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H O O P 
 

Diep in onszelf dragen wij de hoop. 

Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer. 

 

H O O P 
 

is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. 

 

H O O P 
 

is niet voorspellen of vooruitzien. 

Het is een gerichtheid van de geest, 

een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. 

 

H O O P 
 

in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde 

omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten 

voor wat succes heeft. 

 

H O O P 
 

is ergens voor werken omdat het goed is, 

niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

 

H O O P 
 

is niet hetzelfde als optimisme. 

Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop, het resultaat. 
 

Vaclav Havel 

 
Overgenomen uit de nieuwsbrief van platform vrouwen & duurzame vrede 

 

 

 

  



   

 

   

 

Van de cantor op verzoek van de redactie 
 

Over zondag Trinitatis, reflectie en vooruitblik  
 
In de cyclus van het kerkelijk jaar volgt na de drie hoogtepunten van Kerstmis, Pasen en 

Pinksteren nog een bijzondere toegift op de eerste zondag na Pinksteren. Deze dag wordt in 
het Oecumenisch Leesrooster en in het Liedboek vermeld als “Trinitatis”. In de rooms-

katholieke traditie als Drievuldigheidszondag of als het feest van de Heilige Drie-eenheid. In 
mijn oude kerkmissaal uit 1957 zelfs betiteld als het Hoogfeest van de Allerheiligste 

Drievuldigheid.  
 

Majestueus 

Deze hoogtijdag heeft bij mij steeds bijzondere herinneringen opgeroepen. Het was destijds 

in 1963 de eerste maal dat ik als 18-jarige na een pauze vanwege baard-in-de-keel weer 

mocht meezingen in het jongens- en mannenkoor. En nog wel in de Schola Cantorum. Met 
enkele andere jongelingen hadden we lang en intensief geoefend om de Gregoriaanse 

melodieën van de Drievuldigheidsliturgie verantwoord te kunnen meezingen, samen met de 
geroutineerde mannen. Alleen al de tekst van de majestueuze openingszang is 

buitengewoon indrukwekkend. “Benedicta sit Sancta Trinitas atque indivisa Unitas”: 

Gezegend zij de heilige Drie-eenheid en haar ongedeelde Eenheid, wij loven haar, want Zij 
heeft ons haar barmhartigheid getoond”. Ik kan het nu nog steeds moeiteloos uit het hoofd 

zingen. 

  
Geloofsbelijdenis 

Intussen heeft in de Kerk van Rome het Vaticaans Concilie plaatsgevonden en zijn we bijna 
60 jaar verder. Er is sindsdien veel gebeurd. Zo zijn er oecumenische contacten en andere 

samenwerkingsverbanden met de kerken van de Reformatie ontstaan maar helaas ook weer 

teruggedraaid of verzand. In de meeste misvieringen wordt als traditioneel element nog 
steeds een geloofsbelijdenis gezegd of gezongen, al dan niet met een expliciete verwijzing 

naar het leerstuk van de Drievuldigheid. 
Ook in onze Zendingskerk hebben we op zondag 30 mei Trinitatis gevierd. Het was naar 

mijn overtuiging een evenwichtige liturgie met zeer toepasselijke belijdenisliederen en een 

inhoudsvolle overweging, zeer de moeite waard om nog eens terug te luisteren. Trinitatis is 
een theologische zondag bij uitstek, maar een geloofsbelijdenis zou hier dubbelop zijn 

geweest, realiseerde ik me na afloop.  
Het register op liturgisch gebruik van het Liedboek is een uitstekende gids bij het kiezen van 

passende gezangen. Behalve de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en de 

Apostolische geloofsbelijdenis staan er nog zeven andere in het Liedboek. Maar we 
gebruiken ze niet of nauwelijks. 
 

Godsdienstvrijheid 

De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is in haar huidige vorm meer dan 
zestienhonderd jaar oud. Eerdere kortere versies bestonden al minstens tweehonderd jaar 

eerder. Alle werden ze gehanteerd als persoonlijke belijdenis bij de doop. Oeroude, 

eerbiedwaardige en theologisch zwaarbeladen teksten. Hoewel ze goed verklaarbaar zijn 
binnen de context van de toenmalige ontwikkelingen. Want het Edict van Milaan dat in het 

jaar 313 door keizer Constantijn werd uitgevaardigd, bleek een historische omwenteling in 
de Grieks-Romeinse cultuur. Het edict betekende godsdienstvrijheid voor alle onderdanen, 

inbegrepen de christenen. Vanaf dat moment echter moesten in de jonge Kerk ook enkele 

fundamentele vragen van het christelijk geloof exact worden geformuleerd, en met name de 
kwesties van de heilige Drie-eenheid (Trinitatis), het Christusmysterie en het vraagstuk van 

de genade. De besluitvorming speelde zich af in een arena van heftige politiek-theologische 
gevechten, vooral in de Oosterse landen en kerkgemeenschappen. Het eerste concilie van 

Nicea (325) werd een duidelijke overwinning voor de verdedigers van de orthodoxie. En 

tijdens het eerste Concilie van Constantinopel (381) werd de theologie van de Drie-eenheid 
- als dogma - aangevuld met de definitie van de godheid van de Heilige Geest. En zo 

werden deze leerstukken gevoegd in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Deze 

geloofsbelijdenis diende dus als een manifest, als beginselverklaring en als liturgisch wapen 
ter bezwering van de veelsoortige ‘ketterijen” zoals het Arianisme. Vandaar de abstracte en 



   

 

   

 

compacte Grieks-filosofische formuleringen in deze geloofsbelijdenis.  
 

Toegankelijkheid 

Maar in hoeverre hebben deze teksten uit een ander tijdperk voor ons nog zeggingskracht? 
Alleen al vanwege het taalgebruik dat voor ons bijna ondoorgrondelijk is, afgezien nog van 

het inhoudelijke mysterie. Dat verklaart wellicht dat we in onze bijeenkomsten liever 
hedendaagse en toegankelijke taal hanteren om daarmee de Vader, de Zoon en de Geest te 

bezingen en aan te roepen. Biddend of zingend herkennen we bijvoorbeeld in de woorden 

van het Onze Vader hoe wij in het leven dienen te staan. Zelden nog bidden of zingen we 
een geloofsbelijdenis, zelfs niet het toegankelijke “Ik geloof in de levende God” van Huub 

Oosterhuis. Zijn zelfs die levendige teksten te zwaar, te bedrukkend?  

 
Gedachten voor de toekomst  

Is het een idee om eens een geloofsbelijdenis op te nemen in de liturgie van de Maaltijd van 
de Heer, misschien dit jaar nog? Of om in bijzondere diensten zoals de Paaswake of een 

doopdienst een geloofsbelijdenis op te nemen? Laten we dit over aan de dienstdoend 

voorganger of hebben we daar zelf opvattingen over? Of om over dit onderwerp een 
presentatie te laten houden? Om verder over na te denken, aan te vullen en later wellicht 

verder uit te werken. Alle reacties zijn welkom! 
 

Wilbert de Kruiff 

 
Bronnen: - Constantijn, biografie, Henk Sinjoor    -    De kunst van de liturgie, Kees Kok 

 
_____________________________________________________________________________________________  

 
Van de scriba 

 

VANUIT DE KERKENRAAD  
Er is nog geen kerkenraadsvergadering geweest. Wel hebben wij per e-mail contact gehad 
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 17 mei jl. hebben wij gesproken over ‘de kerkgang’. 

Hoe graag zouden wij weer mensen ontmoeten in de kerk, maar ons standpunt was en 

blijft: zolang er in de maatschappij geen echte verruimingen zijn (en daaronder verstaan wij 
het openen van musea en theaters, restaurants binnen enz.) blijven ook de kerkdeuren 

gesloten. En wat heerlijk dat het goed gaat en de vaccinaties doorgaan en hierdoor het 
aantal bedden in de ziekenhuizen voor Covid-19 drastisch terugloopt. Dat leidde tot de 

vervroegde opening van voornoemde instellingen en dus zijn de kerkdeuren weer open voor 

30 personen vanaf zondag 6 juni. (Dit kon natuurlijk nog niet besproken worden op 17 
mei). Verder spraken we over de inhoud van het afscheid van Rainer Wahl en de datum. 

Deze is een week verplaatst naar 10 juli. Er wordt gekeken of er een tent met beeldscherm 
naast de kerk opgezet kan worden. Maar dat is nog niet zeker.  

Tot voor de coronatijd sprak de ouderling van dienst in de consistorie een gebed uit. 

Daarmee zijn wij gestopt toen we slechts met twee personen waren. Dit heeft ons opnieuw 
tot nadenken gebracht. Wij kwamen tot de conclusie dat de kerkdienst in de kerkzaal begint 

en dat na het orgelspel het drempelgebed het openingsgebed is met en door de gemeente.   

Vanuit de beroepingscommissie werden we geïnformeerd over de stand van zaken. Alle 
namen van voorgangers die door gemeenteleden waren genoemd, hebben een e-mail 

ontvangen met de mededeling dat hun naam genoemd was en de aanmoediging te 
solliciteren. Een dergelijke mail is ook gegaan naar voorgangers die op de lijst van de PKN 

staan. Dat is een lijst met namen van mensen die beschikbaar zijn en waarvan de PKN 

verwacht dat zij passen bij de Zendingskerk. 
Tot slot spraken we over de werkplannen van de verschillende taakgroepen. En er werd een 

vergaderdatum gepland voor gezamenlijk overleg om te proberen weer met de hele 
gemeente in beweging te komen. Zou het lukken? Wij hopen het van harte. 

Tot ziens in de kerk! 

 
PS: Denkt u nog aan de ALV op 30 augustus a.s.? 
  



   

 

   

 

 

KERK ZIJN IN CORONATIJD (11) 
 

In het stukje vanuit de kerkenraad heeft u kunnen lezen over het besluit wanneer er weer 
gemeenteleden naar de kerk kunnen komen. En intussen is dat vanaf zondag 6 juni weer 

mogelijk. Omdat het voor de scriba fijn is wanneer iemand anders deze taak van plaatsing 
kan uitvoeren, is er een nieuw e-mailadres aangemaakt.  

Het is dus belangrijk dat u, wanneer u naar de kerk wilt komen, op de uitnodigingsmail, 

kerkdiensten@zendingskerk.nl, reageert en niet op de mail van scriba@zendingskerk.nl of 
margotkottman@gmail.com 

Verder wachten we op richtlijnen van de PKN/CIO/RIVM over verdere verruiming en 

natuurlijk over wanneer en hoe er weer gezongen mag worden. 
 

 
Naam/foto in Contact  

In het vorige nummer van Contact stond een oproep om u te melden met de mededeling 

dat u geen prijs stelt op het plaatsen van uw naam, adres en/of foto in Contact. Daar is 
geen enkele reactie op gekomen. Dat vinden wij uiteraard heel fijn. Maar voor de zekerheid 

krijgt u een herkansing. Graag reageren voor 1 juli 2021 naar onderstaand mailadres. 
De meldingen zijn een jaar geldig. Dan wordt opnieuw een oproep geplaatst. 

 

 
Met een vriendelijke groet, 

Margot Sants-Kottman,  
telefoon 557492;  

scriba@zendingskerk.nl 
 

 

Aankondigingen/mededelingen 
 

Inzameling Voedselbank – 3 en 4 juli 2021 
 

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: blikken soep, rijst, gedroogde pasta, blikken/potten groente en 

thee. 

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 3 juli van 14 tot 15 
uur klaar in de consistoriekamer en op zondagmorgen 4 juli, voorafgaande aan de 

kerkdienst, in de hal van de kerk. Wij 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,  
Joke Hendriksen-v.d. Berg 

 
  

mailto:kerkdiensten@zendingskerk.nl
mailto:scriba@zendingskerk.nl


   

 

   

 

 

Terugblikken 
 

Hemelvaartsdag 2021 
 

Op de stralende Hemelvaartsdag van 13 mei jl. heeft een groep sportieve gemeenteleden 
van de Zendingskerk de fiets gepakt en genoten van een heerlijke fietstocht door de bossen 

via het Beekhuizerzand richting Hierden om in de tuin van Frits en Christa Kappers in een 

lekker zonnetje te genieten van een kopje heerlijke Syrische soep en boterham met kaas 
naar keuze. Alles geserveerd en georganiseerd door de Taakgroep Diaconie. Hulde aan de 

organisatie van deze dag. 
Voordat iedereen vanaf de 

Zendingskerk aan de fietstocht 

begon, werd er een kopje koffie of 
thee aangeboden met een plak cake 

of een punt notentaart die bij 
iedereen erg in de smaak viel. De 

fietstocht werd georganiseerd in het 

kader van het meerjarenproject ‘De 
kerk als plek van hoop en herstel in 

Syrië’. Dit is een project van Kerk in 

Actie dat de komende 2-3 jaar 
ondersteund zal worden door de 

Taakgroep Diaconie en de 
opbrengst van de diaconale 

maandcollecte is ook voor dit doel 

bestemd. 
 

Omdat we op het moment dat ik dit 
schrijf nog niet op zondag bij elkaar 

kunnen komen, is dit een mooie vorm 

om de onderlinge banden weer een 
beetje aan te halen. De vorm van de 

kerk zal de komende periode zal 

veranderen, maar de inhoud zal 
hetzelfde blijven, zei 

godsdienstsocioloog Gerard Dekker al 
lang geleden. En dat was op deze dag 

je inzetten voor je medemens ver weg 

door middel van een sponsorfietstocht 
voor de kerk in Syrië. De deelnemers 

hebben er erg van genoten, mede 
dankzij het mooie weer.  

 

Aart Blokland 

 
___ 

 
De activiteit op Hemelvaartsdag heeft € 530 aan giften voor het project in Syrië opgebracht. 

Namens de taakgroep Diaconie hartelijk dank voor uw bijdrages. We hopen in het najaar na 

een dienst meer aandacht te schenken aan het project. 
 

Albert Grit,  

Voorzitter taakgroep Diaconie 
  



   

 

   

 

Kindernevendienst 
 

In plaats van op de eerste zondag van mei 

kwam de kindernevendienst bij elkaar op 

Pinksterochtend (23 mei). Eerst hebben we met elkaar het Pinksterverhaal gelezen. Drie 
elementen kwamen daarin naar voren: wind, vuur en taal. Omdat we een heel uur samen 

zijn, konden we aandacht besteden aan alledrie de elementen. We zijn gestart met wind 
maken. In een blaaswedstrijd moest een pingpongbal naar de andere kant van de tafel 

geblazen worden. Daarna kwam de taal. Op de vraag welke taal iedereen kon begrijpen, 

werd geantwoord ‘chinees’ en begon, tot mijn stomme verbazing, de helft van de groep 
Chinees met elkaar te spreken. Uiteindelijk was iedereen het er wel mee eens dat beeld- en 

gebarentaal de enige taal is die iedereen kan begrijpen. Met een spelletje ‘pictionary’ 
hebben we dat in praktijk gebracht. Vervolgens was het tijd om naar buiten te gaan. Daar 

bleek zowaar (een half uur lang) de zon te schijnen, zodat we een mooi vuurtje konden 

maken en warme tot zwarte Marshmallows konden smikkelen. Het was een feestelijke 
ochtend. 

 
Namens de Kindernevendienst, 

Leonard Osté 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Bedankt voor de mooie bloemen en Kaart. Werd zeer gewaardeerd! 
Groetjes, Haijo de Jonge 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Lieve zendingskerkers, 

 

We hadden graag persoonlijk afscheid genomen voor ons vertrek naar Vledder. Maar de 
corona gooide roet in het eten. Ik had enige tijd geleden al een mail gestuurd maar omdat 

onze mail niet meer werkte, kwam die niet aan. Maar dat we door de zendingskerkers niet 

vergeten zijn hebben we gemerkt. En hoe… Zoveel kaarten na onze verhuizing en bloemen 
van onze gesprekpartners van de gespreksgroep. Heel hartelijk bedankt allemaal! We hopen 

iedereen weer te kunnen zien op 10 juli bij het afscheid van Rainer Wahl. We hebben ons 
direct thuis gevoeld in de Zendingskerk en missen jullie nu. Hopelijk kunnen we hier in 

Vledder onze draai ook weer vinden. 

 
Tot ziens en hartelijke groeten van  

Barthold en Tineke Dudok van Heel 
  



   

 

   

 

METAMORFOSEN 
 
Van de week was het zover.  

Tot mijn strot zat ik vol, ik leed aan nieuws-obesitas. 

Premier bekleed met teflonlagen, hakkelende minister met kleurige puntschoenen, 
smeltende ijskappen en een medewerker van de Utrechtse plantsoenendienst die kunst voor 

onkruid aanziet. 
Zulk nieuws, bedoel ik. O ja, ook nog door Defensie bestelde vrachtwagens, 2800 Scania’s, 

die niet in de garage blijken te passen. 

Dit houdt toch geen mens vol? 
 

Joke Hermsen, Ovidius en een varen in mijn achtertuin hebben me erdoorheen gesleept, 
door die crisis. 

“Het denken is zonder vaste verblijfplaats; je kunt het overal ter wereld beoefenen en bij 

voorkeur zwervend”, woorden van filosoof Hermsen.  
In dat kader ging ik maar naar buiten, zwerven in mijn achtertuin. 

Daar staan varens, veel varens. Voor een ging ik door de knieën, een heel bijzondere.  
 

De varen keek nergens van op. Ik had het 

gevoel de Natuur op de staart te trappen, zo 
dicht zat ik er met mijn neus op. De varen 

was bezig zich te ontrollen. Eerst zag ik dat de 

zich uitrollende bladeren de armen van een 
octopus waren. Echt waar. Licht en speels 

dansten ze geconcentreerd een lenteballet. 
Iets later veranderden die octopusarmen in 

zeepaardjes die in een carrousel rondjes 

draaiden.  
 

Daar op mijn knieën, voor dit onwaarschijnlijk 
mooie schouwspel dook Ovidius op. 

Het denken is toch zonder vaste verblijfplaats? 

Zijn verhalen over o.a. Antigone die verandert in een ooievaar, de nimf Daphne in een 
laurierboom en de jager Acteon in een hert. Ovidius die ons vertelt over de eeuwige 

verandering. Alles in de kosmos is voortdurend in beweging, niets blijft gelijk. 

Metamorfosen. 
 

Eigen ervaringen zijn nog geen garantie voor boeiende inzichten natuurlijk. 
Dus deze zomer ga ik verder op onderzoek naar tong-, regenboog-, wijfjesvarens en 

venushaar. Spannende en wellustige namen! 

  
Groene varen-zeepaardjes en octopus-bladeren, daar kunnen geen 

plastic roze opblaasflamingo of krokodil tegenop in een verweg 
zonnig resort. 

 

Ik blijf maar lekker thuis, genoeg te zien hier. Intussen ben ik 
veranderd in een dankbaar mens. 
 

Titia Dijk-Gilhuis 
column@zendingskerk.nl 
  

mailto:column@zendingskerk.nl


   

 

   

 

KERK EN ISRAËL 

WELKOMSTLAND  
Een joodse man met een keppeltje werd onlangs in de 
trein veelvuldig uitgescholden door een medepassagier. 

Woorden, als ‘kankerjood’ en nog veel meer werden 

naar zijn hoofd geslingerd. De joodse man beklaagde 
zich bij de conducteur, die hem te kennen gaf dat het 

dragen van een keppel in het openbaar vervoer voor 
eigen risico was. Er is een land waar joden zich diep 

mee verbonden voelen, waar ze welkom zijn. Ieder jaar, 

al eeuwenlang, wordt bij de viering van het joodse Pesach gezegd: “Nu nog hier, volgend 
jaar in Jeruzalem.” De landstreek waarin Judea en Samaria lagen, werd door de Romeinen 

na de val van Jeruzalem omgedoopt tot Palestina. Joden werden verdreven, 

gevangengenomen of vluchtten. Enkelen bleven er wonen.  

 

Balfour Declaration 

De streek kent een bewogen geschiedenis. Na de Romeinse bezetting waren het in de 
zevende eeuw de Arabische moslims die de dienst uitmaakten. Vervolgens kwamen de 

Kruisvaarders en kwam de streek korte tijd onder christelijk bestuur. Vanaf 1516 tot het 

eind van de eerste wereldoorlog maakte de streek deel uit van het Ottomaanse rijk totdat 
generaal Allenby de Turken versloeg en het gebied tot 1947 onder Brits mandaat kwam. In 

1919 werd in de Balfour Declaration gepleit voor een joods nationaal tehuis, als antwoord 

op het antisemitisme waarmee joden, vooral in het tsaristische Rusland te maken hadden. 
Veel joden waren in de loop der eeuwen teruggekeerd naar het land van hun voorvaderen, 

vooral na 1917. Zij stichtten, naar communistisch voorbeeld, de eerste kibboetsen, waarbij 
land werd aangekocht en ontgonnen. 

  

1948 

Na het dieptepunt van de Holocaust zochten nog meer joden in Palestina een 

toevluchtsoord. De Algemene Volkenbond stond een verdeelplan voor van het gebied: een 
joodse en een Arabische staat, door joden aanvaard maar door arabieren afgewezen. Geen 

joodse staat in Moslimgebied! In 1948 werd desondanks de staat Israël door Ben Gurion 

uitgeroepen.  
Rabbijnen zien de oprichting van de staat als het begin van een ontluikende verlossing. 

Volmaakt is het land niet, niemand weet dat beter dan joden zelf. Die zijn dan ook zeer 

verdeeld over de politiek.  
 

Vreedzame co-existentie 

In de Onafhankelijkheidsverklaring van Israël werd vastgelegd dat het land democratisch 

zou zijn met vrijheid van denken, godsdienst, onderwijs en cultuur. Er moest plaats zijn 

voor de oorspronkelijke arabische bewoners, die burgerrecht kregen. Golda Meir, joods 
politicus, stond een vreedzame samenleving voor ogen van joden en Arabieren. Het liep 

echter anders. De staat Israël werd het bestaansrecht ontzegd. Omringende landen vielen 
Israël aan en veel Arabieren werden uit hun dorpen verdreven of vluchtten. Geweld vond in 

deze oorlog plaats aan beide kanten. De joodse populatie in landen rondom Palestina 

vluchtten vanwege het oplaaiend antisemitisme in hun eigen land naar de jonge staat. 
Vanaf die tijd moet Israël vechten voor haar bestaan. Ook nu nog verhuizen Joden daar 

waar ze te maken hebben met antisemitisme en vervolging, naar Israël.  
Toch blijft Israël een land waar Joden zichzelf mogen zijn, met of zonder keppeltje, religieus 

of seculier. En wie elders te lijden heeft onder antisemitisme en naar een thuisland verlangt, 

is er welkom. Na het dieptepunt van de Holocaust zal dit toevluchtsoord tot het uiterste 
verdedigd worden. Wie daar anders over denkt heeft het trauma nog niet begrepen.  
 

Theologische verbondenheid  

Wat moet Kerk en Israël nu aanvangen met deze complexe situatie? Zeker na al het geweld 
vinden velen de sympathie voor het land bedenkelijk, het antisemitisme is toegenomen. De 

grens tussen kritiek op Israël en antisemitisme blijkt dun. 



   

 

   

 

Allereerst erkent Kerk en Israël het bestaansrecht van de staat, distantieert zich van de 

politiek, en richt zich meer op de theologische verbondenheid, die er ondanks eeuwenlange 
kerkelijke afwijzing van het jodendom wel degelijk is. Het christendom heeft joodse wortels, 

de kerk heeft joodse schriftuitleg van het Eerste Testament nodig om te begrijpen wat Jezus 

bedoelde. Israël blijft het volk van beloften, en het Verbond is eeuwigdurend.  
Joden en christenen leven van de hoop. Beloofd is een Vrederijk. De geschiedenis bestaat 

niet uit een zich eeuwig herhalende kringloop, maar gaat ergens naartoe. Daarbij worden 
mensen ingeschakeld die alvast een bijdrage mogen leveren aan dat toekomstig Vrederijk. 

En er zijn nog steeds joden en moslims die weigeren elkaar te haten, maar streven naar een 

vreedzame samenleving. Prijst Jezus de vredestichters niet zalig? Toch blijft de situatie 
zorgwekkend. 
 

Vossen en ouden van dagen 

In de Talmoed, joods Tora-commentaar, staat een verhaal over rabbi Akiva (overleden in 
135) die met zijn vrienden na de Romeinse verwoesting van Jeruzalem de Tempelberg 

bezoekt. Ze vonden slechts brokstukken en zagen vossen uit hun holen komen. De vrienden 
begonnen te jammeren maar rabbi Akiva lachte. Hij zei: «Toen ik die vossen zag wist ik dat 

het waar is wat de profeten zeggen. Eerst staat er: “Sion zal als een veld omgeploegd 

worden en vossen zullen daar lopen.” Ik wist toen niet of ik dat letterlijk moest nemen. 
Toen ik las dat de profeet ook zegt: “Er zullen nog ouden van dagen, vrouwen en mannen 

zitten in de straten van Jeruzalem,” wist ik evenmin of ik dat letterlijk moest nemen. Maar 

kijk, nu ik zie dat na deze verwoesting de negatieve profetie letterlijk is uitgekomen, zou 
mij dat geen moed geven om te geloven dat Jeruzalem herbouwd zal worden en dat daar 

kinderen zullen spelen?» 
Wie zal ontkennen dat het nu donker is? Maar in de joodse en christelijke geloofstraditie 

begint de Eeuwige Zijn scheppingswerk in het duister, daarop volgt het licht. In het 

Vrederijk, waarvan volgens de Schrift Jeruzalem de hoofdstad is, zullen alle volken welkom 

zijn. 

 

Louise Katus 
 

  



   

 

   

 

Diaconale maandcollecten 
Juni 

De diaconale maandcollecte van juni is bestemd voor het team van de Zendingskerk dat 

meedoet aan de Nacht van de Vluchteling, die georganiseerd wordt door Stichting 
Vluchteling. 

In het weekend van 11-12 september lopen deelnemers 40 km vanaf 0.00 uur ‘s nachts 
voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Samen 

willen we zoveel mogelijk geld ophalen voor acute noodhulp en op een positieve manier 

aandacht geven aan vluchtelingen wereldwijd. 
 

ACUTE NOODHULP 

Acute noodhulp is tijdelijke en levensreddende hulp vlak na een ramp of geweldsconflict. 

Vluchteling kan zo redden en slachtoffers beschermen en voorzien van zaken als onderdak, 
medische zorg, voedsel, drinkwater en sanitaire voorzieningen. 
 

Enkele concrete voorbeelden:  
Voor 25 euro twee families noodonderdak. Ze ontvangen materialen als touw en zeil, die ze 

nodig hebben om zelf onderdak te bouwen. 

Voor 50 euro zorg je voor snelle toegang tot medische zorg en medische apparatuur voor 
kwetsbare gezinnen: een opvouwbare brancard, inzetbaar in conflictgebieden als Syrië en 

Irak, beschermende middeelen voor medisch personeel en antibiotica voor de behandeling 
van cholera en tyfus in landen als de Centraal Afrikaanse Republiek. 

Voor 16 euro zorg je dat een zwaar ondervoed kind een weeklang kan met 

voedingsmiddelen. 
Voor 100 euro kunnen drie mensen, gevlucht voor oorlog en geweld, een jaar lang gebruik 

maken van schoon en veilig drinkwater, dat onmisbaar is om te (over)leven.  
 

U kunt uw bijdrage overmaken via onderstaande link: 

 

https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo-2/doneren 
 

 
 

Of via het rekeningnummer van de oecumenische vereniging de Zendingskerk NL71 INGB 

0006 928 325 o.v.v. Nacht van de Vluchteling.  
Mocht je mee willen lopen met het team Zendingskerk Ermelo of een keer willen meetrainen 

op een zondagmiddag, van harte welkom!  
Bel gerust met  

Albert Grit, Greet van der Lans, Jannet van Drie, Leonard Osté  

of Wilma de Vries (06-48929653) 
 

Juli 
De eerste twee zondagen in juli is de diaconale maandcollecte bestemd voor de actie ‘Samen 

in actie tegen Corona’. 

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar 
gewoon op de grond blijven liggen… De acute noodsituatie in India laat de verwoestende 

gevolgen van corona zien. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar 

omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de samenwerkende 
hulporganisaties een landelijke actie gestart.  

Met de actie, die ‘Samen in actie tegen corona’ heet, biedt SHO medische noodhulp aan 
coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare landen zich 

https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo-2/doneren


   

 

   

 

zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren. 

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het verlenen van noodhulp door Kerk in Actie, 
om zo samen in actie te komen tegen corona..  

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL71 INGB 

0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. diaconale 
maandcollecte juni 2021 of op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te 

Utrecht, o.v.v. SHO - Samen in actie tegen corona'. 
 

Albert Grit,  

Voorzitter Taakgroep Diaconie 
 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Van de Penningmeester 
Collecten april 

Voor de collecten in april is totaal € 1.971,93 ontvangen waarvan  

€ 342,43 incl. spaardoosjes specifiek voor Syrië. Van de overige opbrengst ad € 1.6929,50 
is € 734,00 (45%) toegerekend aan de specifieke doelen van de zondagen en € 632 (40%) 

aan de diaconale maandcollecte (Toon Hermans Huis). Aan het offerblok is € 195,50 (15%) 
toegerekend. 

 

Collecten mei 
In mei is totaal € 1.387,50 ontvangen waarvan incl. opbrengst fietstocht € 495 specifiek 

voor Syrië. Conform de standaardverdeling is van de overige opbrengst € 402,50 

toegerekend aan de specifieke doelen van de zondagen, € 357 aan de diaconale 
maandcollecte (Gempaz, Vrouwen als vredesstichters in Colombia) en € 132 aan het 

offerblok. 

Ton Hardeman, penningmeester 

 
_____________________________________________________________________________________________  
 

Bedankbrief 
Geachte mevrouw Ho Sam Sooi, Beste Jolanda, 

Graag willen wij de Oecumenische Vereniging de 
Zendingskerk weer hartelijk bedanken voor de prachtige 

donatie van 632 euro die u op 9 mei jl. aan ons Toon 

Hermans Huis heeft gedaan.  
Het bestuur, MT en alle vrijwilligers van het Toon Hermans 

Huis Ede zijn erg blij met dit bedrag. Mede door uw donatie 

kunnen wij ons werk blijven voortzetten en voor al onze 
gasten activiteiten blijven organiseren. Wij vinden het heel bijzonder dat u ons telkens weer 

blijft steunen! 
Wij zijn u zeer erkentelijk voor dit bedrag. 

Nogmaals hartelijk dank. 

 
Hartelijke groet, 
Bestuur en MT Toon Hermans Huis Ede  

 



   

 

   

 

Data en leiding kindernevendiensten  

 

Data en leiding kindernevendiensten  

6 juni    Jolanda 

4 juli     Heleen 

 

KERKDIENSTEN 
Alle diensten zijn te volgen via de site van de Zendingskerk: www.zendingskerk.nl >> 
kerkdienst >> YouTube. Maar vanaf zondag 6 juni mogen er weer 30 mensen naar de kerk 

komen. U heeft hierover een e-mail ontvangen vanuit het nieuwe adres: 
kerkdiensten@zendingskerk.nl. Er is een gemeentelid bereid gevonden om voorlopig de 

aanmeldingen te registreren en te plaatsen. Dus geen e-mail sturen naar de scriba@ of 

margotkottman@. Mocht u geen internet hebben, bel dan met uw pastorale bezoeker en 
vraag hem/haar uw naam per e-mail door te geven. 

De diensten beginnen om 10.00 uur. 
 

13 juni  ds. Janneke Doornebal Haarzuilen 

20 juni  ds. Florida de Kok  Harderwijk 
27 juni  ds. Roel de Wit            Ermelo 

 4 juli   ds. Beatrice Jongkind       Ermelo 

11 juli  ds. Sjoerd Zwaan  Maaltijd van de Heer 
18 juli  Heleen Bakker  Vakantiedienst 

 
Op zondag 27 juni zal er vermoedelijk om 17.00 uur een Vesperdienst zijn. U ontvangt 

daarvoor per e-mail een uitnodiging om een plaats te reserveren. 

 
_____________________________________________________________________________________________  

Naast de diaconale maandcollecten zijn de 
collectedoelen 
13 juni    Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië  
20 juni   Kerk in Actie: Opvang gestrande vluchtelingen Griekenland 

27 juni   Support CSA-trust  

  4 juli      Stichting steunfonds Willem Holtrop Hospice in Ermelo  
11 juli    Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië  

 
____________________________________________________________________________________________  

HULPDIENST ZENDINGSKERK 

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

Tel. 06 22389790 hulpdienstzendingskerk@gmail.com. 

Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp! 
____________________________________________________________________________________________ 

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 16 juli. Kopij hiervoor (in een 

Word-bestand) dient uiterlijk maandag 5 juli binnen te zijn. 

 

mailto:kerkdiensten@zendingskerk.nl
mailto:ofhulpdienstzendingskerk@gmail.com

