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CONTACT,  maandblad van de Zendingskerk (PKN)  te Ermelo 
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165  
 
Tenzij anders vermeld vallen de telefoon nummers onder 0341           . 
 
Website:  www.zendingskerk.nl 
Webmaster: Dhr.G.J. Coenraats, E-mail: webmaster@zendingskerk.nl 
Adres Zendingskerk:     Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo.         tel. 561120 
Adres Kerkenraad :  Wijkkerkenraad Zendingskerk 
        Postbus 248, 3850 AE Ermelo. 
Voorzitter:                      Mevr. E. van Bruxvoort,         tel. 562977  
                                      Kon. Emmalaan 3, 3851 RJ Ermelo. 
                                      E-mail: voorzitter@zendingskerk.nl 
Scriba                            Dhr. G.H. Reijners, 
                              Lion Cachetstraat 82, 3851 ZG Ermelo. 
  E-mail: scriba@zendingskerk.nl    
                              (werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo 
                              voor contact dat geen uitstel verdraagt: tel. 557572) 
Penningmeester:  Dhr. T. Hardeman,                                            tel. 266188 
  Brederodelaan 27, 3852 BA Ermelo. 
  E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl 
Predikant:       Ds. K. Magnée–de Berg  
                                      E-mail: predikant@zendingskerk.nl                 06-41375303 
Ledenadministratie: Ledenadministrateur@zendingskerk.nl 
Koster:                 Mevr. C.I. Zunneberg,                      06-23278135 
  E-mail: koster@zendingskerk.nl 
Adres Contact:  Dhr. J.C. Sants,  
  Prof. Kohnstammhof 8, 3851 JZ  Ermelo.        tel. 557492 
  E-mail: redactiecontact@zendingskerk.nl 
Redactie Contact:   Dhr. J.C. Sants                                                tel. 557492   
                            Dhr. A.D. de Vries           tel. 0577 411068 
Vormgever Contact:      Mevr. H. van Otterloo                                  tel. 557060 
Archief beheer:              Ds. Sj.Zwaan                                                   06-38507413 
                                      E-mail: archief@zendingskerk.nl                  
 

Banknummers: 
Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d )en andere betalingen aan de 
Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:  
NL64 INGB 0000  8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.  
 

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of 
kerkhof graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de 
Zendingskerk. 
 

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer  
NL71 INGB 0006 928 325  t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk 
o.v.v. “gift ZWO”. 
Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille. 
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden. 
Tel. 0341-56 54 99. 

Martin van Ee
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Uit uw verborgenheid  
   
Uit uw verborgenheid hebt Gij ons aangesproken, 
de weerstand van de nacht met heilig vuur gebroken. 
Gij brandt uw eigen naam voorgoed in onze dagen 
en schrijft in ons bestaan uw woord van welbehagen. 

Uit uw verborgenheid voorbij aan onze grenzen, 
straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen. 
Uw wijde hemel welft zich rond over de aarde. 
Gij zult op vaste grond ons voor het donker sparen. 

Uit uw verborgenheid nu aan de dag getreden, 
hebt Gij uw heil gezocht bij mensen, hier en heden. 
Zoals Gij kwam om ons met vrede te ontmoeten, 
laat het ook vrede zijn waarmee wij U begroeten. 

Uit uw verborgenheid ons zo te na gekomen, 
deelt Gij in onze nacht en zaait er nieuwe dromen. 
Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen – 
voed ons dan met de hoop dat Gij voorgoed zult komen. 

Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met de gloed van uw genade. 
Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen. 
Wij zijn uw kandelaar, wij gaan het donker tegen. 

Sytze de Vries 
uit: De mens in het kind 
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VAN DE PREDIKANT 

 
Van Advent naar Epifanie 
 
Ik ben een liefhebber van het werk van de Noorse schrijver Karl Ove 
Knausgard. Hij beschouwt de wereld en zijn eigen leven op een 
aandachtige, liefdevolle, maar tegelijk ook nietsontziende manier. Ook 
over zijn eigen falen en zijn donkere kanten is hij genadeloos eerlijk.  
Zo schrijft hij heel open over zijn sombere gevoelens, zijn behoefte 
om zich regelmatig terug te trekken en het schuldgevoel dat daarmee 
gepaard gaat omdat hij een vrouw en jonge kinderen heeft om voor 
te zorgen.  
Het zijn heel persoonlijke beschrijvingen, maar ze dragen iets 
universeels in zich. Zijn observaties reiken verder dan zijn eigen leven 
en daardoor leer ik er ook iets uit, over mezelf of over mijn geloof.  
Zo las ik onlangs een dagboekgedeelte van Knausgard dat voor mij 
over advent gaat, ook al heeft de schrijver het zo waarschijnlijk niet 
bedoeld. 
 
Het gaat om een essay getiteld: ‘Op de bodem van het universum’. En 
dat essay begint met de volgende ervaring van Knausgard zelf: 

In het huis waar ik schrijf, heeft iemand op de balken en onder 
de kozijnen geschreven. De man van wie we het kochten, zei 
dat er veel meer was, maar dat ze het weggehaald hadden. Op 
de balk recht boven mijn hoofd is een zinnetje blijven staan. In 
het Zweeds staat er: “Dagen waar je de rest van je leven moe 
van bent.” 
Dit was zo’n dag. 
Maar onder het kozijn waar je tegenaan kijkt, als je in het bed 
tegen de muur aan de andere kant ligt, staat er: epifanie. 

 
Dagen waar je de rest van je leven moe van bent. Het is een 
treffende omschrijving van hoe veel omvattend somberte kan zijn. 
Hoe de donkere kant van het leven alles kan overschaduwen. Hoe ver 
weg het licht kan zijn. En hoe onmogelijk het soms is om te blijven 
hopen. 
 
Dan aan de andere kant dat éne woordje: epifanie. Dat betekent: 
openbaring of verschijning van de Heer.  
In het profane spraakgebruik duidt het ook op het licht zien, op iets 
groots dat je leven binnenkomt als een nieuw inzicht of een nieuw 
doel. Het is een woord dat oorspronkelijk uit de christelijke traditie 
komt: in de kerk vieren we op 6 januari, als slot van de kersttijd, het 
feest van Epifanie.  
Beide betekenissen, de algemene en de christelijke, klinken voor mij 
door in de tekst van Knausgard. 
 
Het is zo’n schitterend beeld vind ik, die kamer met die twee kanten: 
de kant van de dodelijke vermoeidheid – in overdrachtelijke zin – en 
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de kant van de lichtheid, van dat wat licht maakt en ons optilt. 
Opeens viel het me in, dat dit misschien advent is: dat we langzaam 
maar zeker de beweging kunnen maken van die diepe moeheid en 
moedeloosheid naar het licht en de hoop.  
 
Wanneer je uit eigen ervaring weet hebt van die dagen waar je de 
rest van je leven moe van zou kunnen zijn (de echte donkere dagen 
in je binnenste), dan weet je dat het geen gemakkelijke beweging is. 
Om weer licht te kunnen zien en om zelf weer licht te worden, dat is 
een tour de force.  
Kunnen zien dat het er echt staat: ‘epifanie’ en te kunnen geloven dat 
het steeds weer gebeurt: de geboorte van Christus, God die zich 
ontvouwt in de wereld, in je leven, dat is weliswaar genade, maar het 
gaat niet vanzelf. Om dat geloof weer te veroveren op de wereld van 
de feiten is tijd nodig. We hebben er vaak elkaar voor nodig. Want 
alleen lukt het niet. 
 
Maar hoe moeilijk het ook is, tegelijk is het in deze wereld misschien 
wel de belangrijkste beweging die mensen kunnen maken en die we 
elkaar kunnen wensen. Want het is net zo essentieel als voedsel en 
water, het is ons geestelijk brood en wijn: het licht weer zien, de 
ervaring hebben dat God er is en dat wij in zijn Naam mogen leven. 
Dat we er mogen zijn en dat we er willen zijn. 
 
Van het donker naar het licht. Het is in bijbels opzicht de beweging 
die God ons gunt, de beweging die we in deze tijd – advent – ook als 
kerk maken, voorzichtig, kaarsje voor kaarsje. Het is inderdaad geen 
beweging die we alleen maken of alleen kunnen maken. 
 
Misschien kent u het lied van Sytze de Vries met daarin die mooie 
regels: “Al is mijn  stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied 
op and’re lippen draagt mij dan door de nacht.”  
Ik zie dit als een diepe verantwoordelijkheid voor de kerk en voor de 
wereld: als je kunt, zing dan voor al die anderen die nu zelf niet 
kunnen zingen. Bid voor wie zelf geen gebed over hun lippen kunnen 
krijgen. Draag elkaar. Misschien brengt dat het licht voor je naaste 
dichterbij. 
 
Een paar jaar terug zag ik, rond deze tijd, de film Amazing Grace. Dat 
is de verfilming van de opname, uit de jaren zeventig, van een 
gospelalbum door Aretha Franklin in een kerk in Los Angeles. Ze zingt 
daar onder ander het nummer Wholy Holy, met daarin een zin 
waaraan ik in dit kader opeens weer moest denken: “Believe in each 
other’s dreams” zo klinkt er in dat lied. 
 
Geloof in elkaars dromen. Ik vind dat zo inspirerend en troostrijk. Ik 
hoop dat we dat als geloofsgemeenschap ook kunnen doen. Dat je 
niet alleen je verdriet, maar ook je dromen niet alleen hoeft te 
dragen.  
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Wees elkaars weg naar Epifanie, help elkaar de Advent, elke advent, 
te kunnen beleven. Help elkaar door elkaar stem te geven, door stille 
dromen wakker te kussen, door een licht voor de ander te zijn waar je 
kunt. 
 
Ik wens u toe dat we zo deze kerkelijke periode mogen beleven: als 
een beweging naar het licht toe. En dat we als geloofsgemeenschap er 
voor elkaar zijn waar het moeilijk is. Zoals het oude liedje zegt: dat 
wij zijn als kaarsjes in de nacht. 
 
Ik wens u alle goeds, van huis tot huis, 
Ds. Kim Magnée-de Berg 
 
Het citaat van Karl Ove Knausgard komt uit de essay-bundel Het 
Amerika van de Ziel 
 
Komende diensten 
 
Deze adventsperiode volgen we de verhalen van vier vrouwen die 
voorkomen in het geslachtsregister van Jezus: we hoorden over 
Batseba, Ruth en Rachab. 
 
Voor de dienst van 18 december staat Tamar centraal. Haar verhaal is 
te vinden in Genesis 38. Voorganger in deze dienst is ds. Jan 
Woltinge. 
 
De kerstavonddienst wordt geleid door Heleen Bakker. De dienst 
begint om 21.00 uur. Wees welkom om de bekende liederen mee te 
zingen, na te denken over de betekenis van Kerst en zo met elkaar de 
feestdagen te beginnen. 
 
Op kerstmorgen komen we om 10.00 uur bij elkaar voor een 
sfeervolle dienst waarin het verhaal uit Lucas 2 klinkt. De lezing klinkt 
in gesproken en gezongen woord: vertrouwde kerstliederen illustreren 
als het ware de Bijbeltekst. De cantorij verleent volop medewerking 
aan de dienst waarin onze eigen predikant ds. Kim Magnée-de Berg 
voorgaat.  
 
Op oudejaarsavond, om 19.30 uur,  is er een ingetogen dienst, waarin 
ds. Sjoerd Zwaan  voorgaat. 
 
Ook de ochtend daarop, 1 januari, is ds Sjoerd Zwaan onze 
voorganger. Een nieuwjaarsdienst met na afloop natuurlijk 
gelegenheid elkaar te ontmoeten en alle goeds voor het nieuwe jaar 
toe te wensen. 
 
Zondag 8 januari delen we de Maaltijd van de Heer in een dienst 
waarin ds. Florida de Kok voorgaat. De kerk viert dan Epifanie en het 
verhaal dat daar volgens het leesrooster bij hoort is het verhaal van 
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de wijzen uit het Oosten, uit Matteüs 2. 
 
Op 15 januari begint de ‘Week van gebed voor eenheid van de 
christenen’. Een passende zondag voor een oecumenische dienst. Als 
Zendingskerkers zijn we welkom in de Goede Herderkerk. De viering 
wordt voorbereid en geleid door Theo Trompetter en ondergetekende. 
 
Vlog over Winter-tijd 
Eens in de zoveel tijd maakt onze predikant een bezinnende vlog voor 
de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Onlangs werd weer een 
nieuwe vlog opgenomen, precies voor deze tijd van het jaar: de 
wintertijd. Naar aanleiding van een boek van Katherine May houd ik 
een pleidooi voor het doorleven van de seizoenen in ons bestaan, en 
specifiek voor die momenten waarop we op onszelf teruggeworpen 
worden.  
Ook op onze website is het filmpje te vinden.  
 
Ds. Kim Magnée-de Berg 
 
Meeleven 
 
We denken aan de mensen uit ons midden die een moeilijke tijd door- 
maken. Een aantal van hen noemen we bij name: 
 
Piet en Greet Kerkhoff werden de afgelopen tijd overvallen door het 
bericht dat Piet heel ernstig ziek is. Inmiddels wordt Piet verzorgd in 
het hospice in Ermelo. We wensen hen kracht toe en de nabijheid van 
God en mensen. Adres: Schoolpad 7, 3851 JE Ermelo. 
 
Ook Henny de Vlaming is ernstig ziek. We leven met haar en Joop 
Keus mee en zijn met onze gedachten en gebeden bij hen.  
Adres: Frederik Hendriklaan 10, 3851 XB Ermelo. 
 
Op 21 november overleed Marleen Hörchner, de dochter van Paul en 
Co Hörchner. In hun grote verdriet bidden wij hen troost toe. Adres: 
Havikshof 1, 3853 BA Ermelo. 
 
Meerdere mensen uit onze gemeenschap hebben te maken met ziekte 
en zorgen. 
Zo heeft Everhard van Otterloo steeds weer te kampen met terugval 
in het herstelproces. Dat valt bepaald niet mee. We wensen hem en 
Hetty sterkte. 
 
Dan noemen we ook Jan Koen (92), die te maken heeft met grote 
gezondheidsproblemen. Zijn lichamelijke krachten nemen meer en 
meer af. Fijn dat hij dankzij hulp van zijn kinderen en de thuiszorg 
nog zelfstandig kan blijven wonen. Adres: Paul Krugerweg 11, 3851 
ZH Ermelo 
 

Martin van Ee



   
   8 

We denken ook aan de mensen die psychisch lijden of die ermee 
geconfronteerd worden dat ze geestelijk achteruit gaan. En we 
denken aan de mensen om hen heen die met hen die moeilijke 
levensfase doormaken. 
 
Laten we elkaar nabij zijn en in onze aandacht voor de ander 
werkelijk  gemeenschap van Christus proberen te zijn. 
 
Ds. Kim Magnée-de Berg 
 
 
Over de Maaltijd van de Heer 
 
Het jaarthema van de landelijke PKN is dit seizoen ‘Aan tafel!’. 
Natuurlijk wordt daarbij gedacht aan het avondmaal, maar ook aan 
andere ontmoetingen rond de tafel waar mensen met elkaar een 
maaltijd en (misschien nog wel belangrijker) hun verhaal delen. 
Om het gesprek over dit thema te stimuleren is materiaal gemaakt 
voor gemeentes. Dit materiaal is onderverdeeld in vier subthema’s: 

‘Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’. 

‘Aan tafel ontmoeten we de opgestane’. 

‘Aan tafel zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld’. 

‘Aan tafel delen we ruimhartig.’ 

Mooie uitgangspunten die wat mij betreft zeker ook de Maaltijd van de 
Heer kenmerken. Of misschien moet ik zeggen: zouden moeten 
kenmerken. Want niet altijd ervaart iedereen de avondmaalsvieringen 
in de kerk zo. Soms geven mensen aan dat ze het gevoel van 
verbondenheid missen. Of ervaren ze om andere redenen het vieren 
van de Maaltijd van de Heer niet altijd op een positieve manier. 
Anderen geven aan dat deze diensten voor hen juist wel vreugdevol 
en inspirerend zijn. 

In het kwartaalblad #Protestant (uitgegeven door de PKN) zegt de 
vrijzinnige hoogleraar Rick Benjamins over het avondmaal: “De 
tafelgemeenschap staat aan de basis van de kerk en symboliseert de 
veelstemmigheid van de kerk. Dat past ook bij de Bijbel: dat is geen 
boek van één stem, er klinken meerdere stemmen uit op. Vanuit die 
basis klinkt de vraag: Kunnen we het avondmaal zo vieren dat we 
ervaren dat we allemaal door God uitgenodigd worden? Met alle 
verschillen aan één tafel, elkaar erkennen, elkaar verdragen en toch 
gemeenschap blijven.” 

De Maaltijd van de Heer is dus een samen-zijn dat gekenmerkt zou 
moeten worden door verbinding en niet door uitsluiting of 
vervreemding. 

Martin van Ee
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Praktisch roept dit de vraag op in hoeverre onze manier van vieren zo 
is vormgegeven dat iedereen inderdaad mee kan doen. 

In dat kader spraken we in het Moderamen en vooral als diakenen 
over twee heel concrete zaken:  

Voor mensen met een glutenallergie is het doorgaans niet 
mogelijk met het gewone brood mee te delen. Natuurlijk zijn 
ze wel welkom aan het avondmaal. Wanneer u het van tevoren 
aangeeft en/of zelf een stukje glutenvrij brood meeneemt naar 
de kerk, kunt op die manier gewoon meedoen. 

Soms is het voor mensen wegens ziekte of andere bijzondere 
omstandigheden niet (meer) mogelijk naar de kerk te komen, 
maar is er wel de wens avondmaal te vieren. Voor hen is er de 
mogelijkheid dat tijdens de dienst een ambtsdrager thuis komt 
en er met elkaar daar gedurende de online kerkdienst de 
maaltijd meegevierd wordt. Ook kan op een ander moment 
met de predikant en een ambtsdrager in kleine kring 
avondmaal gevierd worden. Mocht die wens bij u leven, dan 
kunt u dat laten weten aan de predikant of uw pastorale 
bezoekcontact. Zo is er toch die verbondenheid van de Maaltijd 
van de Heer, al is het op afstand. 

Tot slot, in de Zendingskerk zijn we bekend met het lopend 
avondmaal en met de viering in een kring. Ook zal een aantal van u 
bekend zijn met de agapè-viering, een andere vorm van met elkaar 
delen in navolging van Christus. Al die vormen hebben hun eigen 
kracht. Wij zouden het best fijn vinden eens van u te horen hoe u de 
verschillende vormen ervaart, of u suggesties heeft rondom de viering 
van de Maaltijd van de Heer en of er met betrekking tot dit onderwerp 
gedachten bij u leven die u met de kerkenraad zou willen delen.  

Misschien is het een idee daar eens een gespreksbijeenkomst over te 
houden. Maar ook per mail of in een persoonlijk gesprek horen we 
graag hoe u over deze dingen denkt en wat uw ervaringen zijn. U 
wordt van harte uitgenodigd daarover de predikant of een van de 
diakenen te benaderen. 

Met een hartelijke groet, mede namens de diakenen, 
Ds. Kim Magnée-de Berg 
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VAN DE SCRIBA 

 
Vanuit de kerkenraad 
Onze predikant vernam via het BKE (Beraad van Kerken Ermelo) dat 
er nog geen plannen waren voor een kerstviering bij de Schaapskooi. 
Er is besloten dat voor dit jaar ds. Priem en ds. Leurgans e.e.a. willen 
organiseren. In het ministerie is afgesproken om over de 
Pinksterviering op het Weitje in het nieuwe jaar te spreken. 
En er is een besluit genomen dat de temperatuur in de kerkzaal 1 
graad lager gaat, naar 18 graden.  
Verder is besloten dat de Zendingskerk slechts twee keer per jaar 
meedoet met de ruildiensten met de Hervormde Gemeente en de 
Gereformeerde kerk. 
 
Vanuit de gemeente is vele malen gehoord dat mensen de stilte voor 
de dienst als minder plezierig ervaren. Aan de taakgroep liturgie 
wordt gevraagd te zoeken naar passende muziek voor de dienst die 
tot een minuut voor aanvang te horen zal zijn. Het is de bedoeling 
dat dit drie maanden wordt geprobeerd om te kijken of dit bevalt. 
Ook zal er geïnformeerd worden of de kinderen op enigerlei wijze 
kunnen meedoen in de advent- en/of kerstviering. Dit jaar is op 
oudejaarsdag de viering om 19.30 uur. Evenals voorgaande jaren. 
Volgend jaar valt deze dag op zondag en er is besloten dan alleen een 
ochtendviering om 10.00 uur te houden. 
Wat er op Hemelvaartsdag gaat gebeuren is nog niet duidelijk. 
Volgende vergadering! 
 
De vergroening van het kerkerf (parkeerplaats) kwam aan de orde. 
Vanwege de noodzaak tot het parkeren van veel auto’s, vooral bij 
begrafenissen, is het niet mogelijk er een groen erf van te maken. 
Wel zal er gekeken worden naar het opfleuren van deze ruimte. 
De prijs van het gasverbruik is aanzienlijk omhooggegaan. Vandaar al 
de één graad lagere temperatuur zoals u hierboven las. Ook wordt er 
onderzoek gedaan naar de aanschaf van een warmtepomp om op 
termijn van het gas af te kunnen. En dat houdt verband met de CO2 
uitstoot. Wat fijn dat er mensen zijn die zich daarin willen verdiepen. 
   
Bij de rondvraag kwam aan de orde: 
Dat de vraag was gesteld aan een van de kerkenraadsleden of we de 
collectezakken nog wel moeten laten rondgaan. Dit zou een bron van 
Covid besmetting vormen. Dit blijkt niet het geval te zijn volgens een 
deskundige. De besmetting komt vooral vanuit de lucht. 
Kim vraagt of het goed is dat er weer een filmavond georganiseerd 
wordt. Dit is akkoord. En de voorzitter spreekt haar dank uit aan de 
scriba over de accuratesse waarmee zij meerdere jaren de taak van 
scriba heeft vervuld. 
Volgende vergadering: maandag 9 januari 2022. 
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Oproep 1 
In de taakgroep Liturgie is gesproken over meer muzikale 
medewerking tijdens de diensten. Het gaat niet alleen om 
instrumentale medewerking, maar zeker ook om vocale 
ondersteuning. Wij weten wel enkele namen, maar lopen het risico 
door in onze eigen vijver te vissen andere prachtige exemplaren te 
missen. Dus: Meld uzelf aan of geef de naam door van een bekende. 
Het liefst met een telefoonnummer en e-mailadres en of het gaat om 
een instrument of de stem. Aanmelden kan bij 
margotkottman@gmail.com 
 
Oproep 2 
Tot slot het e-mailadres van de scriba. Nogmaals wil ik u verzoeken 
niet meer het oude gmail-adres te gebruiken. Dus alleen naar 
scriba@zendingskerk.nl! Dat adres gaat ook naar Gerard Reijners. 
Over e-mailadressen gesproken: ik heb weer mappen per wijk 
gemaakt in de adressenlijst van de e-mail. 
Mocht u geen mails ontvangen hebben van de scriba en dit toch graag 
willen, wilt u zich dan melden? Andersom dus ook, wanneer u geen 
mails wilt ontvangen, wilt u dat dan mailen? Heel graag! 
 
Voor de laatste keer als scriba, vriendelijke groet, 
Margot Sants-Kottman 
 
Agenda 
  
15 december Kerkcafé met kerstverhaal  10.00 uur kerkzaal 
24 december Kerstavond     19.30 uur kerkzaal 
31 december Oudejaarsavond           19.30 uur kerkzaal 
 
2023  
 1 januari Nieuwjaarsdag met wensen    11.00 uur! kerkzaal  
 9 januari  kerkenraadsvergadering    14.00 uur   consistorie 
15 januari Oecumenische dienst             10.00 uur  Goede Herderkerk 
 
Groet van de scheidend schriba 
 
Dank, heel veel dank 
Aan u om zoveel vriendelijke gebaren, woorden, kaarten. Zeker in de 
coronatijd hebben velen van u mij blijken van waardering doen 
toekomen. En dan 20 november tijdens de kerkdienst. Een overval 
door de voorzitter van de kerkenraad met zoveel lovende woorden. 
Gelukkig zit er ook nog wel een rafelrandje aan mij en ben ik dus net 
een gewoon mens.  
Ik zal het missen, zeker. Maar wat fijn dat er een opvolger is die met 
passie en toewijding de taak op zich wil nemen. Gerard, ik wens je toe 
dat je er ook veel plezier aan zult beleven. 
Tot ziens u allemaal in de Zendingskerk! 
 

mailto:margotkottman@gmail.com
mailto:scriba@zendingskerk.nl
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IN MEMORIAM 
 
Er is bij editie nr. 8 iets misgegaan tussen de eindcontrole en het 
uiteindelijke publiceren van Contact. Zo ontbrak de datering en 
ondertekening van de column van Titia Dijk-Gilhuis en was het In 
memoriam van Gijsje Wolse-de Vries niet op de voor een I.M. 
gebruikelijke wijze opgemaakt. Dit laatste plaatsen we nogmaals en 
nu correct. 
 
De redactie 

In memoriam Gijsje Wolse-de Vries  
 
1923–2022  
Op 23 oktober 2022 is overleden Gijsberta Johanna Wolse-de Vries 
op de leeftijd van 99 jaar. Vijftig jaar heeft zij in Ermelo aan de 
Hamburgerweg gewoond, tot 1991 samen met haar man Jan Wolse 
en is zij lid geweest van de Zendingskerk. De laatste jaren vanaf 
2019 woonde zij in woonzorgcentrum de Hanzeborg in Lelystad. Die 
haar kennen, kennen haar als een krachtige vrouw voor wie de liefde 
voor haar naasten en de mensen om haar heen centraal stond. 
Geloof in God was vertrouwd voor haar en komend uit een 
schippersgezin waar veel gezongen werd, hield zij van het zingen van 
liederen in de kerk. Lang is ze vitaal gebleven en hoewel ze het 
laatste jaar niet meer kon spreken was ze nog steeds goed bij en 
genoot ze van de liefdevolle zorg waarmee ze werd omgeven. Vredig 
is zij heengegaan en op vrijdag 28 oktober jl. is zij na een 
gedachtenisdienst in de Zendingskerk naast haar man op het kerkhof 
achter de kerk begraven. Met dankbaarheid gedenken wij haar. 
 
Ada Vos-Wolse 
Dirk Wolse 
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In memoriam Heildina Grondsma-Lip 
 
Hoogeveen, 2 januari 1942 – Harderwijk, 25 oktober 2022 
 
Op 25 oktober overleed ons gemeentelid Heildina Grondsma-Lip, zij 
werd 80 jaar. 
We kenden Elly als een hartelijke en betrokken vrouw met oog voor 
haar omgeving en voor alle mensen die op haar pad kwamen. 
Elly werd geboren in Hoogeveen. Al vroeg in haar leven kreeg ze te 
maken met verlies en verdriet: ze verloor haar zusje en twee jaar 
later overleed haar vader. Dat haar moeder in die moeilijke tijd toch 
ook altijd een positieve en warme sfeer in huis wist te bewaren is 
voor Elly heel dragend geweest. En eenzelfde liefdevolle houding 
heeft zij altijd in haar leven kunnen houden. 
In 1965 trouwde ze met Hans, die ze op een vakantie had ontmoet. 
Hun verbinding groeide uit tot een sterk en liefdevol huwelijk waaruit 
drie dochters werden geboren. Het werk van Hans bracht hen naar 
Zeeland waar ze vele gelukkige jaren hebben gehad. Na zijn 
pensionering verhuisden ze naar Ermelo, om meer centraal in het 
land te wonen. Ze sloten zich aan bij onze Zendingskerk waar ze al 
snel thuis raakten. En gelukkig was er een cantorij waar Elly uit volle 
borst kon meezingen. 
Twee en een half jaar geleden bleek Elly ernstig ziek te zijn en dit 
najaar kreeg ze te horen dat de ziekte nu niet meer te behandelen 
was. 
Het hele proces heeft ze met vertrouwen en in dankbaarheid voor het 
goede in haar leven kunnen aanvaarden. In datzelfde vertrouwen en 
gedragen door haar geloof is ze op 25 oktober overleden. 
Op dinsdag 1 november hebben we haar na een kerkdienst in de 
Maranatha-kerk op het Zendingskerkhof begraven. In de dienst klonk 
psalm 139, een psalm van vertrouwen. 
We bidden Hans, de kinderen en kleinkinderen kracht toe en de 
nabijheid van God en mensen. 
 
Ds. Kim Magnée-de Berg 
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Wij herdachten…. 
 

Hieronder leest u, in volgorde van overlijden, de namen die genoemd 
zijn van gemeenteleden, familie en vrienden, tijdens de dienst van 
zondag 20 november 2022, Eeuwigheidszondag. 
 

13 november 2021  Janny Rook-van de Roest, 84 jaar 
14 december 2021  Rina van de Merwe-van Gessel, 91 jaar 
17 december 2021  Trineke Hensen-Dijkstra, 85 jaar 
17 maart 2022          Gerard Jan Emons, 81 jaar 
28 maart 2022          Haijo de Jonge, 92 jaar 
02 april 2022   Corrie Vermaas-Duin, 81 jaar 
25 augustus 2022  Marianne Admiraal-Sonneveld, 72 jaar 
23 oktober 2022          Gijsberta Wolse-de Vries, 99 jaar 
25 oktober 2022   Heildina Grondsma-Lip, 80 jaar 
 

Ook werden de namen genoemd van: 
 

29 augustus 2020 Laurens Zwaan, 88 jaar, echtgenoot van 
                                                                              Mineke Zwaan 
4 april 2022  Anneke Lussenburg, 48 jaar, dochter van Bert 
                                                                  en Joke Lussenburg 
5 mei 2022  Jaap van Wasbeek, 69 jaar, partner van Sophia  
                                                               Groeneveld 
8 juni 2022  Yvonne van Dijk-Aalbers, 70 jaar, zus van 
                                                                                Arend Aalbers 
8 juli 2022   Jaap van Beek, 68 jaar, broer van Ditsy van 
                                                                                             Beek 
29 september 2022 Aart Lagendijk, 75 jaar, broer van Lettie 
                                                                                         Aalbers 
29 oktober 2022  Evert Nawijn, 77 jaar, broer van Wopke Nawijn  
11 november 2022 Akky van den Berg-Rook, 84 jaar, schoonzusje                      
                                                                      van Joke Hendriksen 
Tot slot werd er een kaars aangestoken voor alle mensen die in onze 

harten meegedragen worden.  

Mutaties 
 
 

Aangemeld als lid: 
dhr. S.F.H. Goedhart, Groenlandsestraat 24, 8251 ZJ, Dronten 
mw. H.E. Langenbach-Termaat, Stadsdennen 25, 3841 GD 
Harderwijk. 
 
Overleden: 
mw. G.J. Wolse-de Vries, Wooncentrum Hanzeborg, Lelystad. 
Corr.adres: mw. Ada Vos-Wolse, Oude Diedenweg 23, 6704 AB 
Wageningen. 
mw. Heildine (Elly) Grondsma-Lip. Corr.adres: H.van Heemstralaan 
97, 3851 WC, Ermelo. 
 

Martin van Ee
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PASTORAAT 

 
Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers: 
 
Wijk 1A Herma Jongekrijg: kleinloo@hotmail.com tel.06 44251405 
 

Wijk 1B Johan Kriek: j.kriek@upcmail.nl  tel. 0341 561447 
 

Wijk 2  Greet Kerkhoff: greetkerkhoff@gmail.com tel. 0341 361162 
 

Wijk 3  Bepke Hart: bepke_hart@hotmail.com      tel. 0341 562972 
 

Wijk 4a Henriëtte Zwaan: hmzwaan@gmail.com   tel. 0341 406603 
Wijk 4b Diny van Vuure: dievertjedegroot@gmail.com 
                                                                        tel. 0341 558523 
Wijk 5 Arda Overbeek-Mulder: arda.mulder@planet.nl  
                                                                       tel: 0615587642  
Wijk 6 Overige plaatsen: Herma Jongekrijg: zie bij wijk 1 A         
Wijk 7  Harderwijk: Dini van Bruxvoort: dinivbruxvoort@gmail.com 
                                                                        tel.06 51107090 
Wijk 8  Putten/Speuld: Herma Jongekrijg: zie bij wijk 1 A  
                                                                        
De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van 
de Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul 
Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.  
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of 
contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale 
medewerkers of met de scriba. Van de laatste vindt u het 
telefoonnummer en e-mailadres op pag. 2. En wanneer u in wijk 2 
woont verzoeken wij u voorlopig even iemand anders in te schakelen 
dan Greet Kerkhoff. 
 

 
 
Kerkbloemen 
 
Elke zondag een bloemengroet, dat wordt zeer gewaardeerd, fijn om 
te horen en een bedankje is echt niet nodig. En het is altijd fijn als 
een gemeentelid de bloemen weg wil brengen, een manier om 
betrokken te blijven bij elkaar. 

Verhuisd: 
dhr. Jm. Tewis, Croonenburgh, Koningin Emmalaan 29-73, 3851 XE  
Ermelo. 
 
Uit geschreven als lid:  
Ds. J.de Pagter, Harderwijk 

mailto:arda.mulder@planet.nl
Martin van Ee

Martin van Ee
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Omdat ik over alle adressen beschik kunt u altijd even contact met 
mij opnemen als u iemand een kaartje wilt sturen. Daarnaast hebben 
de ambtsdrager van dienst en degene die de mededelingen doet 
tijdens de kerkdienst het adres van het gemeentelid dat de bloemen 
ontvangt ook bij de hand.  
Op zondag 23 oktober kregen Herma en Aart Jongekrijg de bloemen. 
Zij waren deze maand 50 jaar getrouwd. Hun adres: Julianalaan 26, 
3851 RC Ermelo. 
30 oktober waren er twee bossen. Een bos was bestemd voor de heer 
en mevrouw Smid, Oranjelaan 5, 3851 ER Ermelo, zij waren 28 
oktober 55 jaar geleden in het huwelijk getreden. De andere bos ging 
naar Everhard van Otterloo die een terugslag had in zijn 
herstelproces. 
Op zondag 6 november gingen de bloemen met een hartelijke groet 
van de gemeente naar mevrouw Van ’t Maalpad, Oude Telgterweg 89, 
3851 EA Ermelo. 
13 november zijn de bloemen gegaan naar bewoners en personeel 
van de Arcade. 
Op zondag 20 november opnieuw twee bossen. Ineke en Maarten 
Schenkeveld, Da Costalaan 5, 3852 BN Ermelo waren 18 november 
55 jaar getrouwd. De andere bos werd met een speech van de 
voorzitter overhandigd aan Margot Sants, als dank voor haar 
jarenlange inzet als ouderling en scriba en ze was de dag daarvoor 
ook nog 80 jaar geworden. 
Op 27 november gingen de bloemen als blijk van medeleven naar Piet 
en Greet Kerkhoff, Schoolpad 7, 3851 JE Ermelo. 
 
Met een hartelijke groet, 
Arda Overbeek-Mulder 
tel. 0341-426771 (de vaste telefoon is in deze situatie het handigst) 

 
AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 
 
KERKCAFÉ in de Zendingskerk 
donderdag 15 december, 10-12 uur 
 
U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten. 
Onze predikant, ds. Kim Magnée-de Berg, zal ook aanwezig zijn en zij 
zal onder andere een kort (kerst)verhaal vertellen. 
We zullen tussendoor enige kerstliederen zingen met muzikale 
begeleiding op de vleugel.  
Koffie, thee en frisdrank staan klaar met iets lekkers! 
Wij zien uit naar een mooie ochtend met elkaar! 
 
Hartelijke groet namens het Pastoraal Beraad, 
Dory Vredenberg 
Johan Kriek 
 

Martin van Ee

Martin van Ee
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Kaartverkoop musical 
 
Op vrijdagavond 17 en zaterdagavond 18 februari 2023 speelt de 
spelgroep van de Zendingskerk de musical ‘Circus Mens’. 
Het draait in deze musical om een circusfamilie die met faillissement 
bedreigd wordt. Zal het lukken staande te blijven? Een van de 
artiesten, de clown Renzo, verlaat het circus om de wijde wereld in te 
gaan en zijn eigen geluk te zoeken, wat spiegelt met de gelijkenis van 
de verloren zoon. Sanne gaat op zoek naar hoe de mensen buiten het 
circus leven. Spelen zij ook een rol of zijn zij zichzelf? De musical 
houdt ons een spiegel voor: bij wie zijn wij onszelf, zonder masker? 
De musical wordt begeleid door musici onder leiding van Cor 
Louwerse. Er zijn prachtige bekende liederen. De regie is in handen 
van Gertia Coenraats. De spelgroep is zeer gevarieerd en bestaat uit 
18 enthousiaste spelers, die graag hun circusacts laten zien!  
Aangezien we afgelopen jaren op vrijdagavond vol zaten en we maar 
liefst 35 mensen naar huis moesten sturen, gaan we dit jaar werken 
met kaartverkoop. De kaarten kosten € 5,- met in de pauze gratis 
koffie, thee en limonade. Er zijn kaarten voor vrijdagavond en 
zaterdagavond beschikbaar. U kunt deze kaarten kopen op de 
zondagen 15, 22 en 29 januari in de Zendingskerk, na afloop van de 
dienst. Daarna worden de kaarten verkocht bij Riemer en Evita 
(Molenplein) van 30 januari t/m 17 februari (voor de vrijdag) en t/m 
18 februari (voor de zaterdag). Als er nog kaarten over zijn, worden 
die aan de zaal verkocht.  
Iedereen is van harte welkom. Komt dat zien!!! 
 
Gertia Coenraats 

Vanuit de taakgroep Liturgie 
 
In de laatste vergadering is gesproken over de wens vanuit de 
gemeente om vooraf aan de dienst de tijd en ruimte aan te vullen 
met muziek. De kerkenraad heeft daar haar goedkeuring aan 
gegeven voor een proefperiode van drie maanden. 
In overleg met taakgroep Communicatie en de koster hebben we 
afgesproken dat we op Kerstavond daar een start mee gaan maken. 
De muziek zal alleen te horen zijn in de kerk en niet in gestreamde 
diensten. We hopen daarmee tegemoet te komen aan een vraag die 
in de gemeente leeft. 
 
Namens de taakgroep Liturgie 
Piet Jan Tuinema 
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Vanuit de taakgroep Communicatie & Presentatie 
 
BLIJF OP DE HOOGTE 

 
Hoe kan ik optimaal ‘de Zendingskerk’ volgen? 
Corona heeft veel veranderd in onze wereld. Zo ook in onze 
gemeente. Half maart 2020 was de pandemie een feit. Gelukkig zijn 
er wekelijks weer erediensten.  
Daarin zijn er mededelingen en worden er powerpointsheets getoond 
om ons te informeren. Hoe fijn, er is koffie en thee na de dienst; hèt 
moment in de week om andere gemeenteleden en gasten te 
ontmoeten.  
 
Contact 
Heel belangrijk voor de onderlinge band is het ledenblad ‘CONTACT’. 
Negen keer per jaar worden we over allerlei zaken die in onze 
gemeente spelen goed geïnformeerd. Heeft u kopij, mail die (als Word
-bestand) eventueel met foto naar: redactiecontact@zendingskerk.nl. 
 
Website 
Sinds 2018 doet de Zendingskerk met Hervormd Ermelo het beheer 
van de website. Elke wijk heeft daar een eigen plek. Het 
samenwerken heeft ook wat beperkingen, maar als taakgroep 
Communicatie en Presentatie zijn we op zoek naar de beste verdeling 
van informatie over de beschikbare kanalen. De website heeft daarin 
zeker een plek. Als u informatie onder ‘nieuws’ of bij ‘activiteiten’ 
geplaatst wilt hebben, stuur dan uw bericht naar 
webmaster@zendingskerk.nl. 
 
Youtube 
We hebben inmiddels een eigen YouTube kanaal bij de Zendingskerk, 
ook in eigen beheer: youtube.com/@zendingskerk 
Op 29 maart 2020 ging onze eerste uitzending de lucht in. 
Afgelopen jaren is er veel aan de uitzendingen zowel qua geluid als 
qua beeld verbeterd. 
Een mooi team van regisseurs die de camera bedienen om thuis 
zoveel mogelijk van de dienst mee te kunnen maken. 
Inmiddels zijn er zo’n 135 abonnees op het Youtube-kanaal van de 
Zendingskerk. 

mailto:webmasters@zendingskerk.nl
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Zo is er een eigentijdse manier ontstaan om de verbondenheid te 
ervaren met de gemeenschap. 
Dat YouTube kanaal is te volgen op de smart-televisie, de PC, de 
tablet en ook op de smartphone. Ga naar YouTube en zoek op 
‘zendingskerk ermelo’ dan vindt u ons kanaal. Abonneer u en in het 
vervolg is er snel te zien of er een nieuwe uitzending gemaakt is. 
Mooi is dat er daar ook eerdere diensten zijn terug te zoeken. 
Afscheidsdiensten worden (om privacy redenen) na een maand op 
‘privé ‘ gezet. Ze zijn er nog wel en er is een link beschikbaar voor 
hen die daarom verzoeken. Ook oudere kerkdiensten (2020 en 2021) 
zijn zo allemaal beschikbaar. Als u hulp nodig hebt bij het instellen 
van uw digitale kanaal laat dat ons weten. 
hulpdienst@zendingskerk.nl 
 
 
Facebook 
Dit kanaal is ook beschikbaar. Esther Brunsveld heeft dat social-media 
kanaal op 25 mei 2017 geactiveerd en recent is ds.Kim Magnée-de 
Berg ook beheerder geworden. https://nl-nl.facebook.com/
zendingskerk/ 
 

 

 
Een bijdetijdse kerk die midden in de wereld staat en verbinding hoog 
in het vaandel heeft.  
En op zondag….. gewoon naar de  
diensten komen; daar schijnt iets  
heel bijzonders te gebeuren.  
Echt waar, zo gemakkelijk is het  
om volger/Volger te worden! 
 
Hartelijke groet, 
Titia Dijk-Gilhuis en Martin van Ee 
leden van de taakgroep Communicatie & Presentatie 
 
 
PS: heeft u voor een ‘Zendingskerk-activiteit’ promotie nodig?  
Mail een verzoek naar pr@zendingskerk.nl wij helpen u graag met 
advies of de praktische uitvoering. 

 

 

 

 

mailto:hulpdienst@zendingskerk.nl
https://nl-nl.facebook.com/zendingskerk/
https://nl-nl.facebook.com/zendingskerk/
mailto:pr@zendingskerk.nl
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TERUGBLIK 

Oogstdienst 
Ter gelegenheid van de oogstdienst op 6 november werd door de 
diaconie een prachtige hoeveelheid verse groenten en fruit 
ingezameld voor de Voedselbank. Op de foto een klein deel van de 
feestelijke uitstalling in de kerkzaal.  

HULPDIENSTZENDINGSKERK 

 

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of 
mailen:  
Tel. 06 22389790 of hulpdienstzendingskerk@gmail.com.   
Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp! 
 

mailto:hulpdienstzendingskerk@gmail.com
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DANK EN GROETEN 

 
Groet van Piet Kerkhoff 
 
Dag medereizigers, 
Soms neemt het leven een onverwachte wending en staat het ‘zijn’ 
van jou en jouw omgeving op z’n kop. 
Een drietal weken geleden kreeg ik in het ziekenhuis de negatieve 
uitslag dat alle onderzoeken hadden gewezen op een niet te genezen 
vorm van kanker in diverse organen, zoals nieren, blaas etc. in de 
onderbuik. Gedacht moest worden aan een levenstijd van minder dan 
enkele maanden.  
Donderdag 1 december ben ik naar het hospice in Ermelo verhuisd 
voor de resterende tijd. 
Het gaat niet eenvoudig. Nu pas besef je wat een kaartje betekent. 
Dank voor alle belangstelling. 
De steun van de kinderen is niet te beschrijven: geweldig!! 
 
Dag medereizigers, al het goede gewenst, 
Piet Kerkhoff 
 
Dank, dank 
Ik dank mede namens mijn kinderen en kleinkinderen de 
Zendingskerk en haar leden voor de verschillende vormen van 
aandacht (gebeden, bloemen, bezoekjes, kaarten, appjes) voor Elly 
tijdens haar ziekte sinds het voorjaar 2020 en het betoonde 
bemoedigende medeleven na haar overlijden op 25 oktober 2022. 
Velen hebben de uitvaart op 1 november jl. in de Maranathakerk 
bezocht en daarna hebben we elkaar gesproken in De Dorpskamer, 
wat ons heel goed gedaan heeft! Dank, dank! 
Hans Grondsma 

Dank! 
 
Op zondag 20 november werden wij verrast met een prachtig 
‘bruidsboeket’, vergezeld van een mooie kaart met heel veel namen 
van Zendingskerkers ter gelegenheid van onze 55e huwelijksdag op 
18 november. Ook al hadden wij in de afgelopen zomer met familie 
en vrienden alle feestelijkheden van dit jaar, onze 80e verjaardagen 
en onze 55e huwelijksdag reeds gevierd, toch werd deze 18e 
november een gezellige dag, uitlopend op het bijwonen van het 
groots uitgevoerde glorieuze werk van Beethoven, zijn 9e symfonie. 
“Alle Menschen werden Brüder”. Hoe veelzeggend in deze tijd. Zou 
het ooit zo mogen zijn? 
 
Nogmaals onze dank.  
Met een hartelijke groet,  
Ineke en Maarten Schenkeveld-van Gelder 
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ARCHIEF  

Een Voedselbank in het archief 
Een aantal weken geleden kreeg ik een envelop met Douwe 
Egbertszegels toegestuurd, vergezeld van een mooie brief. De zegels 
en de brief kwamen van mevrouw Ella van Beek-Mooij uit Dordrecht. 
Zij is een achterkleindochter van ds. Arend Mooij die van 1892 tot 
1900 predikant van de Zendingskerk was. In Contact las zij over de 
inzameling voor de Voedselbank ter gelegenheid van de oogstdienst 
van 6 november en dat er ook Douwe Egbertszegels konden worden 
ingeleverd. Dat bood haar de gelegenheid om vanuit Dordrecht ook 
een steentje bij te dragen aan de oogstdienst. En we krijgen er een 
verhaal bij over een voedselbank van meer dan 130 jaar geleden. Het 
verhaal gaat over ds. Marinus Mooij, een broer van Arend Mooij, die 
toen predikant was in Dordrecht.  
Mevrouw Ella Mooij schrijft: 

“Het verhaal begint in wat genoemd wordt de horrorwinter van 
1890-1891. Die winter duurde volgens de gegevens van 26 
november 1890 tot 23 januari 1891. Al die maanden was er zeer 
zware vorst. In die tijd was er veel armoede in Dordrecht. Veel 
huizen geen verwarming, alle rivieren bevroren, geen water meer, 
steeds minder eten. Er dreigde hongersnood.  
Op 17 december 1890 liet de Vrije Evangelische Gemeente weten 
dat er in de blikfabriek iedere dag tussen zes en tien uur eten en 
avondbrood zou worden uitgedeeld.  
De initiatiefnemer was ds. Marinus Mooij. Hij was begonnen om aan 
de kerkgangers te vragen om zondags voedsel mee te nemen, 
zoveel als zij konden missen. Hij dacht aan één keer per week een 
paar weken lang 150 tot 170 mensen eten te geven. De ellende 
was veel groter. Er kwamen soms wel 800 mensen. Niet één keer 
per week, maar per dag. Dat moest veel groter worden aangepakt. 
Na twee maanden waren er 59 uitdeelavonden geweest met meer 
dan 41.000 personen die voorzien waren van eten, voornamelijk 
brood. 
Er was wel een probleem. Mocht je als je gereformeerd of katholiek 
was ook gebruik maken van de voedseluitdeling? In de krant 
verscheen daarover een artikel met fraaie volzinnen… ‘dat er bij de 
uitdeeling geen de minste quaestie is van geloofsrigting, maar alle 
behoeftigen zonder onderscheid des persoons worden gespijzigd.’ 
Wat zal het een drukke tijd geweest zijn voor ds. Marinus Mooij. Zo 
zie je maar, er schuilt altijd als het erop aankomt hulpvaardigheid 
in de mens door de eeuwen heen.” 

Dat was het verhaal. De Douwe Egbertspunten zijn in dank ontvangen 
door de diaconie en de brieven van mevrouw Mooij krijgen een 
plaatsje in het archief. 
 
Sjoerd Zwaan 
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COLUMN 

IN ALLES ZIT EEN BARST, 
ZO KOMT HET LICHT NAAR BINNEN 
 

Als kerst niet op 25 december valt maar in de eerste adventsweek, 
dan is dat nieuws. 
Mijn kerst viel dit jaar in die eerste adventsweek. Hè, hoe dan? 
 

Baksteen 
Het begint allemaal met BAKSTEEN, ja, baksteen. 
Een prachtige tentoonstelling in Kunsthal KAdE in Amersfoort. In de 
stad allerlei folly’s van baksteen en tot slot in de Elleboogkerk in het 
centrum, het slotstuk van de tentoonstelling. Naast die kerk, in de 
Pastorie, werken mensen met een beperking; daar kan je uitrusten 
en wat drinken. 
 

De Drie Wijzen 
“Graag een kopje thee”. 
Onder het wachten kijk ik naar bijzonder geschilderde Maria’s, 
gevilte schaapjes, gehaakte sterren en glinsterende engelen. 
Daar komen de Drie Wijzen uit het Oosten (in dit geval uit een 
zijdeur) met de bestelling. 
De voorste, krachtig ondanks zijn kwetsbaarheid, draagt het 
theeglas met heet water. 
Je zal maar voorop moeten, langs allerlei obstakels! 
De tweede houdt de doos met theezakjes als een schrijn voor zijn 
buik, wetend dat de inhoud van zijn doos van het grootste belang is. 
Daar draait alles om! 
De derde zwaait met de rekening, waar met een pictogram het kopje 
thee op staat vermeld.  
 

Licht 
Er wordt op mij gewacht door deze Wijzen; ze brengen sprankjes 
licht in een wereld waar dragende muren lijken te verdwijnen. Waar 
het woord hoeksteen een lachwekkend, archaïsch woord is geworden 
en waar mensen zich ommuren met oordelen en vooroordelen.  
 

Wie nou precies het kerstkind was die middag, daar ben ik nog niet 
uit.  
Was ik dat zelf, ik kreeg toch de geschenken, waren zij het, die 
Wijzen, of hun begeleiders?   
Het loopt zo door elkaar allemaal. Maar ik voelde me even dichtbij 
het Mysterie.   
 

Je hoort het hem zingen, Leonard Cohen: 
“There is a crack in everything, that’s how  
the light gets in”.  
In Amersfoort, de Keistad.  
Daar zit een barst in de muur. Er schijnt licht door. 
 

Titia Dijk-Gilhuis 
column@zendingskerk.nl 
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Groet van een scheidend columnist 
 
Lieve lezers en lezeressen, 
Na vijf jaar in elk nummer van Contact een column van mijn hand is 
het tijd om op te stappen. 
Dank voor jullie aan- en opmerkingen, persoonlijke verhalen, kritiek 
en applaus. 
Ik ben van jullie gaan houden, het ga jullie goed. Ook de Kerk gaat 
mij ter harte en de toekomst voor die Kerk, in welke vorm dan ook. 
Je hebt zomerdijken en winterdijken, wakers en slapers, kennen 
jullie die termen nog van de aardrijkskunde op school? 
Deze Dijk wordt een afsluitdijk of nee, een dromer. 
Blijven dromen met open ogen en open zinnen. 
 
Titia Dijk-Gilhuis                                                                                                                                                   
dijk-gilhuis@hetnet.nl 
 

KERK EN ISRAËL 

 
Chanoeka  
Ieder jaar wordt in december het Joodse Chanoekafeest gevierd. Het 
feest herinnert aan de her-inwijding van de Tempel in het jaar 165 
voor de gewone jaartelling (Chanoeka = inwijding). 
Die her-inwijding was noodzakelijk geworden. De Grieks-Syrische 
koning Antiochus IV Epiphanes had namelijk de Tempel laten 
ontwijden door er zwijnen te offeren aan de Griekse oppergod Zeus. 
Alles wat niet paste in de Griekse cultuur verbood hij, zoals het 
vieren van sjabbat, het uitvoeren van besnijdenissen en het volgen 
van Tora-onderwijs. Ook het dagelijkse offer in de Tempel werd 
verboden. Verzet kon niet uitblijven. Onder leiding van de 
Makkabeeën werd een paar jaar strijd geleverd en in 165 voor de 
gewone jaartelling werden de Syriërs verslagen.  
De Tempel moest opnieuw worden ingewijd. Voor het ontsteken van 
de menora (zevenarmige tempelkandelaar) was speciaal bereide olie 
nodig. Volgens het verhaal uit de Talmoed konden de Joden slechts 
één verzegeld kruikje olie vinden: genoeg voor één dag. Maar op dat 
kleine beetje olie brandde de menora acht dagen lang, de tijd die 
nodig was om nieuwe, reine olijfolie te persen. Voor het volk was dat 
een teken van de aanwezigheid van de Eeuwige. 
 
Daaruit is de traditie ontstaan om iedere dag van het acht dagen 
durende feest een lichtje op een achtarmige kandelaar te ontsteken 
met behulp van een lichtje van een extra arm, zodat op de laatste 
avond acht lichtjes branden. 
Deze kandelaar staat zichtbaar in de vensterbank, zodat ‘het wonder 
van Chanoeka’ aan iedereen verteld wordt. 
Chanoeka wordt uiteraard in de synagoge gevierd, maar is vooral 
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een huiselijk feest met cadeautjes, spelletjes en speciale lekkernijen. 
Tegenwoordig worden in veel steden ook openbare Chanoeka- 
vieringen gehouden. 
In I Makkabeeën 4 staat het verhaal van die Tempel-inwijding. In 
Johannes 10.22 wordt dit het ‘Vernieuwingsfeest’ of het ‘Feest van de 
Tempelvernieuwing’ genoemd. Het evangelie vervolgt met de vraag of 
Jezus de Messias is. Dat is in dit verband geen godsdienstige, maar 
een politieke vraag: Chanoeka gaat over politieke zelfstandigheid, én 
over behoud van de joodse identiteit. Want naast Gods ingrijpen in de 
geschiedenis vormen die twee dingen ‘het wonder van Chanoeka’, 
waarvan de lichtjes vertellen. Het hoeft niet te verbazen dat na het 
einde van de eeuwenlange ballingschap in 1948 het feest ook in het 
teken staat van 'verwerving van de onafhankelijkheid'. 
Chanoeka betekent: niet ten onder gaan in assimilatie, maar de eigen 
joodse identiteit behouden en verder ontwikkelen – niet zomaar, 
maar ter wille van de mensheid in haar geheel. 
 
Bron: kerkenisraelveluwe.nl 
Louise Katus 
 

 
VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Collectes oktober 2022 
In de maand oktober is voor collectes totaal €3.335,60 ontvangen 
waarvan €1.769,00 op bankrekeningen en €1.566,60 in de kerk. De 
opbrengst voor de specifieke zondagse collecten is €1.515,49, voor de 
diaconale maandcollecte €1.145,41, voor het collecteblok €303,70, 
voor de voedselbank €271,00 en voor Moldavië €100,00. 
 
Collectes november 2022 
In de maand november is voor collectes totaal €2.535,23 ontvangen 
waarvan €1.347,50 op bankrekeningen en €1.187,73 in de kerk. De 
opbrengst voor de specifieke zondagse collecten is €1.225,25, voor de 
diaconale maandcollecte €1.001,48 en voor het collecteblok €308,50. 
 
Indien nog niet voldaan, gaarne attentie voor betaling toegezegde 
Vrijwillige bijdrage en €40 contributie 2022.  
 
Ton Hardeman, penningmeester 
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VAN DE DIAKENEN  

Diaconale maandcollecten 
December 
In december is de diaconale maandcollecte bestemd voor Solidaridad. 
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt 
en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige 
generaties. Voor meer informatie zie vorig nummer van Contact. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0006 
928 325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. 
diaconale maandcollecte december 2022 
Piet Jan Tuinema, diaken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Januari 
In januari is de diaconale maandcollecte bestemd voor een project 
van Kerk in Actie ‘Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst in 
India’. 
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. 
Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en 
buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede 
waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. 
‘Dalits’ betekent vertrapten of verdrukten. Dalits vallen buiten het 
Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze 
worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek 
aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder 
invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig 
met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in 
de landbouw, de visserij of de steenfabriek. 
De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende 
kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse 
bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards 
huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer 
zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en 
aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards 
besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en 
probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te 
doorbreken. Via deze vorm van onderwijs wil Cards in de periode 
2020-2023 vijf tot vijftien zogenaamde 'kinderarbeid vrije zones' tot 
stand brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-
gemeenschap. Met uw bijdrage aan de diaconale maandcollecte 
kunnen kansarme kinderen een betere toekomst krijgen. 
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Nieuw jaarproject Diaconie: ‘Nieuwe kansen voor 
straatmeisjes in Ghana’ 
 
De afgelopen twee jaar hebben we als Zendingskerk een project van 
Kerk in Actie in Syrië gesteund. Het ging om het project ‘De kerk als 
plek voor hoop en herstel in Syrië.’ De afgelopen twee jaar heeft de 
taakgroep Diaconie hier op verschillende manieren aandacht voor 
gevraagd. Dit gebeurde steeds bij de afkondigingen van de collectes. 
Die zijn een aantal keren ondersteund met een filmpje. Ook hebben 
we na afloop van een dienst Syrische koekjes bij de koffie verstrekt 
en we verkochten kaarsen voor het project. In 2021 werd er op 
Hemelvaartsdag een fietstocht naar Hierden en terug georganiseerd 
en werd bij de familie Kappers meer informatie gegeven omlijst met 
muziek van Syrische muzikanten. De afgelopen twee jaren was de 
opbrengst van de diaconale beurs bestemd voor het project. Met uw 
bijdragen (het exacte bedrag zullen we vermelden in de eerste 
Contact van 2023) konden de kerken in Syrië werken aan het 
herstellen van hun kerkgebouwen en het ondersteunen van hun 
diaconale activiteiten.  
Als taakgroep Diaconie hebben we besloten om in 2023 een nieuw 
project te starten. We kiezen voor een iets andere opzet. In plaats 
van één en hetzelfde project met een looptijd van twee tot drie jaar 
te steunen focussen we nu een aantal jaren achtereen op één land. 
Elk jaar nemen we een ander project bij de kop. Onze keuze is 
gevallen op Kerk in Actie-projecten in Ghana.  
In 2023 luidt het project: ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes in 
Ghana’. 
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling waar de verschillen 
tussen noord en zuid  nog groot zijn. In de dorpen in het droge 
noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en 
hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig 
maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in 
beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken.  
Toen Joyce 13 was, stonden haar ouders op  
en trokken met hun jonge kinderen naar de  
hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je  
laagopgeleid bent en de taal niet spreekt,  
kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst  
nog wel onderwijs, maar moest al gauw  
water op straat gaan verkopen tussen het  
drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette  
ze Grace van het opvangcentrum Lifeline in  
Accra. Maar dit keer kon ze het kappersvak  
leren. Het heeft haar leven totaal veranderd.  
Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een 
meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen 
voor de kans die ze zelf kreeg. 
 
In het opvangcentrum Lifeline kunnen ieder jaar veertig meisjes 
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terecht. Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk krijgen meer 
straatmeisjes in Accra de kans om in tien maanden een vak te leren: 
naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens 
twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken. 

Een maand lang eten voor één meisje kost 40 euro 
Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro 
Een meisje een jaar lang begeleiden kost 70 euro 

 
Op zondag 29 januari zullen we tijdens de collecte-afkondigingen 
meer informatie over het project geven. U kunt ook op de website 
van Kerk in Actie meer informatie vinden:  www.kerkinactie.nl/
straatmeisjesghana.  
 
Albert Grit, voorzitter taakgroep Diaconie. 
 
Compensatie energiekosten 
 
Eind 2021 is door het Diaconaal Platform Ermelo een financieel fonds 
opgericht ter tegemoetkoming van huishoudens die niet meer in staat 
zijn hun energierekening te voldoen. De laatste tijd zien we dat dit 
fonds steeds meer bekendheid krijgt en dat het beroep op dit fonds 
toeneemt. Eén van de maatregelen die de overheid onlangs heeft 
aangekondigd is dat alle huishoudens in de maanden november en 
december 2022 een bedrag van €190 zullen ontvangen ter 
compensatie van de gestegen energiekosten. Meerdere 
gemeenteleden hebben aangegeven dat ze deze gelden niet zelf 
nodig hebben en ze graag ter beschikking willen stellen aan 
huishoudens die vanwege de hoge energieprijzen niet meer rond 
kunnen komen. Als u daar ook zo over denkt en de ontvangen 
uitkering wil schenken aan een gezin dat het veel beter kan 
gebruiken, dan wil ik u vragen het bedrag over te maken op de 
rekening van de diaconie. We zullen dan zorgen dat deze middelen 
ter beschikking zullen worden gesteld aan hen die dit het meest nodig 
hebben. Overmaken kan op rekeningnummer NL75 RABO 03177 046 
48 t.n.v. diaconie hervormde gemeente Ermelo o.v.v. ‘energiefonds’. 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
  
John Dolstra 
Penningmeester diaconie Hervormde gemeente te Ermelo 
  

http://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana
http://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana
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DIVERSEN  

 
Rijders gevraagd. 
Op zondag rijden een aantal van ons Lies van Westen, Corrie van 
Boven en Catrien de Ruiter naar de kerk. Ze zijn alle drie niet meer zo 
goed ter been, dus is het fijn dat ze zo ’s zondags nog bij ons in de 
kerk kunnen zijn.  
We doen dit in twee routes. Ermelo: Lies en Corrie; Speuld: Catrien. 
Rond half tien halen we de dames op. Dan zijn we ruim op tijd in de 
kerk.  
We zijn met twee teams van elk zes rijders. Dit betekent dus dat je 
eens in de zes weken moet rijden. 
Door diverse oorzaken, zoals ziekte of taken in de kerk, komen we nu 
twee rijders tekort. Wie meldt zich om deze gaten op te vullen ? 
De dank van de dames is steeds groot. Alleen daarom al wil je het 
doen. 
U kunt zich bij mij melden via de mail fredbrux@live.nl 
 
Fred van Bruxvoort 
 
Groot onderhoud Zendingskerkhof 
Begin volgend jaar zal onze hovenier Dennis Offenberg groot 
onderhoud plegen op het kerkhof. Eens in de paar jaar is het nodig 
om opschot te verwijderen en grafstenen die overwoekerd zijn door 
de bodembedekkers weer zichtbaar te maken. Dit is vrij veel jaren 
niet meer gebeurd, het is dus dringend nodig om dit weer eens aan te 
pakken. 
Onder opschot verstaan we boompjes en struiken die het aanzicht van 
het kerkhof aantasten. We hebben overlegd met Dennis wat er weg 
moet en wat niet weg mag en hem verder de vrije hand gegeven om 
het Zendingskerkhof naar zijn inzicht meer toonbaar te maken. 
Het opschot kan ook gelden voor boompjes of struiken die te groot 
zijn geworden op de graven. Op meerdere, vooral oude graven, is dat 
het geval. Volgens het reglement van het kerkhof mag de 
grafbedekking het aanzien van het kerkhof niet schaden en het is aan 
de beheerder om hierover te waken. Wij, ondergetekenden, hebben 
aan Dennis Offenberg aangegeven voor welke graven we het 
noodzakelijk vinden om deze op te schonen. Mocht u vrezen dat van 
het graf van uw dierbare(n) hoge beplanting verwijderd gaat worden 
zonder dat u dat wilt, neem dan contact met ons op om samen te 
kijken wat dan de beste oplossing is. 
 
Naast dit groot onderhoud vinden ook andere werkzaamheden plaats: 
Het houten toegangshek is in slechte staat en wordt vervangen door 
metalen hekken.  
Het voetgangerspoortje wordt voorzien van een automatische sluiting 
waarmee we het kerkhof van zonsondergang tot 8.00 uur gaan 
afsluiten. Wij hopen hiermee het ongewenste bezoek, waar we nog 
steeds last van hebben, terug te dringen. 

mailto:fredbrux@live.nl
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En tenslotte zal Dennis Offenberg de beplanting bij de ingang van de 
kerk vernieuwen en opfrissen. De dode struikjes worden verwijderd 
en de rododendrons teruggesnoeid of vervangen. 
 
Namens de Stichting de Zendingskerk, 
Everhard van Otterloo, beheerder   everhardenhetty@hotmail.com  
Fred van Bruxvoort, penningmeester  fredbrux@live.nl 
 
BOEKBESPREKING 
 
De zin van het leven 
In een uitzending van BUITENHOF enige tijd geleden sprak de 
journalist Fokke Obbema over zijn boeken De zin van het leven, over 
de essentie van ons bestaan, en Een zinvol leven, de mens en zijn 
verhaal. Beide bevatten een serie interviews (eerder verschenen in de 
Volkskrant) met allerlei mensen, vraaggesprekken eigenlijk, die 
beginnen met de vraag in boek 1: Wat is de zin van ons leven? en in 
boek 2: Wat is voor u een zinvol leven? Obbema kwam er toe deze 
gesprekken te houden na een hartstilstand toen hij in april 2017 om 
één uur ’s nachts lag te slapen. Zijn vrouw belt 112, begint hem te 
reanimeren, en wordt afgelost door de gewaarschuwde ‘hulptroepen’. 
De ambulance brengt hem naar het ziekenhuis waar hij kunstmatig 
beademd wordt. Hij beschrijft de gebeurtenissen uitvoerig in de 
inleiding van het eerste boek, want hij overleeft en behoort tot de 
groep van slechts 10 procent ‘die er zonder kleerscheuren vanaf 
komt”.   
In eerste instantie dacht hij dat dan ‘het leven zijn normale loop kon 
hernemen’, maar dat lukte niet. De vraag naar de diepere oorzaak 
van het gebeurde kon door geen enkele arts beantwoord worden, en 
de verwerking van zijn hartstilstand ging hij als een enorme opgave 
zien: ‘Met kennis van de toedracht wilde ik de illusie van controle over 
mijn bestaan terug … maar voor een wezenlijk onderdeel van ons 
bestaan - voor de dood - schermen we ons zo veel mogelijk af. Juist 
onze eindigheid verschaft ons echter inzicht in wat belangrijk is. De 
dood kan ons helpen onze kijk op het leven te scherpen … een poging 
te bevatten wat ons leven eigenlijk voorstelt: wat is de betekenis 
ervan, heeft dit alles zin? De vraaggesprekken vormen de weerslag 
van de zoektocht naar antwoorden’.  
In de uitzending van BUITENHOF eindigde Obbema zijn verhaal met 
de raad aan kijkers om eens na te denken over de zin ‘van je eigen 
leven’ en dat ook op te schrijven. In zijn boeken komen mensen aan 
het woord met heel verschillende antwoorden en reacties. In het 
eerste boek reageert iemand met te zeggen: ‘Voor mij is de zin van 
het leven, heel praktisch, de zin in het leven. De vraag is dus vooral: 
wat maakt dat ik zin heb in mijn leven?’ 
Zijn boeken eindigt Obbema met een epiloog waarin hij de in zijn 
vraaggesprekken gekregen ‘antwoorden’ op een rijtje zet: ‘Mijn 
vragen waren niet die van een kritische journalist, maar meer die van 
een betrokken lotgenoot, erop gericht om samen dieper te komen. 
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Wat heeft me dat opgeleverd? Een berg levenswijsheid, geen 
eenduidige antwoorden.’    
Uittreksels van een aantal van de gesprekken zijn verkrijgbaar via e-
mail: janschakel@hetnet.nl 
Jan Schakel     

 
Groet van een scheidend lid van de redactie 
 
Zo zijn we bijna aan het eind gekomen van de laatste Contact van dit 
kalenderjaar. 
Voor mij is dat tegelijk een afscheid nemen als redacteur. Zes jaar 
achtereen heb ik samen met Jacob Sants de redactie van ons kerkblad 
mogen doen. Ik dank hem voor de hartelijke samenwerking, ik dank 
Hetty van Otterloo voor haar vrolijke meegaandheid waar het gaat om 
de vormgeving, ik dank allen die kopij aanleverden voor hun trouw 
aan de deadlines en ik dank kerkenraad en predikanten voor hun 
vertrouwen. Ik heb het werk met plezier gedaan en het spijt me dit nu 
achter me te moeten laten. Graag heet ik in vol vertrouwen Anne de 
Vries welkom als mijn opvolger bij Contact. Ik hoop dat het 
redactiewerk hem net zozeer voldoening zal geven als het mij gaf. 
 
Ik bereid mij voor op mijn nieuwe taak als scriba, een functie die mij 
voorwaar geen sinecure lijkt. Als ik het u met Davids woorden in 2 
Samuel 18,9 mag vragen: “Behandel de jongeling met zachtheid”. U 
leest in mijn geval voor jongeling wel ouder-ling, vermoed ik zo.  
 
Gerard Reijners 
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KERKDIENSTEN 
 
U kunt alle diensten blijven volgen via de site van de Zendingskerk: 
www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.  
 
Morgendiensten beginnen om 10.00 uur, maar op Nieuwjaarsdag een 
uur later; avonddiensten zoals hieronder aangegeven. 
Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand 
en beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 29 januari 
2023. 
 
18 dec. Ds. Jan Woltinge uit Zwolle, 4de advent 
24 dec. Mevr. Heleen Bakker, Kerstavond, aanvang 21.00 uur 
25 dec.  Ds. Kim Magnée-de Berg, Kerstmorgen 
31 dec. Ds. Sjoerd Zwaan, Oudjaarsavond, aanvang 19.30 uur 
 
2023 
 1 jan. Ds. Sjoerd Zwaan, aanvang 11.00 uur 
 8 jan. Ds. Florida de Kok, Maaltijd van de Heer 
15 jan. Dhr. Theo Trompetter en Ds. Kim Magnée-de Berg, in de 
                                                                          Goede Herderkerk 
22 jan. Prof. dr. Bas de Gaay Fortman 
29 jan. Ds. Kim Magnée-de Berg 
29 jan. Vesperdienst 
 
 
Naast de diaconale maandcollecte zijn de collectedoelen: 
 
18 dec.  Leger des Heils 
24 dec.  Kinderen in de knel in Griekse vluchtelingenkampen 
25 dec.  Kinderen in de knel in Griekse vluchtelingenkampen 
31 dec.  Vakantiefonds- Actie Vakantietas 
1 jan.  Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
8 jan.  Hervormde Diaconie Ermelo 
15 jan.  Nader te bepalen (dienst in Goede Herderkerk) 
22 jan.  Taizé 
29 jan.  Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
 
 
Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 27 januari 2023.  
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag 16 
januari 2023 binnen te zijn bij de redactie van Contact. 

http://www.zendingskerk.nl

