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  KORTE BALLADE 
 

 
        Op een bijbeltje, door muizen aangevreten, 
        om hare nesten te verbeteren. 

 
 
  Wie zal ’t verstand der muis doorgronden, 

  Die in den Bijbel heeft gevonden 
  Verzorging voor haar nageslacht? 
 

 
  Veel zachter slapen kinder-muizen 
  Die tussen de profeten huizen, 

  Dan menig mens, in menig nacht. 
 
 

  Prins Jezus, zijt gij zoo vergeten, 
  Dat thans de muizen Bijbels vreten? 
  Hierover heb ik nagedacht 

  Bij menig dag, in menig nacht, 
  En zie: een klein dier doet ons weten 
  Wat mensen zoo vaak zijn vergeten: 

  Gods woord behoedt het nageslacht. 
 
 

 J.W.F. Werumeus Buning 

 

 

 

  



OVERDENKING 

 
 

Groene genade?! 
 

Mij spreekt de blomme ene tale,  

mij is het kruid beleefd,  
mij groet het altemale,  

dat God geschapen heeft! 

 
Deze woorden uit de 19e eeuw van de dichter Guido Gezelle spreken nog onbekommerd over de 

schepping als vindplaats van God. De natuur, in het bijzonder de plantenwereld, als toonkamer 
van de grootsheid en goedheid van de Schepper. 

Nog weer eerder, in de Middeleeuwen, schreef Jacob van Maerlant al op een manier over de 

natuur als het boek van Gods schepping. 
 

Ik denk dat velen van ons daar iets in herkennen. Wanneer ik mensen vraag een moment te 
beschrijven waarop ze God of het goddelijke hebben ervaren, wordt vaak een natuurervaring 

genoemd. De indrukwekkende bergen, de uitgestrektheid van de zee of de schoonheid van de 

sterrenhemel, ze kunnen beleefd worden als teken van Gods grootsheid en ze wekken in ons 
gevoelens van geloof, verwondering en ontzag. 

 

Tegelijk is die ervaring in de theologie ook wel met argusogen bekeken. Theologen hebben wel 
gezegd dat “natuurlijke theologie” (het idee dat we God ook kunnen leren kennen door de 

natuur) het risico in zich draagt dat we niet voldoende oog meer hebben voor die andere kant: 
voor God die zich ook buiten de mooie geloofservaringen om openbaart.  

 

En ik geloof dat het inderdaad belangrijk is om dat voor ogen te houden. God valt nooit volledig 
samen met onze ervaring. Niet voor niets klinken, onder andere vanuit de bijbel, telkens weer 

profetische stemmen die ons oproepen onze ervaringen en onze religieuze gevoelens kritisch te 
blijven ondervragen. Op zo’n manier dat ons geloof niet alleen uit bevestigende ervaringen 

bestaat, maar er ruimte blijft voor de stem van het kritisch tegenover. Daar groeien we als 

mensen door.  
 

Maar dat maakt die bevestigende ervaringen op zich natuurlijk niet minder kostbaar. En het 
doet ook niets af aan het wonder van de natuur als teken van Gods aanwezigheid en haar 

scheppende kracht. 

 
Ik denk aan de woorden van een mij zeer dierbaar lied (de tekst is geschreven door de blinde 

dichter Jan Wit): Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De 

zorgeloze vogels melden dat Gij Uw schepping niet vergeet. ’t Is alles een gelijkenis van meer 
dan aards geheimenis. 

 
Dat we als gelovigen al vanaf het begin de natuur hebben ervaren als een boek dat de weg naar 

God opent, maakt het des te zorgwekkender dat we zo onzorgvuldig met dat boek zijn 

omgegaan. Die relatie tussen de mens en de natuur is ontspoord. Juist die natuur waar we zo 
sterk het Heilige ervaren, maken we met elkaar kapot. Wij mensen zijn geen goede 

rentmeesters gebleken.  
 

Er zijn zelfs denkers die zeggen dat het christendom mede-schuldig is aan de huidige staat van 

de aarde. De Amerikaanse historicus Lynn White stelt: het westerse christendom is de meest 
mensgerichte godsdienst die de wereld heeft gekend. En zo heeft het christendom bijgedragen 

aan de huidige ecologische crisis. Waar in andere godsdiensten (denk maar aan het 



Boeddhisme) respect voor de natuur, voor de dieren en de planten een centrale rol speelt, is 

dat in het christendom lang anders geweest. De mens stond boven de natuur en kon deze naar 
hartenlust gebruiken. Een denkbeeld met desastreuze gevolgen voor onze aarde. 

 
Wat hebben wij gedaan met de groene genade die we ontvangen hebben?  

 

Er is een prachtig en verontrustend gedicht van Alexis de Roode (te lang om hier in het geheel 
te citeren helaas, maar u kunt het googelen) met als titel Schepping, week 2. In dit gedicht 

speelt De Roode met de gedachte dat de mens het scheppende werk van God nog eens over 

heeft gedaan. Maar dan zo dat die schepping gehoorzamen moet aan de mens. Zo staat er dan:  
 

De mens sprak: Laat mijn tuin vruchtbaar zijn 
wanneer ík het wil. Want de planten en dieren planten 

zich lukraak voort, zonder te denken aan mijn behoeftes. 

 
… 

 
Nu was de tuin van de mens voltooid. 

En toen hij op de zevende dag al het werk zag, 

dat hij verricht had, rustte hij en keek uit over zijn tuin. 
Hij at pitloze druiven en zwom in een vijver van melk. 

Hij zag de bijen bij zwermen sterven in zijn tuin. 

De grond was bitter geworden. En hij zei – Goed, 
zei hij, Goed. Morgen weer een dag. Er is nog tijd. 

 
Intussen is het de vraag hoeveel tijd we nog hebben. En belangrijker nog: hoe we die tijd 

gebruiken. Misschien is het moment daar dat we juist als christenen hierin onze 

verantwoordelijkheid nemen. En gelukkig zijn er in onze traditie ook genoeg goede en 
inspirerende voorbeelden te vinden. Denk bijvoorbeeld maar aan Franciscus van Assisi, die alle 

schepselen zag als onze broeders en zusters. Zo voelde hij zich onderdeel van de kosmos en 
ontleende hij er dagelijks een diepe spirituele vreugde aan. 

Of denk maar aan zijn naamgenoot, de huidige paus, die zeer betrokken is bij de thematiek van 

de zorg voor de aarde. Hij schreef: ‘Benadrukken dat de mens geschapen is naar het beeld van 
God, mag er niet toe leiden dat we vergeten dat íeder schepsel er toe doet en geen enkel 

schepsel overbodig is.’ 
 

Ik hoop dat we met elkaar op een inspirerende manier kunnen nadenken hoe we op onze plek 

kunnen zorgdragen voor de schepping. Niet voor niets willen als Zendingskerk groene kerk 
zijn. De vakantiediensten van dit jaar en de bijbehorende activiteiten kunnen daar hopelijk een 

extra stimulans aan geven. Zonder dat we nu onmiddellijk alles perfect hoeven te doen of 

precies weten welke keuzes we moeten maken. Ik las ergens: “We hebben niet een paar 
mensen nodig die alles perfect doen, maar we hebben heel veel mensen nodig die willen 

proberen het goede te doen.” Zelf vind ik dat een troostrijk uitgangspunt. 
Net zoals ik het troostrijk en inspirerend vind dat we elkaar in onze geloofsgemeenschap hierbij 

op een vreugdevolle manier ‘bij de les mogen houden’. Niet door elkaar de les te lezen, maar 

door met elkaar te blijven zoeken naar haalbare manieren om dat kostbare “boek der natuur” 
ook voor volgende generaties te bewaren. 

 
 

Met een hartelijke groet van huis tot huis,  

Ds. Kim Magnée-de Berg 

 

 



 

 
Terugblik en dankwoord 

 
Wat een mooi begin was het, de dienst van 29 mei waarin ik als predikant verbonden werd aan 

de Zendingskerk. Ik kijk er met plezier en warmte op terug. Fijn dat het zo’n volle kerk was en 

ik een groot aantal van u heb mogen ontmoeten. 
Dat proces van ontmoeten en kennismaken zet zich nu voort. Onder andere met de 

kennismakingsronde die begonnen is. Het zal wel even duren voor ik iedereen heb gesproken, 

maar het begin is er! 
Ik heb ook al bij een aantal vergaderingen mogen aansluiten en ben onder de indruk van al het 

werk dat door vrijwilligers verzet wordt. En vooral door het enthousiasme en de betrokkenheid 
waarmee dat gebeurt. 

Graag loop ik op dat pad met jullie mee. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Veel dank voor de warmte en hartelijkheid waarmee ik steeds word ontvangen. Ik hoop een 

goede predikant te kunnen zijn voor de Zendingskerk en haar mensen en zie uit naar alles wat 
we met elkaar gaan meemaken als geloofsgemeenschap. 
 

Tot slot: wanneer u behoefte heeft aan een gesprek of ontmoeting of wanneer u vermoedt dat 
dat voor iemand anders geldt, laat het me dan vooral weten! Ik kom ook op eigen initiatief 

graag op bezoek, maar niet alles kan tegelijk en ik hoor of weet natuurlijk niet alles. Daarom 

vind ik het fijn wanneer u zich vrij voelt mij te benaderen, waarmee dan ook. Dat kan per mail 
(predikant@zendingskerk.nl) of telefonisch of per app: 06-41375303. 

 
Mijn werkdagen in Ermelo zijn in principe de maandag en de donderdag, maar in bijzondere 

situaties ben ik daar uiteraard flexibel in. 
 

 

Voor nu een hartelijke groet en graag tot ziens, 

Ds. Kim Magnée-de Berg 
 

 

PS Nadeel van vlak voor de zomer beginnen is dat het ook voor mij al snel vakantie is. Wij zijn 

afhankelijk van de schoolvakanties en dat betekent dat ik de laatste twee weken van juli 

afwezig ben. Vanaf 1 augustus ben ik er weer. 
 

 



VAKANTIEDIENSTEN 

 
 

Ook dit jaar kunnen we weer uitkijken naar een boeiende serie vakantiediensten. Dit keer met 
als thema: “Groene genade, over natuur in bijbels perspectief.” Verschillende bijbelteksten, die 

stuk voor stuk aan dat thema raken, komen aan de orde. Hieronder staat voor elke zondag vast 

een korte introductie op de dienst. Bijzonder is dat we naast de bijbeltekst ook steeds een 
theoloog aan het woord willen laten komen die zich bezig heeft gehouden met de thematiek 

van schepping of natuur. 

Tijdens een aantal diensten zal zoals gebruikelijk ook weer extra muzikale medewerking zijn. 
We hopen velen van u bij één of meer diensten te ontmoeten! 

 
Hartelijke groet,  

Heleen Bakker, Kim Magnée-de Berg, Jan Visser en Sjoerd Zwaan 

 
 

 
1e dienst 10 juli 2022  

Voorganger ds Jan Visser 

 
Schriftlezing Johannes 4,1-15 

 

In deze eerste van de vakantiediensten raken we aan een aantal thema’s die nauw met elkaar 
verbonden zijn: sociale status, gender, ecologie, …. In het verhaal van de Samaritaanse vrouw 

bij de put treffen we slechts twee karakters aan: een vrouw en een man; een Samaritaanse en 
een Jood; een man met een roeping en een vrouw met bittere noodzaak. Tel eens hoeveel 

kranen u in huis hebt: keuken, buiten, toilet boven, toilet beneden, badkamer, 

wasmachineaansluiting, fonteintje in een slaapkamer… En bij de meesten van ons komt uit elk 
van die kranen schoon drinkbaar water. De World Health Organization zei in 2019 dat 1 op de 

10 wereldbewoners geen toegang heeft tot schoon water. En dat aantal neemt door 
klimaatverandering alleen maar toe. Wat heb je aan levend water als je ziek wordt van je 

drinkwater? 

 
 

2e dienst 17 juli 2022 
Voorganger ds Sjoerd Zwaan 

 

Schriftezing: Job 38,1-11; 39,1-12; 40,1-14; 42,1-6 
“Ik leg mijn hand op mijn mond” 

 

Het verhaal van Job is een verhaal over rechtvaardigheid. Job bestrijdt de logica van zijn 
bezoekers: ‘je hebt het onheil over jezelf  

 
afgeroepen’. Hij tekent ook protest aan bij God: ‘Dit heb ik niet verdiend’. In de hoofdstukken 

38 t/m 41 horen we het antwoord van God aan Job. Dat antwoord lijkt nauwelijks in te gaan op 

Jobs vragen. Vier hoofdstukken lang tekent God de overweldigende grootsheid van de natuur. 
Job wordt er stil van: ‘Ik leg mijn hand op mijn mond’. Buigt hij voor de macht van God of 

realiseert hij zich dat de wereld niet om hem draait? De vraag of wij onze plaats kennen ten 
opzichte van de natuur lijkt actueler dan ooit. 

 

 
 

 



3e dienst: Dienst 24 juli  

Voorganger: Heleen Bakker 
 

Schriftlezing: Genesis 1- 2:4 

 
‘En God zag dat het goed was.’ Hoe lazen we en hoe lezen we het scheppingsverhaal? Is de 

mens de kroon op de schepping? En rentmeester ervan? En, zo dat onze positie is, wat maken 
we daar dan van waar? We gaan te rade bij Ellen van Wolde, emeritus hoogleraar aan de 

Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij kreeg bekendheid door haar oratie over de eerste drie 
zinnen van het Bijbelboek Genesis. Hopelijk blijft er nog wat ruimte om bij Albert Schweitzer te 

buurten die met zijn eenvoudige motto ‘eerbied voor het leven’ al het denken in hokjes en 

systemen overstijgt. 
 

 
4e dienst 31 juli 2022  

Voorganger: ds Sjoerd Zwaan 

 
“Leerling van Jezus zijn in onze zorg voor de schepping” 

Schriftlezing: Kolossenzen 1: 15-20 

 
In deze dienst staat de ‘Christushymne’ in Kolossenzen 1,15-20 centraal. In dit oude lied wordt 

Christus de eerstgeborene van de schepping genoemd. Nu wordt hetzelfde gezegd van Vrouwe 
Wijsheid (Spreuken 8). Spreuken tekent haar als deel van Gods wezen. Dat bevestigt dat wij in 

Jezus een andere kant van God kunnen ontdekken. Hij is niet alleen de machtige en 

doortastende God (typisch mannelijk in bijbelse tijden), maar ook invoelend en kwetsbaar 
(typisch vrouwelijk in die tijd). Als leerlingen van Jezus worden wij uitgedaagd om ons opnieuw 

af te vragen wat onze relatie tot de schepping, tot de natuur is. 
 

 

5e dienst 7 aug. Psalm 98 
Voorganger: Heleen Bakker 
 

Jonge kinderen stellen zich God soms voor als een oude man met een baard, zittend op een 

wolk. Met het ouder worden verdwijnt meestal dat beeld en wordt het zelfs de vraag of je je 
God wel moet voorstellen als een persoon. Niemand die het weet. Misschien ook niet zo 

belangrijk, want het is veel belangrijker om Gods karakter te kennen, te weten of je op 
Hem/Haar kunt vertrouwen. Maar stel je voor dat God een lichaam heeft. En dat Zijn/Haar 

lichaam de natuur is. Wat betekent dat dan voor onze omgang met God? En met de natuur? 

Graag laat ik u, jou deze zondag kennismaken met dit gedachte-experiment van Sally Mc 
Fague. Met uiteraard ook aandacht voor de Psalm! 

 
 

6e dienst 14 augustus: Mattheus 6: 24-34 

Voorganger: ds. Kim Magnée-de Berg 
 

In deze viering klinken woorden uit de Bergrede waarin ons wordt voorgehouden goed te kijken 

naar “de leliën des velds en de vogelen des hemels”. Van hen kunnen we leren met meer 
vertrouwen in het leven te staan. Deze tekst stelt ons de vraag: waar maken wij ons zorgen 

om? En zijn dat eigenlijk wel de goede dingen om bezorgd over te zijn?  
Ik neem u in deze dienst ook graag mee in het gedachtengoed van de theoloog Matthew Fox. 

Hij leest de Bijbel zo dat we misschien meer zouden moeten denken vanuit het begrip Original 

Blessing (Erfzegen) en niet zozeer vanuit Original Sin (Erfzonde).  
Wat betekent het voor ons wanneer we niet allereerst belast en bezwaard in het leven hoeven 



te staan, maar wanneer we als gezegende mensen mogen zoeken naar het Koninkrijk dat hier 

en nu is? 
 

 

Laatste dienst 21 augustus 2022, Johannes 19,41-20,18 
Voorganger: ds Jan Visser 

 

In de laatste zomerdienst kijken we naar een paradigmatisch verhaal: gecentreerd rond het 
paasevangelie. En zoals de evangelist Johannes begon met de scheppingsmythe (in het begin 

was het woord), zo komt rond de kruisiging en graflegging de taal van het paradijs naar voren: 

Jezus wordt gekruisigd in een tuin (dat is lastig voor vertalers: de Nieuwe Bijbelvertaling zei: 
“dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard.” De nieuwe Nieuwe 

Bijbelvertaling zegt: “bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een tuin”. Letterlijk: “op de 
plek waar hij werd gekruisigd [was een] tuin”. Daar vindt ook de graflegging plaats. Niet voor 

niets dat Maria hem de tuinman waant. Hij is de tuinman! Die de onmogelijkheid van 

paradijselijke toestanden doorbreekt: “een tuin bloeit rond het open graf.” De steen is 
weggerold. Een hartstochtelijk pleidooi deze morgen om de stoeptegels uit de tuin te trekken 

en de bloemen en planten te laten groeien. Wel zo christelijk! 
 

 

Extra activiteiten bij het thema Groene Genade 
Deze zomer organiseren we naast de diensten bij het thema ook een aantal extra activiteiten. 

Op het programma staan: een wandeling, een filmavond en een maaltijd: 

 
 

Op zondag 10 juli willen we na de dienst met elkaar wandelen en tijdens de wandeling in 

gesprek raken aan de hand van een “groene” vraag of citaat. We starten met een kleine lunch 
en zullen dan op pad gaan voor een wandeling van ongeveer een uur. 

 
 

Een maand later op 7 augustus zouden we graag aansluitend op de dienst met elkaar een 

vegetarische maaltijd delen (met soep, salades en broodjes), we praten dan door over het 
thema dat die zondag aan de orde komt. En natuurlijk is het ook gewoon leuk en inspirerend 

om met elkaar te eten en elkaar in de rust van een maaltijd te ontmoeten! 
 

 

Op donderdagavond 18 augustus wordt u uitgenodigd om de film “The biggest little farm” 
te bekijken en er vervolgens over door te praten. Deze prijswinnende documentaire toont het 

verhaal van de Amerikaanse filmmaker John en zijn vrouw Molly. In 2011 verruilden zij de 
grote stad voor het platteland. De film volgt hen terwijl ze een stuk land ombouwen tot een 

unieke boerderij met een zelfregulerend ecosysteem. Het is een inspirerend verhaal, met 

prachtige beelden en het zet aan het denken over de manier waarop wij de afgelopen eeuw 
landbouw hebben bedreven. 

Een onvergetelijke film die veel oproept! 

 
 

 
Voor al deze activiteiten zal nog een aparte mail rondgestuurd worden, met praktische 

informatie over de mogelijkheid tot opgeven, meehelpen en andere zaken. Organisatie is in 

handen van Heleen Bakker en Kim Magnée-de Berg. 
 

 
 



VIERING INTREDE ds. KIM MAGNÉE-DE BERG OP 29 MEI 2022 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Tijdens de middagviering op 29 mei jl. is onze nieuwe predikant ds. Kim Magnée-de Berg 

verbonden aan onze Zendingskerkgemeenschap. Te midden van veel van onze leden, familie 
en vrienden van Kim Magnée, gasten vanuit de Parochie De Goede Herder en de hervormde 

wijkgemeentes uit Ermelo hebben wij genoten van deze bijzondere viering. Ds. Wilbert van 
Iperen, classispredikant , heeft samen met Kim deze intrededienst geleid. De gekozen liederen 

en ook het officiële deel van de viering, de verbintenis van Kim Magnée-de Berg waarin zij de 

gelofte aflegde en de gemeenteleden haar aanvaardden als predikant, was indrukwekkend. 
Na de aanvaarding door de gemeente nam Kim Magnéé-de Berg de dienst over van Wilbert van 

Iperen. Zij gaf uitleg over de woorden van Johannes 14, 15–26. Mooie liederen werden 
gezongen en het gedicht “Heenzending” van Joke van Leeuwen werd voorgedragen. (tekst 

staat hieronder) 

Na afloop van de viering kreeg een ieder de gelegenheid om Kim te feliciteren met haar 
verbintenis aan de Zendingskerkgemeenschap. Daarna was er een ouderwets gezellige 

bijeenkomst met elkaar. 
Wij zijn zeer verheugd dat wij weer een predikant hebben die samen met de leden van de 

taakgroepen en de kerkenraad initiatieven ontplooit om de Zendingskerk een levende en 

levendige geloofsgemeenschap te doen zijn. Zij mag zich zeer welkom voelen en wij hebben 
het volste vertrouwen dat zij zich thuis zal voelen bij ons en wij bij haar. 

 
Namens de kerkenraad, 

Dini van Bruxvoort 

 
 

 
De tekst van het gedicht van Joke van Leeuwen: 

 

 Goed, zei de Schepper, wat ons betreft 
 is het goed, maar aan jullie laat ik 

 het met de elleboog voelen of 

 het badwater niet te heet is, 
 het behoedzaam proeven of 

 het eten niet te scherp is, 



 het drinken niet te zuur is, 

 het weten waar wat breken kan 
 zal staan 

 het verschonen van wat stinkt en  
 opnieuw stinkt, 

 het aanpassen van de voetstap, 

 het onverstaanbaar zingen 
 in het donker, 

 het herhalen van moeilijke woorden, 

 het tellen tot oneindig 
 en het hekje voor het trapgat. 

 
 

 
 
 
 

 
VAN DE SCRIBA 

 

 
Vanuit de kerkenraad 

 
De vergadering van 16 mei 2022, puntsgewijs: 

Er is aan de taakgroep diaconie gevraagd de mededelingen over de collecte in te korten tot 

maximaal 200 woorden. 
Er wordt gekeken of het kerkerf vergroend kan worden. 

Op maandag 23 mei is er een overleg met Kim Magnée, Ton Hardeman en Dini van Bruxvoort 
over de taakinhoud. Kim wil graag beginnen met huiskamerbezoeken. Dat is dan meteen een 

kennismakingsronde voor haar. Organisatie hiervan door de taakgroep pastoraat. 

De Pinksterviering van de Zendingskerk zal dit keer plaatsvinden in de Goede Herderkerk. Dit 
wordt een oecumenische viering.  

De kerkenraadsvergadering begint voortaan op de tweede maandag van de oneven maand; 

aanvang 14.00 uur. 
Er is een mail van Esther Brunsveld met de vraag of er een startdienst gehouden kan worden. 

Dat lijkt een goed idee. Het zou kunnen op 25 september, dan is Kim voorganger. Overleg zal 
volgen. 

De wens om de bloemen niet te verpakken in plastic maar in papier zal doorgegeven worden 

aan de bloemenwinkel. 
Volgende vergadering: maandag 11 juli 2022. Aanvang 14.00 uur. 

 
Margot Sants-Kottman, scriba 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



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. 0341-496603  

Wijk 4B  Diny van Vuure:dievertjedegroot@gmail.com 

         tel.0341-558523 
Wijk 5   Arda Overbeek-Mulder: arda.mulder@planet.nl  tel: 06-15587642 

Wijk 6   Overige plaatsen: Herma Jongekrijg; zie bij wijk 1A   
Wijk 7   Harderwijk: Dini van Bruxvoort:  dinivbruxvoort@gmail.com 

              tel. 06-51107090 

Wijk 8   Putten/Speuld: Herma Jongekrijg, zie bij wijk 1A  
 

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.  

 

 

 

Kerkbloemen 

 
Op 15 mei ontvingen Wil en Han Kok de bloemen. 
 

Op 22 mei was dat Jaap van Seventer. 
 

Op 29 mei ontving Kim Magnée de bloemen.. 
 

12 juni waren er drie bossen:  
voor Ton en Marianne Hardeman; voor Piet-Jan en Anneke Tuinema ; 

en voor Dory en Dries Vredenberg.  
 

Op 19 juni gingen de bloemen naar Everhard van Otterloo. 

 

We hopen dat u genoten heeft van het boeket en een bedankje is echt niet nodig.  
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.  
 

Arda Overbeek-Mulder 

 

 

 

 

 

Martin van Ee

Martin van Ee



AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 

 

Inzameling Voedselbank op 2 en 3 juli 2022 
 

In juli zamelen wij weer, zoals gewoonlijk, levensmiddelen in voor de Voedselbank Harderwijk, 

Ermelo, Putten. Gewoon omdat daar nog steeds dringend behoefte aan is. Vanuit de 
Voedselbank worden wekelijks voedselpakketten uitgereikt aan personen en gezinnen die 

vanwege (tijdelijk) geldgebrek zelf geen eten kunnen kopen. De mensen die voor zo’n pakket 
in aanmerking willen komen melden zich hiervoor aan en nadat hun financiële situatie is 

gescreend krijgen zij een pasje, waarmee zij wekelijks een voedselpakket kunnen afhalen. 

Deze pakketten worden bij de Voedselbank samengesteld en ingepakt door vrijwilligers en op 
drie locaties afgeleverd en gedistribueerd, met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen 

t.a.v. de hygiëne en afstand.  
 

De Zendingskerk doet twee keer per jaar mee aan het inzamelen van die levensmiddelen 

waaraan de Voedselbank op dat moment behoefte heeft. Dat zijn voor de komende zomer de 

volgende producten: soep in stazakken, vacuüm verpakte kaas, kuipjes halvarine, 
blikken/potten groente, jam, wasmiddel en luiers maat 3. 
 

De punten van Douwe Egberts kunt u ook  inleveren. Deze worden door de Voedselbank bij DE 
ingewisseld  voor pakken koffie. 
 

De kratten voor bovenstaande levensmiddelen staan op zaterdagmiddag 2 juli van 14 tot 15 
uur klaar in de consistoriekamer en op zondagmorgen 3 juli,  voorafgaande aan de 

kerkdienst, in de hal van de kerk. We hopen dat u ook dit keer weer allemaal meedoet aan 

deze directe vorm van zorg voor de directe omgeving. 
 

Alvast bedankt namens de Taakgroep Diaconie,  
 

Agaath Grootjans 

 
 

 

 
 

 
  



Foto expositie in de Zendingskerk 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Leden van fotoclub “Inspiration” uit Ermelo exposeren eigen werk, te zien op vijf 

achtereenvolgende zaterdagmiddagen, van 23 juli t/m 20 augustus in de Zendingskerk.  
 

De Zendingskerk is dan geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
 

Ermelo en omgeving vormen een belangrijke inspiratiebron. Motieven te over in de afwisseling 

van uitgestrekte bossen en heidevelden. Maar ook in het cultuurlandschap met zijn oeroude 
boerenhoeven. Verder westelijk het overgangsgebied naar de Randmeren, die zelf een geheel 

eigen karakter hebben met strand, water en weidse luchten. En tenslotte zijn in het dorp 
Ermelo zelf - voor wie er oog voor heeft - oneindig veel interessante objecten te ontdekken en 

vast te leggen.  

 
Fotoclub “Inspiration” bestaat sinds 2012 en heeft acht leden. Maandelijks komt men samen 

om elkaars werk te beoordelen en ideeën uit te wisselen zoals interessante locaties, 
verrassende objecten en ongewone composities. Ook de nachten en de schemering zijn een 

favoriet thema. Kortom, men streeft naar echte fotografie, meer dan louter traditionele 

plaatjes. Nieuwe leden zijn welkom. Jaarlijks wordt in De Baanveger een 
overzichtstentoonstelling gehouden.  

 

Namens de Open Kerk Commissie 
Wilbert de Kruiff 

 
 

 

 
  



Musical ‘Circus Mens’ 

 
Op 3 september 2022 start de spelgroep met het repeteren van de musical Circus Mens. De 

musical gaat over een circusfamilie die met faillissement wordt bedreigd. De musical is ook een 
spiegelverhaal van de gelijkenis ‘De Verloren Zoon’. Tevens gaat de musical over de vraag wie 

wij werkelijk zijn als de maskers af zijn. En bij wie wij onszelf kunnen zijn.  

 
De uitvoeringsdata zijn 17 en 18 februari 2023. Dit jaar werken we voor het eerst met 

kaartverkoop om teleurstelling te voorkomen als de zaal vol zit. De kaarten zijn t.z.t. te koop 

bij Evita en boekhandel Riemer à € 5,- , uitsluitend contant. Nadere informatie over de 
kaartverkoop volgt later. 

 
De musical wordt gespeeld door jong en oud en is ook bedoeld voor jong en oud(er) publiek. De 

musical heeft weer mooie liedjes, die live begeleid worden door Cor Louwerse en zijn band. De 

regie is in handen van Gertia Coenraats.  
 

Deze musical zal de 20e musical in de Zendingskerk zijn. Een mooie traditie, waarin de weg 
ernaartoe net zo belangrijk is als de uitvoeringen. 

  

Gertia Coenraats, regisseur 

 

 

Barbecue op zaterdag 17 september?? 

 
Een lange traditie is een aantal jaren geleden ter ziele gegaan, namelijk de jaarlijkse barbecue 

voor de leden van de Zendingskerk. Door het wegvallen van de catering en doordat vrijwilligers 

na vele jaren hier aan meegewerkt hebben ermee ophielden. Wellicht was ook de 
belangstelling tanende.  

 

De taakgroep pastoraat wil nu proberen deze traditie nieuw leven in te blazen, vooral nu we na 
twee jaren coronamaatregelen weer meer kunnen organiseren. (Onder voorbehoud van 

mogelijke maatregelen aangaande covid)  
 

Hoe leuk zou dat kunnen zijn ? U begrijpt het al: de taakgroep is dus op zoek naar 

vrijwilligers/sters die hun schouders eronder willen zetten om dit te gaan organiseren en te 
coördineren. We denken aan zaterdag 17 september. Voor inlichtingen en aanmelding als 

vrijwilliger kan er contact opgenomen worden met Bepke Hart, tel: 0341-562972 of via de 
mail: bepke_hart@hotmail.com 

 

Mocht de barbecue doorgaan (en daar gaan wij wel van uit natuurlijk) dan komt er deze zomer 
op een later moment de mogelijkheid u hiervoor op te geven. Voor elk wat wils: zowel de 

vegetariër als de niet-vegetariër komt aan zijn/haar trekken (niet te gek natuurlijk, we hebben 
wel het predikaat Groene Kerk). 

 

We zijn benieuwd naar de reacties! 
 

Namens de taakgroep pastoraat, 

Arda Overbeek-Mulder 

 
 



 

Soep met brood 
 

Wij bereiden iedere laatste zondag van de maand een vesper voor. Het lijkt ons mooi om na de 
vesper met elkaar soep met brood te eten. We zijn op zoek naar mensen die voor een pan soep 

willen zorgen op zondag 25 september of een andere vesper later dit jaar. Ook als je op een 

andere manier wilt bijdragen aan de vespers horen we het graag. Je kunt mailen naar 
helenevharten@gmail.com. 

 

Namens de vespergroep, 

Helene van Harten 

 

 

 

COLUMN 

 
Harderwijk, langste dag, 21 juni 2022 
 

Lieve Natuur, 
 

Een paar weken geleden, om precies te zijn op 3 juni, zat ik in de trein van Zwolle naar 

Harderwijk en zag de allermooiste zonsondergang ooit. De lucht kleurde dieprood, violet en 
oranje. En onder dit natuurschilderij stroomde de IJssel, zilvergrijs, als zette ze een streep 

eronder.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ik was de enige in de coupé die naar  
buiten keek. Tja, het mobieltje, hè.  

Verloren in de smartphone, iedereen.  

Ik hield me stil, maar had ik  
natuurlijk moeten roepen:  

“Jongens, kijk naar buiten, nu!” 

Sorry, lieve Natuur,  
dat heb ik niet gedaan. 

 
 

Om dat goed te maken bedank ik je vandaag voor al het moois dat je elke dag geeft. 

Op deze bijzondere dag die sinds mensenheugenis 16 uur, 16 minuten en 47 seconden duurt, 



de langste dag van het jaar. Een lange dag om te klappen voor Moeder Natuur. 

 
Bedankt voor het ochtendgloren, met de laatste slierten mist en voor de avondschemering; de 

Hierdense beek en de Rijn, de Mont Blanc en de Holterberg, de kortstondige klaproos en de 
eeuwenoude olijfboom. O ja, de zoele zuidenwind nog en het IJslandse mos. 

 

Bedankt, Natuur, dat elke dag bloemen zich  
weer openen voor het zonlicht, vogels langs de  

hemel trekken en bomen doorgaan te wortelen. 

Bij de schrijver Guus Kuijer las ik de zin:   
”Vroeger noemde de mens zijn verering God,  

nu heet hij Economie. Ik hoop dat we de  Natuur gaan 
aanbidden".  

Maar God en jij, Natuur, hebben toch alles met 

elkaar te maken? Passen in elkaar, vloeien in  
elkaar over of zo? Iets om te overdenken in de vakantie. 

 
Ook heb ik, als goedmakertje, mijn bijdrage  

aan Natuurmonumenten verhoogd. 

Als ze daar nou reclamezendtijd voor kopen om  
jou te promoten…. 

Sterreclames over Decupré matrassen en  

Verisure mogen dan onmiddellijk voorgoed  
verdwijnen; die pretenderen rust, maar  

creëren ergernis en onrust! 
 

Lieve Natuur, bedankt voor alles en hou je goed. 

Voor altijd de jouwe, 
Titia  

 
Titia Dijk-Gilhuis 

column@zendingskerk.nl 

 
 

 
 

 

 
 

KERK EN ISRAËL 

 
Land 

 

Volgens Rabbijn Yehuda Aschkenasy heeft in de Thora iedere letter, ieder woord, betekenis. Als 
er een herhaling staat dan wil ook die herhaling iets duidelijk maken.  

Opvallend is in het Eerste Testament de LANDBELOFTE, vijf maal gedaan aan Abram, bevestigd 

aan Izaäk, en nogmaals aan Jacob. Zeven maal wordt de landbelofte gedaan. 
 

Wonen in het land, dat Gods eigendom blijft, staat weliswaar voor een eeuwigdurende belofte, 
maar is gebonden aan voorwaarden waaraan de bewoners moeten voldoen. Zo zullen ze waken 

over de weg die de God van Israël zal wijzen, de weg van het doen van gerechtigheid en recht 

en dit ook aan hun kinderen en kindskinderen leren. Zo niet, dan volgt verbanning.  

mailto:column@zendingskerk.nl


Er is dus een plek waarmee God een speciale verbondenheid heeft, daar wordt een begin 

gemaakt om anders te zijn dan de omringende volken; er is een plaats onder de zon bedoeld 
om hemel en aarde te verbinden. Een licht te zijn voor de volkeren. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Voor Joden is het land van grote betekenis voor hun identiteit. In het land Israël kan een Jood 

zichzelf zijn, zonder zich te hoeven aanpassen aan wetten, geldend in het land waar men buiten 
Israël woont. De sjabbat kan er bijvoorbeeld gehouden worden. 

Bovendien geldt het land voor velen als een toevlucht, waarheen je altijd gaan kunt, als het 

antisemitisme weer oplaait. De staat Israël biedt bescherming. 
Tijdens de verstrooiing werd door gelovige Joden eeuwenlang aan het einde van de 

Sedermaaltijd gezegd: “Nu nog hier, volgend jaar in Jeruzalem.” Hoewel het een wonder mag 
heten dat 70 jaar na de oprichting de staat Israël geworden is tot een ontwikkeld en innovatief 

land, kan het er maar geen vrede worden. De interne verdeeldheid is groot, en de bedreiging 

van buitenaf, die handenvol geld kost aan beveiliging, eveneens. 
 

Ligt het aan de diversiteit van de bevolking? Zoveel nationaliteiten die op een klein stukje 
grond samen moeten zien te leven? Zijn de tegenstellingen te groot?  

Dat is niet de enige reden. De Eeuwige houdt van diversiteit, daarvan getuigt de schepping. 

Maar de samenleving vraagt om een sociale orde, een gedeelde moraal. Joodse ethiek in het 
land is allereerst sociale ethiek. Ethiek waarin iedereen tot zijn of haar recht mag komen, 

gerespecteerd wordt en op een eigen manier mag bijdragen aan het geheel. Als er sprake is 
van een harmonieus naast elkaar bestaan ondanks tegenstellingen wordt dit “shalom” 

genoemd, aldus Rabbi Jonathan Sacks. Aan vrede moet blijvend gewerkt worden, wijsheid, 

volharding, tolerantie en empathie zijn daarvoor nodig.  
Een andere reden, bedreiging van buitenaf, is complex en heeft onder andere te maken met de 

ontkenning van het bestaansrecht van de staat Israël, waaronder ook weer verschillende 

redenen kunnen schuilgaan.  
 

 
(1) Een godsdienstige reden is: land dat tot het eind van de Eerste Wereldoorlog tot het 

Ottomaanse rijk behoorde, dient ook islamitisch te blijven. Hoezo, Israël als uitverkoren volk? 

Is Ismaël niet de eerstgeborene? Kinnesinne, een woord stammend uit het Jiddisch, qin'a en 
sin'a betekent: haat en nijd. Weinig bekend zijn de teksten die in de Koran staan over 

binnentrekken in en bewonen van het land door het volk van Musa (Mozes). Het vredesoverleg 
is vastgelopen, zeggenschap over de Tempelberg is een heikel onderwerp. 

 

 
(2) Een voorkomende christelijke zienswijze is dat het Eerste Testament door een 

Nieuwtestamentische bril wordt gelezen. In Jezus Christus zijn alle beloften vervuld, zo wordt 



gemeend, de landbelofte is niet meer van kracht en moet geestelijk verstaan worden. Het heil 

geldt nu de hele wereld. 
Of: de Kerk is het nieuwe Israël en Israël heeft afgedaan, door eigen falen. Vervullingstheologie 

en vervangingsdenken leven nog op veel plaatsen. 
 

 

(3) Nog een reden is onrecht dat de oorspronkelijke bevolking werd en wordt aangedaan na de 
oprichting van de staat Israël, door toe-eigening van land. Oorlogsgeweld aan beide kanten 

heeft diepe sporen nagelaten. 

Onderdrukking komt vooral voort uit angst voor aanslagen, die veelvuldig zijn. Soms slaat 
Israël daarbij terug en slaat ook wel eens door. 

 
Zeven maal lezen we in de Thora over de landbelofte, die in het N. T. niet wordt herroepen.  

De oprichting van de staat Israël in de streek Palestina en de terugkeer naar het land zien 

rabbijnen als het begin van een ontluikende verlossing. 
Niet alle Joden zijn het eens met de in 1948 opgerichte staat. Ultra-orthodoxe Joden vinden het 

te voorbarig. God moet verlossen. Betekent dit dat God het land cadeau zal geven? 
Een Joodse geloofsopvatting is dat mensen, behalve bidden, met de Eeuwige moeten 

samenwerken om vrede in het land te realiseren. Jodendom is het geloof van de hoop. Geloof 

is niet passief. Geloof is de moed om te handelen en zich niet te laten afschrikken. De vrede zal 
wel komen, voor Abrahams kinderen samen, maar mensen zijn het, die geïnspireerd, 

bemoedigd en gesterkt door de belofte, de toekomst vorm zullen geven. Op meerdere plaatsen 

in Israël zijn al initiatieven tot samen leven in vrede.  
 

 
Gebed voor de vrede van Jeruzalem is blijvend nodig. Wie Israël zegent, zal gezegend worden.  

 

 
Louise Katus 

 
 

 

 
 

 
 

VAN DE PENNINGMEESTER  

 
Collectes mei 2022 

 

In mei is voor collectes totaal € 3.072,13 ontvangen, waarvan € 1.975 op bankrekeningen en 
€ 1.097,13 in erediensten.  

Van de op bankrekeningen ontvangen bedragen is € 1.300 bestemd voor Kerken Syrië, € 55 
voor Tent of Nations en is € 620 volgens de verdeelsleutel 45% /40% /15% toegerekend aan 

de zondagse collecten.  

Totaal komen die uit op € 841,45 voor de specifieke zondagse collectedoelen, voor de diaconale 
maandcollecte (Moldovan Christian Aid) op € 706,68 en voor het collecteblok op € 169,00.  

 
Ton Hardeman 

 

 
 

VAN DE DIAKENEN  



 

Vakantiediensten 2022 

 

Het thema van de vakantiediensten dit jaar is Groene genade, zeven vakantiediensten over 
natuur in bijbels perspectief. Dit komt tot uiting in de schriftlezingen en uitleg, de liturgische 

bloemschikkingen en de collectedoelen. De taakgroep diaconie heeft naast de diaconale 
maandcollecten voor deze zondagen, hoe symbolisch, zeven klimaatcollectedoelen gevonden. 

Wereldwijd is klimaatverandering voor veel mensen realiteit en wij bevelen deze collectes van 

harte bij u aan. U kunt uw bijdrage voor de collecte ook altijd overmaken naar  
rekeningnummer NL INGB 006 928 325 van de Diaconie Zendingskerk (o.v.v. diaconale 

maandcollecte maand of datum en/of collectedoel) of rechtstreeks naar de hieronder vermelde 
rekeningnummers. 

 

 
10 juli, voorganger Jan Visser; Gesprek met een Samaritaanse vrouw 

Delen van Ethiopië worden steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. 

Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.  
De Ethiopische kerk helpt boeren met irrigatiepompen en droogtebestendige granen en 

kweekgoed voor bijvoorbeeld uien, wortels en tomaten. Mensen worden getraind om andere 
bronnen van inkomsten te benutten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 

Dankzij begeleiding en een startkapitaal van 213 euro van de Ethiopische kerk konden 

Meymuna en vier andere vrouwen een klein restaurant starten in hun dorp.  
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Aktie: Ethiopië: werken aan meerdere bronnen van 

inkomsten 
 

 

17 juli, voorganger Sjoerd Zwaan; Job: “Kun jij de aarde in zijn volle uitgestrektheid bevatten’’ 
In de Stichting Natuur- & MilieuPlatform (NMP) Ermelo vinden verschillende mensen elkaar die 

affiniteit hebben met de natuur en het milieu in Ermelo en ruime omgeving. Vrijwilligers die 

zich voor kortere of langere tijd voor een energiebesparingsproject inzetten, 
duurzaamheidsadviezen geven, betrokken zijn bij het ontwikkelen van lessen op scholen, 

themabijeenkomsten organiseren, de lokale politiek volgen of bewoners en bezoekers laten 
zien wat voor moois er te vinden is in het Ermelose landschap. Het NMP is gesprekspartner van 

de gemeente Ermelo. In contacten met gemeentelijke medewerkers en collegeleden worden 

standpunten uitgewisseld en adviseren zij over het lokale natuur- en duurzaamheidsbeleid.  
Zie ook website: www.nmpermelo.nl  

NL76 RABO 0397 756 402 t.n.v. Stichting NMP Ermelo 
 

 

 
24 juli, voorganger Heleen Bakker; De schepping van hemel en aarde 

Het dichtbevolkte Bangladesh ligt in ‘s werelds grootste rivierdelta. De kustregio van 
Bangladesh wordt regelmatig geteisterd door cyclonen. Door klimaatverandering neemt het 

aantal cyclonen toe en hebben ze meer kracht. Grote gebieden hebben daardoor te maken met 

overstromingen met zout water, met grote gevolgen voor de vruchtbaarheid van het land. 
Samen met een partnerorganisatie traint Kerk in Actie boeren in klimaatbestendige landbouw 

en leert hen gewassen te verbouwen die tegen zout water kunnen. In trainingen in dorpen 

leren mensen wat ze kunnen doen voor, tijdens en na een ramp om te overleven en de schade 
te beperken. 

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Aktie: Bangladesh: voedsel verbouwen op verzilte 
grond 

 

31 juli, voorganger Sjoerd Zwaan; "in hem is alles geschapen, alles in hemel en alles op aarde" 



Het noorden van Kameroen wordt steeds droger. De woestijn rukt op en verdrijft 

boerenfamilies van hun grond. De Lutherse Broederkerk, partner van Kerk in Actie, traint 
boerinnen in hun eigen dorp hoe ze kippen of geiten kunnen houden en hoe ze in hetvoldoende 

oogst kunnen krijgen. Daardoor hebben ze genoeg om de droge tijd door te komen en ook nog 
iets te kunnen verkopen of hun kinderen naar school te laten gaan. De kerk stimuleert de 

boerinnen om houtbesparende oventjes te gebruikenjonge boompjes te planten om ontbossing 

tegen te gaan, zodat vruchtbare grond niet wegspoelt. 
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Aktie: Kameroen: Landbouwtraining en 

houtbesparende oventjes 

 
 

7 augustus, voorganger Heleen Bakker; Zing voor de Heer een nieuw lied: 
Door klimaatverandering zijn de regenperiodes in het zuiden van Bolivia onberekenbaar 

geworden. Dat zorgt voor grote problemen in de landbouw en bij de drinkwatervoorziening. 

Voor jongeren is het onzeker of zij hier nog een bestaan kunnen opbouwen en velennaar grote 
steden voor werk. De partnerorganisatie van Kerk in Actie zoekt samen met jongeren naar 

oplossingen en geeft trainingen over klimaatverandering. De opgedane kennis kunnen 
jongeren inbrengen in de dorpsbesturen, zodat ze mee kunnen praten over eerlijke 

landverdeling. Jongeren krijgen zo meer zelfvertrouwen en een duidelijke stem. Ze werken zelf 

aan perspectief om een bestaan op te bouwen in de regio waar ze graag willen blijven. 
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Aktie: Bolivia: jongeren betrekken in dorpsbesturen 

 

 
14 augustus, voorganger Kim Magnee; Bergrede 

In Vanuatu – een onafhankelijke eilandengroep in de Stille Oceaan – voert de organisatie 
Pacific Islands Climate Action Network (PICAN) een campagne voor klimaatrechtvaardigheid. 

Het bijzondere aan de campagne is dat PICAN actief gemarginaliseerde groepen betrekt; onder 

meer oorspronkelijke gemeenschappen, LGBTQIA+communitiesmensen met een beperking. 
Pacific Islands Climate Action Network is een overkoepelend orgaan van meer dan 130 

organisaties die strijden voor klimaatrechtvaardigheid in de hele regio. PICAN heeft als doel om 
bruggen te slaan tussen verschillende kwetsbare groepen en hen actief te betrekken bij de 

klimaatstrijd. Vanuatu is een kwetsbare eilandengroep en zeer vatbaar voor de gevolgen van 

klimaatverandering. Op alle niveaus wordt ernstige schade en verlies geleden en vooral 
gemarginaliseerde gemeenschapsleden worden getroffen door de gevolgen van de 

klimaatcrisis. 
NL46 TRIO 0338 622 039 t.n.v. Het Actiefonds Klimaatstrijd in de Stille Oceaan  

 

 
21 augustus, voorganger Jan Visser; Opstanding 

Het noorden van Kenia had in 2020 te maken met een sprinkhanenplaag. Het grootste deel van 

de oogst werd opgegeten. De Anglicaanse kerk, partnerorganisatie van Kerk in Actie, heeft 
samen met lokale overheden onderzocht welke zaden het meest geschikt zijn voor duurzame 

landbouw in deze regio. Inmiddels zijn zaden en materiaal uitgedeeld aan 330 gezinnen. 
Daarnaast is er een training voor boeren over landbouwkundige technieken om de oogst te 

vergroten. Kwetsbare huishoudens ontvingen geld om in hun eerste levensonderhoud te 

voorzien. Kerk in Actie wil zich blijven inzetten voor dit gebied, dat momenteel geteisterd wordt 
door droogte. 

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Aktie Kenia: droogtebestendige zaden en 
irrigatieprojecten 

U kunt dit werk ook steunen door uw bijdrage over te maken op bovenaan genoemd 

rekeningnummer van de Diaconie Zendingskerk. 

DIVERSEN  



 

Boekbespreking ‘Licht in de duisternis’ 

 
In het TV-nieuws van 12 mei en op de voorpagina van Trouw van 13 mei jl. werd de foto 

getoond van het superzware zwarte gat in het centrum van ons sterrenstelsel de Melkweg. Op 

10 april 2019 presenteerde de hoogleraar in de astrofysica Heino Falcke (Radboud Universiteit) 
echter de alleréérste foto ooit gemaakt van een 'zwart gat' dat op een 1000 x zo grote afstand 

van ons staat als het thans gefotografeerde.  

 
In het boek Licht in de duisternis, zwarte gaten, het universum en wij, beschrijft Falcke hoe in 

2019 met vele telescopen over de hele aarde één enorme telescoop werd samengesteld om zo 
het grootste raadsel van het universum in de ogen te kijken: een zwart gat, waar alle materie 

en energie in verdwijnen en niets uit kan ontsnappen, zelfs licht niet. Falcke beschrijft het 

ontstaan van sterren, sterrenstelsels, zonnestelsels, planeten en leven in het heelal, en geeft 
daarna een verslag van het internationale onderzoek naar zwarte gaten, en de samenwerking 

om tenslotte die eerste foto te maken.  
 

Heino Falcke is in zijn vrije tijd lekenpredikant en doet in zijn boek ook een pleidooi voor 

deemoed en nieuwsgierigheid: “Bij het ultieme gevecht om de beantwoording van de grote 
levensvragen moeten natuurkundigen waarschijnlijk het onderspit delven, maar strijd leveren 

om licht te scheppen in duisternis blijft altijd lonen. De wereld is ten diepste onvoorspelbaar en 

natuurkundigen zien geregeld hun eigen grenzen over het hoofd. Iemand die na de oerknal 
voorspeld zou hebben dat uit die chaos zoiets als de mens kon ontstaan, zou acuut voor gek 

zijn verklaard. Materie die opeens gaat denken, eigen meningen gaat verkondigen, creativiteit 
en persoonlijkheid ontwikkelt”.  

 

Maar… “In den beginne was het Woord is de openingspassage van het Johannes-evangelie. In 
den beginne van elke natuurwetenschap staan de wetten volgens welke de wereld 

functioneert. Maar waar komen die natuurwetten vandaan? Waar komt 'het' vandaan dat met 
behulp van die wetten 'iets' wordt? 

 

… en het woord was God luidt het cruciale tweede deel van die versregel. De vervolgvraag luidt 
dan: wie of wat is God? Hier wordt een dimensie aangeroerd die de grenzen van de 

natuurkunde ver te buiten gaat. Als materie kan denken en voelen, waarom zou een Schepper 
niet ook kunnen beschikken over een persoonlijkheid met geest, zin en verstand? Gods 

persoonlijkheid ligt aan gene zijde van het bereik van natuurkundige bewijzen. De vraag naar 

de persoon van God is ten diepste een menselijke ervaring, die iedereen zelf zal moeten 
doorleven. God is voor mij (Falcke) daarom niet iets maar iemand. Dat ervaar ik in mijn eigen 

beleving en in de beleving van andere mensen, in de aanschouwing van Jezus, en in de 

uitgestrektheid en de schoonheid van het heelal”.  
 

Opmerkelijk hoe een wetenschapper zich in één boek uitvoerig als top-astrofysicus én als 
gelovig mens beschrijft. Licht in de duisternis. 

 

Jan Schakel  

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Vacature: intaker vrijwilliger Voedselbank 

Iedereen die in aanmerking wil komen voor een voedselpakket van de Voedselbank 
Harderwijk, Ermelo en Putten wordt thuis bezocht door een intaker. De intaker en de aanvrager 

bespreken de financiële situatie om te kijken of de aanvrager voldoet aan de criteria van de 

Voedselbank en signaleren of er meer nodig is dan voedsel alleen. 
Beknopte weergave van de taken van de intaker: 

- Een bezoek brengen bij de aanvrager en zijn financiële situatie bespreken en in kaart  
  brengen. 

- Van het bezoek een financieel verslag maken. 
Het verslag en alle overige relevante gegevens invoeren in het geautomatiseerde 
registratiesysteem van de Voedselbank. 
Aan de hand van dit verslag advies uitbrengen aan De Voedselbank. 
 

Indien u interesse hebt: 

Neem dan contact op met Harma van de Streek, Sociaal Werker, Financiële en Administratieve 
Ondersteuning ZorgDat (0341) 43 46 56 ofharmavandestreek@zorgdat.nl 

We kunnen dan samen bekijken of deze functie bij je past. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

HULPDIENST ZENDINGSKERK 

 
Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen: 

Tel. 06 22389790 ofhulpdienstzendingskerk@gmail.com. 
Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp! 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



KERKDIENSTEN 

 
U kunt alle diensten ook volgen via de site van de Zendingskerk:  

www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.  
 

 

 
Morgendiensten beginnen om 10.00 uur.  

 

  3 juli   ds. Sjaak Weststrate 
10 juli   ds. Jan Visser  1e vakantiedienst,  

      aansluitend evt. wandeling van 1u. 
17 juli   ds. Sjoerd Zwaan 2e vakantiedienst 

24 juli   Heleen Bakker 3e vakantiedienst 

31 juli   ds. Sjoerd Zwaan 4e vakantiedienst  
 7 augustus   Heleen Bakker 5e vakantiedienst,  

      aansluitend evt. vegetarische lunch 
14 augustus   ds. Kim Magnée 6e vakantiedienst  

21 augustus   ds. Jan Visser  7e vakantiedienst 

 
 

 

 
Overzicht collectedoelen vakantiediensten  

(toelichting elders in dit blad) 
 

  3 juli   Support CSA Trust 

10 juli   Kerk in Aktie: Ethiopië: werken aan meerdere bronnen van inkomsten 
17 juli   Stichting NMP Ermelo 

24 juli   Kerk in Aktie: Bangladesh: voedsel verbouwen op verzilte grond 
31 juli   Kerk in Aktie: Kameroen: Landbouwtraining en hout besparende  

              oventjes 

  7 augustus   Kerk in Aktie: Bolivia: jongeren betrekken in dorpsbesturen 
14 augustus   Het Actiefonds Klimaatstrijd in de Stille Oceaan 

21 augustus   Kerk in Aktie Kenia: droogtebestendige zaden en  irrigatieprojecten 
 

 

 
 

Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 12 augustus 2022. Kopij hiervoor (in een 

Word-bestand) dient uiterlijk maandag 1 augustus 2022 binnen te zijn. 
 


