat roept 
beelden op van een paradijselijke omgeving. 
Een tuin met dieren, bomen, bloemen en 
vruchten. In de kerk staat gedurende de hele 
zomer een tableau met een tuin, die kan worden 
gevuld. Hoe gezellig is het om op een 
regenachtige dag of juist op een zonnige dag in 
de tuin aan de slag te gaan met het creëren van  
dieren, bomen en bloemen. Zoek je op ‘origami 
maken’ op ‘youtube’, dan biedt jufjannie hele 
handige uitleg voor het maken van dieren met 
vouwblaadjes. Zoek je op bloemen maken, dan 
krijg je ook van alles aangeboden om met 
crêpepapier, haakwerkjes of vilt aan de slag te 
gaan. Voor een mooi met elkaar verband 
houdend geheel mogen de dieren niet groter zijn 
dan 10 cm, de bomen iets groter en de bloemen 
juist iets kleiner. Bijgaand 
een  voorbeeld. Laten we de 
tuin met z’n allen vullen, 
zodat er straks een 
paradijselijk oord is te zien.  
 
Beweeglijkheid 
Vorig jaar  september      waren er  verschillende 
mooie plannen om in Coronatijd toch wat 
contactmomenten te hebben, zoals wandelen 
of fietsen in tweetallen. Dat kan gelukkig weer.  
Er is een groepje gemeenteleden dat iedere 
woensdag bij aanvang van Open kerk met 
elkaar wandelt. Sluit je vooral aan, er zijn 
meestal wel gegadigden. Je kunt heel prima 
ook zo’n moment pakken op de 
zaterdagmiddag als het Open kerk is.  In de 
kerk is genoeg te zien om bij te mediteren en 
na afloop eventueel een lekker bakkie te doen. 
Ter inspiratie kun je de bekende Ommetjes app 
installeren om jezelf en anderen te stimuleren.  
 
Jeugd 
Voor alle kinderen 
Een speciaal zomers bericht voor alle jongens 
en meisjes van de Kindernevendienst (KND). 
Dit wordt een zomer om niet te vergeten. We 
hebben een speciaal zomerproject 'Eens komt 
de grote zomer'. Dit hebben we volgens mij nog 
niet eerder meegemaakt in de Dorpskerk. Maar 
het was al een jaar dat anders is dan anders, 
dus de zomer pakken we dit jaar ook anders 

aan!! Het thema heeft een paradijselijk tintje en 
spreekt enorm tot onze verbeelding en we 
haken er als Kindernevendienst dan ook graag 
zo veel als mogelijk op aan. Binnenkort gaan 
we er met elkaar voor zorgen, dat onze kerk 
omgetoverd wordt in een waar paradijs. En wie 
wil nou niet in het paradijs zijn, dus kom met zijn 
allen naar de kerk om een kijkje te nemen. Op 
zaterdag 10 juli start het project met een 
sportieve en vooral gezellige zomerse 
gemeentemiddag. We hopen dat zoveel 
mogelijk kinderen van de KND aanwezig zijn, 
want we hebben leuke spelletjes voor jullie in 
gedachten naast de activiteit van Helga en 
Ellen. Dus schrijf je snel in en leg je zwembroek 
en strandlaken alvast klaar! Op zondag 11 juli 
hopen we een echte KND te kunnen draaien en 
dan gaan we een steentje bijdragen aan het 
paradijs op aarde in onze eigen kerk. Verder 
verklappen we nog even niks! De zondagen 
daarna zullen ook zoveel mogelijk in het teken 
staan van het paradijs en hopen we weer 
iedereen te kunnen ontmoeten. Alvast een 
zomerse groet en hopelijk allemaal tot 
binnenkort! Namens de KND leiding: Olga van 
Oosten 
 
Voor alle jongeren 
Heb je een zwemdiploma, hou je van water en 
een beetje avontuur, dan kun je 

zaterdagmiddag 10 juli vol aan de 
bak. Meld je aan en maak het 
mee. Wij zijn er helemaal klaar 
voor. Ook aan de kant is er van 
alles te doen, dus warm die 
spiermassa maar vast op. We 

beginnen om 12.30 uur met een hapje en een 
drankje en daarna gaat het los.  
 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

27/6 zo Jongerendienst Externe band 

04/7 zo Kerkdienst mmv Band  

09/7 
vrij 

Gemeentemiddag 
ouderen 

Rond de kerk en 
de Vijverhof 

10/7 
zat 

Gemeentemiddag 
jong en oud 
12.30-15.30  uur 

Surfshop: 
Strandweg 29 
Zevenhuizen 

11/7 zo Themadienst  
Introductiefilm 
zomerproject 

Onthulling 
drieluik en 
liedborden 

11/7 
t/m 
22/8 

Aanleveren 
- A-4 blad lied 
- creaties voor 
tableau 
- filmpjes van 30 
seconden 

In de brievenbus 
bij de kerk, 
Helga of Ellen 
 
btdorpskerk@gm
ail.com 

29/8 zo Afsluitende 
feestelijke 
slotdienst 

M.m.v. ds. 
Sparreboom en 
band 
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