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63e jaargang no.11-12                                         juli – augustus 2020  

 Meditatie 
 
ONBEKENDE SCHULD 
En het zal hun vergeven worden, want het was een afdwaling en zij hebben 

hun offerande gebracht. (Numeri 15 : 25m) 

 
In het woord afdwaling gaat het hier eigenlijk over het onwetende zondigen. 

Dat is dus zonde te doen zonder te weten dat het zonde is. En er is niemand 
onder ons, die aan deze zonde niet schuldig staat. We kunnen zoveel doen en 

laten, misschien wel te goeder trouw, doch zonder te weten dat het voor God 

bestaan kan. 
Neem eens aan dat de Heere ons al de zonden zal vergeven, die aan ons 

bekend zijn. Die zijn véle. Overdenk ze maar eens van uw jeugd af. Maar 

dan zijn daar ook nog de overtredingen, die we zelf niet voor zonde hebben 

aangezien en die voor Gods aangezicht als een open schuld moeten blijven 
liggen. 

Ook een ontdekte zondaar zal tranen tekortkomen om alle zonden te 

bewenen, want dan zijn er nog de verborgen afdwalingen, die hij zelf niet 
heeft onderkend en waarvan de dichter spreekt in psalm 19. Als daarom de 

genade alleen maar genoeg was voor de aan u bekende zonden, dan zou het 

toch nog een verloren zaak zijn zelfs met al de beleden schuld. 
Daarom moet ook deze schuld bij de Heere verzoend worden. Uit onze tekst 
blijkt, dat God toch ook een offer vraagt voor al wat in onwetendheid is 

geschied. De heilige wet eist voldoening van alle zonden. Nooit zal iemand 

met onwetendheid zijn schuld kunnen bedekken. 
Zo is er dan bloed nodig voor veel méér dan een zondaar dat zelfweet. Maar 

wee degene, die daarin een reden vindt om daaronder gerust te zijn. Want als 

we daarvan een rechte indruk krijgen, we zullen bang voor onszelf worden. 
Bang voor ons bestaan, dat in blinde onkunde Gods Geest zo bedroeven kan 

zonder het zelf te weten. Dan zegt ge: „Heere, doorgrond mij, en zie of bij 

mij een schadelijke weg is". 

Maar ziet, nu lezen we hier in Gods Woord: „En het zal hun vergeven 
worden". Dus de Heere heeft ook aan onbekende en onbeleden schuld 

gedacht. Kan de liefde Gods nog verder gaan? De kinderen Israëls moesten 

voor hun onbekende zonden een offer brengen En nog vraagt God een offer 
van Zijn volk voor deze schuld. Niet een offer van dienen, maar een offer des 

harten, zodat ik ook mijn naaste kan vergeven, die mij in onwetendheid soms 

zoveel smart kan aandoen. Dat offer zal gebracht kunnen worden naarmate 
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de onwetende zonden voor God tot schuld worden. Ook aan deze vrucht 

wordt de boom gekend. Onbekende zonden. Nu wordt een zondaar nog 
groter zondaar dan hij dacht te zijn. Maar nog is er dan geen reden tot 

wanhoop, want nu heeft diezelfde God in het enige Offer voorzien. Geen 

verontschuldiging voor onwetende zonden, maar toen dat Offer aan het kruis 
werd gehangen, was Zijn eerste bede: „Vader, vergeef het hun, want zij 

weten niet wat zij doen". 
Deze Hogepriester hebben we nodig, lezers. Die ook voor de onwetende 
zonden is gestorven en Die in Zijn voorbiddend werk ook aan de verborgen 

afdwalingen heeft gedacht. 
Wat is God dan toch groot in het werk der verlossing. Als de zonde al groter 

wordt, dan wordt de verlossing al groter. Hier worden de blinden geleid in 
een weg, die zij niet geweten hebben, want er moest veel meer vergeven 

worden dan zij wisten. 

Ds. F. Bakker 

 
Bron: Het eeuwige woord - Deel III, Ds. F. Bakker, 8e druk Uitgeverij De 

Banier (Utrecht) 

 

Diensten des Woords 
 

zondag   5 juli 2020 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

zondag 12 juli 2020 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 
zondag 19 juli 2020 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

zondag 26 juli 2020 10.00 uur   kand. A.J. Speksnijder 

    16.30 uur   ds. A.J.T. Ruis 

zondag   2 aug. 2020 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 
zondag   9 aug. 2020 10.00 uur & 16.30 uur ds. P. den Butter 

zondag 16 aug. 2020 10.00 uur & 16.30 uur ds. W.E. Klaver 

zondag 23 aug. 2020 10.00 uur & 16.30 uur ds. C.P. de Boer 
zondag 30 aug. 2020 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

 

zondag   6 sep. 2020 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 
    voorbereiding Heilig Avondmaal ? 

woensdag 9 sep. 2020 19.45 uur Bijbellezing ds. A.J.T. Ruis 

    De nachtgezichten van Zacharia (6)  
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 Schoonmaakrooster kerkgebouw juli & augustus 2020 
 

Week 28   6 juli – 11 juli Greet en Marlena 

Week 29 13 juli – 18 juli Coby en Nel 
Week 30 20 juli – 25 juli Willeke en Marlies 

Week 31 27 juli – 1 aug Geke en Celia 

 
Week 32   3 aug -  8 aug Janneke en Esther 

Week 33 10 aug – 15 aug Harmen en Evelien 

Week 34 17 aug – 22 aug Susanne en Liza 
Week 35 24 aug – 29 aug Bertine en Marianne  

Week 36 31 aug – 5 sep Greet en Marlena 

 

Kerkbezoek na Corona maatregelen 
 

Kerkbezoek na 1 juli 2020 
Lange tijd leek het erop dat we vanaf 1 juli met 100 mensen naar de kerk 

konden komen om de erediensten te bezoeken. Onverwachts kwam vorige 

week het bericht dat ook de grens van maximaal 100 mensen vervalt. We 
zijn de Heere dankbaar voor de mogelijkheden die ons hierin gegeven 

worden.  

We weten niet wat de toekomst brengt: is deze mogelijkheid slechts tijdelijk 

en wordt het daarna weer minder? Of zijn de ontwikkelingen van het virus 
dusdanig dat we de diensten in onze vertrouwde Jeruzalemkerk met velen 

kunnen blijven bezoeken? Laat het voor u een gebedszaak zijn. 

Op diverse manieren hopen we u te informeren over de wijze waarop we 
kerk kunnen houden. Ons maandelijkse kerkblad is slechts een manier, de 

ontwikkelingen gaan soms zo snel dat de informatie ook weer snel gedateerd 

is. Houdt u daarom ook uw email in de gaten. Natuurlijk zullen we er zorg 
voor dragen dat de hele gemeente wordt geïnformeerd.  

 

Inventarisatie bezoek diensten 

Uit de gehouden inventarisatie is gebleken dat er op dit moment meer dan 
185 mensen de diensten willen bezoeken. DV de eerste zondag in juli (5 juli) 

zullen we de maximaal beschikbare ruimte nog niet benutten maar maximaal 

150 bezoekers toelaten per dienst. Daarna zullen we evalueren en stellen we 
onze aanpak waar nodig bij.  
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Als u aangegeven heeft om naar de diensten te komen, dan rekenen we ook 

op uw komst. Dit betekent ook dat we dringend vragen u af te melden 
wanneer u door bijv. ziekte, vakantie, etc. niet in de gelegenheid bent om te 

komen. Afmelden kan door een mail te sturen naar info@cgkkralingen.nl  

 
De overheid heeft nadrukkelijk drie voorwaarden verbonden aan de laatste 

verruiming:  

- werken met gereserveerde plaatsen 

- waarborgen van de 1,5 meter afstand 

- een vorm van medische controle 

 
Mede op basis van deze voorwaarden hebben we de volgende maatregelen 

getroffen om het bezoeken van de diensten door een groot deel van de 

gemeente weer mogelijk te maken. 
 

Gereserveerde plaats! 

U krijgt een vaste plaats in de kerk toegewezen waar u voorlopig zit. U kunt 

als gezin bij elkaar zitten, maar houd 1,5 meter afstand tot anderen. Mocht u 
afwezig zijn, dan blijft uw plek leeg. Welke plaats u toegewezen krijgt , zal u 

vooraf worden gemeld. 

We willen u dringend vragen niet op eigen initiatief een andere plek in te 
nemen. 

U heeft ook aangegeven met hoeveel mensen u komt. Wilt u extra mensen 

meenemen, neem dan vooraf en tijdig contact op met de commissie om na te 
gaan of dit mogelijk is (info@cgkkralingen.nl). Er is alleen plek op vooraf 

gereserveerde plaatsen. Dit is een richtlijn van de overheid! 

 

De kerk is onlangs voorzien van nieuwe kussens. Alle bestaande kussens, 
ook de rugkussens, zijn verwijderd. Stelt u prijs op uw eigen exemplaar voor 

thuisgebruik, neem dan contact op met de koster om een afspraak hierover te 

maken. Ophalen kan niet op de zondagen. 
 

Geen opstoppingen 
We willen u vragen om zelf mee te werken aan het voorkomen van 
opstoppingen, zowel voor als na de dienst. In de kerk worden looproutes 

aangehouden. Houdt u zich aan de aanwijzingen van de commissie en aan de 

1,5 meter regel tot gemeenteleden die niet tot uw huisgezin behoren. 

 
 

mailto:info@cgkkralingen.nl
mailto:info@cgkkralingen.nl
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Voor de dienst 

- Op het bordes zijn de linker- en rechterdeur geopend. Kijkt u vooraf 
waar uw zitplaats is en kies de juiste deur om het gebouw te betreden 

- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst (middelen zijn in de kerk 

aanwezig) 
- Loop direct naar de u toegewezen plaatsen, de garderobe en zijzaal 

zijn gesloten 

- Aan de vrouwen en meisjes wordt gevraagd: Wilt u uw hoofddeksel 
bij uw vervoermiddel of (ruim) buiten de kerk opzetten, en niet in de 

hal.  

  

Na de dienst: 
- Verlaat het gebouw rij voor rij, te beginnen vanaf de achterste rij. 

- Eerst verlaten de mensen uit  het middenschip het kerkgebouw, pas 

daarna volgen de zijvakken 
- Loop direct door naar buiten 

- Blijf niet op het bordes staan praten, maar ga naar uw vervoermiddel 

 

Het bezoek aan de toiletten willen we ontmoedigen. Uiteraard, bij hoge nood 
is het mogelijk, mits u gebruik maakt van ontsmettingsmiddelen. 

 

Zingen 
Zingen in de kerk wordt door het RIVM op dit moment zeer sterk ontraden. 

De kerkenraad heeft besloten om vooralsnog niet over te gaan tot zingen, 

maar ons te beperken tot meditatief orgelspel. De kerkenraad zal dit besluit, 
zodra er sprake is van nieuwe ontwikkelingen en/of uitkomsten van 

onderzoeken, heroverwegen. 

 

Medische check 
Over het uitvoeren van de medische check is nog veel onduidelijk. De 

komende dagen hopen we daar meer over te weten te komen. In ieder geval 

vragen we u heel dringend om bij de minste twijfel over uw gezondheid en 
verschijnselen (niezen, keelpijn, koorts, niet lekker voelen etc.) uw 

verantwoordelijkheid te nemen en niet naar de diensten te komen. Alleen zo 

houden we het veilig! 
Als er een nadere duiding komt van de medische check, dan zullen we u 

daarover informeren. 
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Ouderen en kwetsbaren 

We vragen specifiek uw aandacht voor de ouderen en kwetsbaren. Het 
RIVM ontraadt het bezoek van deze groepen aan grotere bijeenkomsten. We 

volgen de advies van het RIVM hierin. Dit betreft een advies en is dus geen 

verbod. Mocht u tot de een van deze groepen behoren, hebt u eerder 
aangegeven dat u (voorlopig) niet komt, maar twijfelt u over het bezoek aan 

de diensten, neem dan vooral contact op met de commissie. We kunnen u 

dan wellicht helpen een beslissing te nemen en kunnen kijken of er maatwerk 
voor u mogelijk is.  

 

Crèche 

Helaas zal de crèche niet beschikbaar zijn tot in ieder geval 1 september. 
 

Collecte 

Collecteren zullen we voor voorlopig niet doen, we blijven onze gaven geven 
via de overmaken op de bankrekeningen van de kerk. We zijn dankbaar voor 

de financiële ondersteuning die u heeft gegeven, want de kosten zijn wel 

doorgegaan. 

 

Tenslotte 

Heeft u vragen, wilt u een gesprek? Bel dan met een van de commissieleden: 

 
Robbert Bouwmeester, Martin den Braber, Paul van Hengel, Arjan van 

Voorden 

 

Data om te onthouden alles D.v. 
 
29 aug. 2020 startdag, scoutcentrum, ‘s Gravenweg 101,  Rotterdam   

02 sep. 2020 kerkenraadsvergadering in de kerk, bezoek na 20.15 uur 
09 sep. 2020 Bijbellezing, De nachtgezichten van Zacharia (6) 

 

Overzicht van de collectebonnen die beschikbaar zijn : 

40 x €  0,20 = €     8,00 + €  1,00 = €     9,00 
40 x €  0,50 = €   20,00 + €  1,00 = €   21,00 

40 x €  1,00 = €   40,00 + €  1,00 = €   41,00 

40 x €  2,00 = €   80,00 + €  1,00 = €   81,00 
20 x €  5,00 = € 100,00 + €  1,00 = €  101,00 

 

 



 9 

 Collecterooster 
 

datum  1e collecte 2e collecte   3e collecte 

  5 juli 2020 eredienst onderhoud kerk  algemene kosten kerk 
12 juli 2020 eredienst kerkelijke kassen  algemene kosten kerk 

19 juli 2020 eredienst diaconie    algemene kosten kerk 

26 juli 2020 eredienst onderhoud kerk  algemene kosten kerk 
 

  2 aug. 2020 eredienst kerkelijke kassen  algemene kosten kerk 

16 aug. 2020 eredienst diaconie   algemene kosten kerk 
23 aug. 2020 eredienst onderhoud kerk  algemene kosten kerk  

30 aug. 2020 eredienst kerkelijke kassen  algemene kosten kerk 

 

 6 sept. 2020 eredienst diaconie   algemene kosten kerk 
 

 Uitzending kerktelefoon, aanvang 19.30 uur  www.kerkomroep.nl 

 

dinsdag     7 juli 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 17: 1 

donderdag   9 juli 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 17: 2 
dinsdag  14 juli 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 17: 17-24 

donderdag  16 juli 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 18: 7-16  

dinsdag  21 juli 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 18: 17-20  

donderdag 23 juli 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 18: 21 
dinsdag  28 juli 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 18: 22-29 

donderdag  30 juli 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 18: 30-39 

 
dinsdag     4 aug 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 18: 39-46 

donderdag   6 aug 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 19: 1-5 

dinsdag 11 aug 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 19: 5-8 
donderdag 13 aug 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 19: 9-14 

dinsdag  18 aug 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 19: 15-18 

donderdag 20 aug 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 21: 1-4 

dinsdag  25 aug 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 21: 5-14 
donderdag 27 aug 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 21: 17-26 

 

dinsdag     1 sep 2020 ds. A. Baars 1 Koningen 21: 27-29 
donderdag   3 sep 2020 ds. A. Baars 2 Koningen 18: 1-6 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Startdag 
 

Beste gemeenteleden, 

  
In het vorige kerkblad is de datum van zaterdag 29 augustus D.V. reeds 

genoemd als onze startdag. 

De locatie is opnieuw het scoutingterrein Rotterdam, aan de ’s-Gravenweg 
101 te Capelle aan den IJssel. 

Inloop vanaf 15 uur tot 15.30 uur. We hopen op het terrein met elkaar te 

eten. De locatie moeten we rond 20.00 uur hebben verlaten.  
Wie de locatie inmiddels kent, weet dat een setje reserve kleding voor de 

kinderen handig is. 

 

Om de kosten te dekken vragen we een kleine bijdrage. Voor volwassenen 
 € 10. Voor kinderen tussen 12 en 18 jaar € 5, de jongste kinderen zijn gratis.  

Om een inschatting te kunnen maken, ontvangen wij graag z.s.m. uw opgave 

via email (d.w.vanvoorden@kliksafe.nl) of via de app (06-19777411). 
 

Jeugdvereniging  “Benjamin” +16 

Beste jongeren,  

Het JV seizoen is heel anders verlopen dan wat we ons vooraf hadden 

kunnen voorstellen. Helaas zijn we maar weinig bij elkaar geweest en zijn 
een aantal geplande uitjes niet doorgegaan. Nu de maatregelen wat 

versoepeld zijn willen we als afsluiting van het seizoen op de valreep toch 

nog een ‘uitje’ organiseren.  

We willen met elkaar bbq’en als afsluiting van het seizoen. Dit zal D.V. 

vrijdag 17 juli zijn bij familie Vuijk in Ridderkerk. 

Ook en vooral de jongeren die nog niet op de JV Benjamin zitten, maar  

graag het volgende seizoen willen komen nodigen we van harte uit om met 

ons mee te gaan en je nu alvast aan te melden. We kunnen dan gezellig alvast 

kennis maken. 

Aanmelden graag via Whatsapp 06-83047474.  

Hopelijk tot ziens op de BBQ!  Groetjes, Joanne van Voorden 

mailto:d.w.vanvoorden@kliksafe.nl
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Jeugdvereniging  “Jonathan” -16 

Hoi meiden en jongens van onze gemeente, 

Wat was het fijn om elkaar op vrijdagavond 26 juni weer te zien! Nadat we 
elkaar vijf keer niet hebben gezien door de coronacrisis, zijn we toch nog een 

keer bij elkaar geweest en konden wij het seizoen afsluiten met elkaar. Dat 

deden we door middel van een barbecue. Het was erg gezellig! De hoosbuien 
braken pas los toen wij aan ons ijsje wilden beginnen, dus dat viel gelukkig 

mee. We namen afscheid van Thom en Walter. Nogmaals bedankt voor jullie 

inzet en betrokkenheid. Ook Liza nam afscheid als leidinggevende. Zij 
mocht drie jaar leidinggevende zijn en ze heeft veel tijd aan de JV 

geschonken. Hartelijk dank daarvoor. Wij wensen jullie alle drie Gods zegen 

toe. 

De anderen hopen wij in september weer te zien, hopelijk aangevuld met 

nieuwelingen. Wij wensen jullie een fijne zomervakantie toe! Ik wil eindigen 
met de woorden die we aan het einde van de afsluitingsavond lazen: 

Welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt (Psalm 84 : 13b)  

Vervolgverhaal voor jong en oud 
  

IN MOEDERS PLAATS 
door A. Vogelaar-van Amersfoort 

 

Hoofdstuk 18 

 

 BEULAH EN DOUGLAS 

 
Het waren een paar moeilijke dagen voor Beulah. En stil ook: Douglas zat op 

de vuurtoren. Nu besefte ze ook, hoe ze hem straks zou missen. Ze had wel 

even de tijd om over alles na te denken. 
Eén ding stond wel vast: Douglas mocht nooit merken, hoe ze over hem 

dacht. Die gevoelens zou ze diep wegstoppen in haar hart. Wat zou hij wel 

van haar denken? In zijn ogen was ze toch maar een klein meisje, een kind 
nog. Nee, ze zou er tevreden mee moeten zijn, dat hij haar als zijn zusje 

beschouwde. 
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Over een paar dagen zou hij weer naar Londen gaan. Wie weet, ontmoette hij 

daar heel gauw een knappe vrouw van zijn leeftijd. Als Beulah daaraan 
dacht, deed het van binnen wel pijn. 

Ze keek uit het raam, over het troosteloos geteisterde park, waar de tuinman 

met al de knechten handen vol werk had. Ook Eric liep er bij, zag ze. 
De storm was gaan liggen. Douglas zou nu wel gauw terug komen. 

Toen ze eindelijk zijn bekende stap weer hoorde, begon haar hart dof te 

bonzen. Ze schrok er zelf van, want ze wilde juist zo gewoon mogelijk doen. 
"Dag Beulah!" groette hij haar hartelijk en gaf haar, net als altijd, een kus. 

"Dag Douglas ", zei het meisje. Ze durfde hem bijna niet aan te kijken. Toen 

stak ze haar hand uit en zei: "Ik dank je nog hartelijk, Douglas, voor watje 

voor Nora hebt gedaan". Direct belde ze voor de thee. 
"Je zult het me wel niet kwalijk nemen, Douglas, maar ik heb nog een 

afspraak. Vanavond zie ik je dan nog wel bij het eten". 

Voordat dokter Howard iets terug kon zeggen, was ze verdwenen. Verbaasd 
keek hij naar de thee, die hij alleen op moest drinken. Wat was er met 

Beulah? vroeg hij zich ongerust af. Zó had ze nog nooit tegen hem gedaan. 

Zó koel en op een afstand. Zou ze iets aan hem gemerkt hebben en zou ze 

zich daarom terugtrekken?  
Had hij zich dan tóch vergist, toen hij die vreselijke storm-avond aan haar 

vroeg, of hij gaan zou? Hadden haar ogen hem toen bedrogen? Nee, hij 

voelde, dat dat niet zo was. Hij kon het niet begrijpen, schudde nog eens 
vertwijfeld zijn hoofd en liet de thee koud worden. 

Met een frons boven de ogen liep hij heen en weer en dacht diep na. Toen hij 

even een moment naar buiten keek, zag hij aan het eind van de oprijlaan nog 
net, dat een meisje met een hond het bos inging. 

"Zo! Is dat je afspraak?" dacht hij grimmig. "Maar ik zál weten, wat er is! Zo 

ga ik niet naar Londen terug". 

Zonder verder op de thee te letten, liep hij met grote stappen door de hal naar 
buiten. Hij kende het bos wel een beetje en doelbewust nam bij het pad 

achter het koetshuis. Als ze rondliep, zou hij haar wel ergens tegenkomen. 

Hij had geen oog voor zijn omgeving. Wel moest hij noodgedwongen af en 
toe over grote afgerukte takken heen springen. Onverwacht nog zag hij 

Beulah, toen ze moeite deed over een dikke omgewaaide boom te klauteren. 

Ze was druk bezig om te proberen haar japon zonder scheuren door al die 
stekelige takken te krijgen. Zodoende had ze er geen erg in, dat Douglas naar 

haar stond te kijken. 

Castor zag hem echter wel. Met een vrolijk geblaf kwam hij naar Douglas 

toe. Dat was een bekende. 
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Door dat geblaf keek Beulah op. Haar wangen werden vuurrood, toen ze 

Douglas daar zag staan. Die liep al naar haar toe. "Zal ik je even helpen, 
Beulah?" 

Voorzichtig duwde hij de takken opzij. "Zo, nu kun je er wel zonder 

kleerscheuren door", lachte hij. "Kom, loopje verder mee?" 
Beulah kon nog niets zeggen. Een andere kant oplopen kon ze ook niet, want 

hij hield haar hand vast, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld was. 

"Was je al klaar met je afspraak!" vroeg Douglas ineens. 
"Eh ja! Ik moest alleen in de keuken iets voor het eten regelen", zei Beulah 

verlegen. 

"Ja, dat is heel belangrijk", zei Douglas droog. "Je was anders wel vlug 

klaar" dus je had je thee ook nog wel even op kunnen drinken". Hij keek haar 
van opzij aan. 

"Ja, maar eh ik had zin om nog wat te gaan lopen". Het meisje durfde hem 

niet aan te kijken. Nog nooit had ze zich zó onzeker gevoeld. 
"Dat komt dan goed uit", zei Douglas. "Ik had ook wel zin om te lopen. 

Ik hoop niet, dat je er bezwaar tegen hebt, dat ik met je meeloop". 

"Natuurlijk niet", zei Beulah. 

Ze liepen nog even door. Castor huppelde vrolijk om hen heen. 
Ineens trok Douglas haar mee naar een bank. "Kom maar", zei hij, "laten we 

hier een poosje uitrusten, voordat we verder gaan". 

Beulah zat verschrikt naast hem. Ze voelde, dat er wat komen ging. Zie je 
wel: "Beulah", zei hij ernstig, "er is nooit wat tussen ons geweest. Altijd 

hebben we open en eerlijk met elkaar gepraat. Maar nu is er wat. Ik voel het. 

Het is anders tussen ons. Of niet?" 
Beulah gaf geen antwoord. "Kun je het niet zeggen, Beulah?" 

Het meisje schudde haar hoofd. 

Douglas zuchtte. Dus er wás wel wat, dacht hij ongerust. Zijn gevoel had 

hem niet bedrogen. 
"Beulah", begon hij weer, "zeg me dan één ding: houd je niet meer van me? 

Heb je liever, dat ik vanavond weer naar Londen ga?" 

Met een ruk keek het meisje op. "Douglas, hoe kun je dát nu denken!" Hij 
zag haar ogen, die hem zo eerlijk aankeken, maar ook... het herinnerde hem 

aan die stormavond. 

En plotseling het was, of hij ineens alles begreep. 
Wordt vervolgd. 

 

Voor de colofon, zie vorig kerkblad. 


