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Reislied 

Op een stem van ver gehoord, 

gaan wij onze wegen voort. 

Leven is een lange reis 

en al gaande word je wijs. 

Wordt het donker, wordt het laat 

zoek je naar een pleisterplaats: 

huis dat voor jou open staat 

en gastvrij jou binnenlaat. 

Zie de wonderen op je weg 

voel: wat krom is wordt weer recht 

droom: wat klein is wordt vergroot 

weet: wat steen is wordt tot brood 

Vrede waar geen vrede is, 

leven waar geen leven is, 

licht waar alles donker is, 

brood waar enkel honger is. 

Door de wereld, door de tijd, 

klinkt een woord dat ons bevrijdt: 

leven is een lange reis 

en al gaande word je wijs. 

Gaan wij onze wondere wegen 

door de wereld door de tijd, 

om elkaar tot levenszegen 

zo nabij als God te zijn.  

 
Lied 1: Zangen van zoeken en zien 

Tekst: Michaël  Steehouder 

  



   

 

   

 

Liefde 
 

Afgelopen week ben ik een gedicht tegengekomen dat ik al jaren geleden eens heb gelezen. 

Het raakte me toen al. Het stond in de orde van de afscheidsdienst waarin een collega het 

leven en sterven van zijn vrouw herdacht, uiteraard samen met hun kinderen, familie, 
vrienden en collegae. Ik herkende het meteen weer. 

Gekeken op internet zag ik dat dit gedicht van Erich Fried (1921-1988) blijkbaar aardig bekend 
was, waarschijnlijk dankzij de treffende vertaling van Remco Campert.  
Thuis ben ik gelukkig in het bezit van de bundel waar het origineel in staat.  

Wat mij opvalt, het is eenvoudig en direct aansprekend taalgebruik. Ieder woord is raak. Daar 
was Fried meester in.  
Er valt veel levenswijsheid uit dit gedicht op te maken. Deze staat nooit los van de eigen 

levenservaring. Fried was enig kind van een Joods gezin dat in Wenen woonde. Na de 

zogenaamde ‘Anschluss’ in 1938 van Oostenrijk aan het Duitse Rijk door de Nazi’s, is de vader 
van Erich in de repressieve nasleep hiervan vermoord. Zijn moeder vluchtte met haar kind 

naar Londen. Deze ervaring liet hem nooit meer los. Het gemis van een vaderland, het gevoel 
van continue bedreiging en een verloren jeugd bleven in zijn werk en kritisch engagement 

resoneren. Het trok de aandacht dat hij als Jood expliciet atheïstisch was, antizionistisch en 

het voor de Palestijnen opnam.  
Ik vermoed dat hij zijn eigen precaire situatie herkende in anderen die in hun bestaansrecht 
niet worden erkend. Hij mag dan atheïst geweest zijn, ik herken in hem een profetische 

gedrevenheid, die met een geweldige taalgevoeligheid en gevoelige geestkracht onrecht en 
het schenden van menselijke waardigheid benoemt en aan de kaak stelt. 
Het onderstaande gedicht getuigt van deze strijd die hopeloos lijkt, ook in zijn innerlijke 

dimensies van woede, vragen, twijfels, verlangens en heimwee. Het gedicht herinnert me aan 
de indringende woorden van Paulus over de liefde, die zo oersterk is omdat in haar een en al 
acceptatie zit, ook van de dingen die tegenzitten of voor ons duister zijn. Dat is in mijn ogen 

messiaanse liefde, waarmee Jezus het uitzichtloze en onbegrijpelijke van vervolging en dood 
heeft geaccepteerd en gedragen. In het licht van deze liefde is zijn leven doorgegaan. Dat 

noemen wij opstanding die ook voor ons deze weg van leven geopend heeft. En dit is het, wat 

het is. 
 
  



   

 

   

 

Het is wat het is 
Het is onzin 

zegt het verstand 

Het is wat het is 

zegt de liefde 

 
Het is ongeluk 

zegt de berekening 

Het is alleen maar verdriet 
zegt de angst 

Het is uitzichtloos 
zegt het inzicht 
Het is wat het is 

zegt de liefde 
 

Het is belachelijk 

zegt de trots 
Het is lichtzinnigheid 

zegt de voorzichtigheid 
Het is onmogelijk 
zegt de ervaring 

Het is wat het is 
zegt de liefde 

 
Erich Fried / Vertaling: Remco Campert 

Diensten 

Het is fijn om op 5 juli weer met meer mensen in de kerk te kunnen zijn en de dienst met 
elkaar te vieren. U zult daarvoor precieze aanwijzingen ontvangen. Het is nog een heel 
gepuzzel hoe we het met het zingen doen, want zingen wordt streng afgeraden. 

De diensten zullen uiteraard verder worden uitgezonden. Daarvoor is een iets ingekorte 
liturgie gemaakt zodat de diensten iets makkelijker kunnen worden gevolgd op het scherm. 
Daar is de beleving namelijk totaal anders dan in een grote groep waarin je met elkaar 

luistert, bidt, zingt en om je heen kunt kijken…. 
Het vraagt van u als kijker en luisteraar een eigensoortige discipline om het vol te houden. Je 

moet het meer hebben van de woorden, het verhaal, de gebaren van de voorganger(s). Zoals 

u merkt doen we ons uiterste best om de vieringen kwalitatief goed en waardevol te laten 
zijn. Deze crisis daagt ons wel uit om onze digitale presentie op een goed niveau te krijgen. 
Belangrijk is dat we hoe dan ook kunnen ervaren en beleven dat we ook in het ‘eenzaam’ 

kijken met elkaar verbonden zijn. 
Op 12 juli vieren we de Maaltijd des Heren. We zijn er nog niet helemaal uit hoe wij brood en 

wijn met elkaar kunnen delen zodat het voor eenieder veilig is. 

Op 19 juli beginnen de vakantiediensten. Het thema is dit jaar 'Lieve deugd'. We gebruiken 
voor onze eigen uitwerking een boekje van de Amerikaanse theoloog en ethicus (emeritus 



   

 

   

 

hoogleraar) Stanley Hauerwas. Hij schreef ieder jaar een brief aan zijn peetzoon in Londen 
rond diens doopdag. Het thema is ‘christelijke’ karaktervorming. Daartoe laat hij een heel 
aantal deugden de revue passeren. Wij doen dit met z’n drieën: Heleen Bakker, ds. Jan de 

Pagter en ondergetekende. Ik mag het spits afbijten met ‘geloof en moed’.  

Op 26 juli gaat Heleen verder met ‘nederigheid’. Een deugd die niet erg in is, denk ik. Dapper 
om juist deze te nemen. 

Op 2 augustus gaat Jan in op ‘vriendelijkheid en blijdschap’. 
Op 9 augustus verdiept Heleen zich in ‘rechtvaardigheid’. Deze is in onze dagen na de moord 
op George Floyd prominent en zeer terecht aanwezig in de leuze: zonder rechtvaardigheid 

geen vrede! 

Op 16 augustus wil ik het hebben over ‘vriendschap’. 
Dan resteren nog ‘hoop en geduld’ (Jan) en ‘karakter en standvastigheid’ (Rainer). 

Voor die tijd komt een nieuw nummer van Contact uit en kan ik weer wat meer informatie 
geven over het verloop van dit project.  
Ook de kinderen doen mee met een eigen programma. Ik ben iedere keer weer blij met onze 

groep kindernevendienaren die hier creatief en kindgericht iets moois van weten te maken.  

Helaas mogen wij voor de muzikale intermezzo’s geen blazers uitnodigen. Daar gáán de 
dwarsfluiten van Esther, Iris en Jan Simon. (Het is nog niet bekend of daar met de nieuwe 

regels verandering in kan komen, red.) 
 
Pastoraat 

We denken dezer dagen aan Margreeth Brouwer die afscheid moest nemen van haar geliefde 
Herman (een ’In memoriam’ vindt u verderop in Contact). 
Ook blijven onze gedachten uitgaan naar Elly en Hans Grondsma. De aandoening van Elly lijkt 

op dit moment aardig stabiel te zijn. De vermoeidheidsverschijnselen blijven natuurlijk een 
grote impact houden op wat wel en wat niet kan.  
Jur en Trineke Hensen slaan zich ook dapper door deze tijd van beperkte contacten en 

gelukkig zijn er lotgenoten waar Jur bij kan aankloppen.  
Het is nu een jaar geleden dat zoon Jens van mw. Van den Hof is overleden. De scherpe 
kanten van de pijn en het verdriet zijn er wel van af, maar het blijft een groot en dagelijks 

beleefd gemis. Rond het weekeinde van zijn sterfdag gaat ze met de andere zoon en 
schoondochter een weekeindje weg. Mooi idee! Heb een fijne tijd met elkaar! 
Last but not least willen we Jan Koen heel hartelijk feliciteren. Hij is met Pinksteren 90 jaar 

geworden. Moge hij in goed vertrouwen zijn levensweg voortzetten. 

Tenslotte, vanwege de bescherming van persoonsgegevens vermeld ik geen adres meer. Wie 
graag contact met iemand wil opnemen, kan zich bij mij melden voor de contactgegevens. 

Een andere beslissing is dat deze gegevens niet op de website komen, noch via de digitale 
Contact noch via de digitale nieuwsbrief (maar wel natuurlijk in de gedrukte Contact en 

Contact per e-mail, red.). 

We doen dit in de hoop dat we op deze wijze ‘veilig’ maar niet minder gemeend met elkaar 
kunnen meeleven zoals dat hoort voor een geloofsgemeenschap die iets heeft opgevangen 
van liefde en vrede die harten en handen opent voor elkaar. 

Heb een goede zomertijd. Ga niet te ver weg. Sta in verwondering stil op de plek waar je op 
dat moment bent. Houd je aan de afstand en wees elkaar zó juist nabij. 

 

Alle Goeds en Vrede, 
Ds. Rainer Wahl 
  



   

 

   

 

KERK ZIJN IN CORONATIJD (3) 

 
Als u dit nummer van Contact ontvangt, heeft u zich al kunnen opgeven voor de eerste 

kerkdienst in juli met iets meer dan 30 aanwezigen. Helaas is er niet meer ruimte in ons 

kerkje. Gelukkig hebben velen zich gemeld om het e-mailadres door te geven. En als u dat 
nog niet heeft gedaan, maar toch wel wilt komen, mag u dat mailen naar het adres van de 

scriba. Dan doet u mee vanaf maandag 6 juli. Maar u weet het, aanmelden geeft geen garantie 
voor plaatsing. Pas wanneer u een uitnodiging krijgt om te komen, bent u echt welkom. Een 

vreemde situatie om een plaatsje te reserveren in de kerk. En er blijven natuurlijk 

gemeenteleden zonder internet. U wordt/bent benaderd door uw ouderling of pastoraal 
medewerker met de vraag of u naar de kerk wilt en hoe u zich dan kunt opgeven. Verder in dit 

nummer van Contact vindt u nog een protocol met zaken om rekening mee te houden. 
Het zal een grote opgave worden om niet mee te zingen tijdens de eredienst. Volgens het 
dagblad Trouw mag u ook niet neuriën, maar volgens het AD wel. En dit is wat de PKN ervan 

zegt: ‘Ook het zachtjes en met gesloten mond meeneuriën met de melodie van psalmen of 

andere liederen die gespeeld worden is een veilig alternatief voor gemeentezang. In 
gedachten kunnen een of meerdere aangegeven coupletten tijdens het neuriën worden 

meegelezen'. Het zingen door meerdere leden van de cantorij wordt afgeraden. Er moeten 
dus alternatieven gezocht worden naast het neuriën. Een enkele zanger met microfoon? Dat 
is op dit moment nog niet duidelijk. 

En er is nog iets dat totaal anders is. In de voorhal ligt geen gebedenboek en ook geen kaart 

om te tekenen voor bij de bloemen. De kaart zal getekend worden door voorganger en 
ouderling, ieder met zijn/haar eigen pen. Er wordt niet gecollecteerd 

En er staan ook geen collectebussen bij de uitgang. Wij hopen dat u trouw uw collectegelden 
overmaakt naar de rekeningnummers die u elders in Contact vindt. 
En zo zijn er heel wat regels om ons aan te houden. Wij doen ons best, maar soms is het lastig, 

dat moge duidelijk zijn. 
Volgens de statuten van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk moet er elk jaar in de 
maand mei een jaarvergadering gehouden worden. Deze kon geen doorgang vinden. Op 

maandag 31 augustus a.s. zal deze vergadering gehouden worden in de Goede Herderkerk 
van de RK-parochie. Deze zaal is ruimer en biedt dus aan meer personen plaats. Ook voor die 
vergadering dient u zich op te geven. Daarover ontvangt u half augustus een mail. Maar 

noteert u alvast de datum. Bij het volgende nummer van Contact ontvangt u de uitnodiging 

met de jaarverslagen etc.  
 
  



   

 

   

 

Protocol Zendingskerk tijdens corona. 
U bent van harte welkom wanneer u gezond bent, zich heeft aangemeld en een 
plaatsingsbevestiging heeft ontvangen. 
 

• Ga thuis eerst nog naar het toilet. Komt u met de auto, parkeer dan het liefst op de 
grote parkeerplaats voor de winkels aan de overkant van de Zendingskerk. 

• Bij de ingang van de kerk wordt u begroet en de diaken vraagt naar uw gezondheid. Bij 
corona-gerelateerde gezondheidsklachten moet u echt thuisblijven. 

• Er staat een ontsmettingsmiddel klaar voor uw handen. 

• U houdt uw jas aan en gaat de kerk binnen. Daar staat de ouderling van dienst en/of 

de koster die u een plaats wijst. Familie mag bij elkaar zitten. Verder houdt u drie lege 
stoelen tussen u en de andere kerkganger vrij. U kunt uw jas onder uw stoel of naast u 

leggen. 

• Er wordt alleen door enkele cantorijleden gezongen.  
(gemeenteleden zingen niet, mogen wel neuriën met de mond gesloten).  

• Er wordt geen collecte gehouden. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL64 

INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk. De 
penningmeester zorgt voor het overmaken naar de verschillende doelen. 

• Na afloop van de kerkdienst wordt u door de koster of ouderling 
    van dienst genodigd om de kerk via de zijdeur te verlaten. 
 

Koffiedrinken en ontmoeting na afloop: gelet op de voorschriften van het RIVM is het 
dringende advies dit voorlopig achterwege te laten.  

Gebruik toiletten: Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt 

worden. Er staan reinigingsdoekjes die u kunt gebruiken voor deurklink, kraan, spoelknop 
en toiletbril. Wilt u de tissues a.u.b. in de prullenbak achterlaten?!  

  

KERKBLOEMEN  
Op 17 mei gingen de bloemen naar Hermy Licher. Zij tobde al wat langer met haar 
gezondheid. Peter Stemerding werd 80 jaar en hij was met Ria 55 jaar getrouwd. Op 24 mei 

kregen zij een mooi boeket. Op 31 mei, Pinksteren, werd Jan Koen 90 jaar. En dan nog zo 
vitaal! Riekje Sijsma bereikte de leeftijd van 80 jaar en via haar man kreeg zij een plekje in de 
eredienst. Wat een prachtig en bijzonder verjaarscadeau was dat! Op 7 juni gingen de 

bloemen naar Saskia Goedvree. Zij heeft grote zorgen om haar gezondheid. Op 14 juni was 
Truus van Reenen aan de beurt om in deze tijd van stilte een mooie bos vanuit de kerk in 

ontvangst te nemen. Op 28 juni (het is nu 22 juni) zullen de bloemen gaan naar Rina van der 

Merwe en Riek van Bolhuis. Zij zijn allebei jarig op 27 juni, alleen wordt de eerste dame 90 jaar 
en de tweede dame 80 jaar. 

 
We hopen dat u genoten heeft van het boeket, ook al ontbrak de kaart met vele namen. Geniet 
ervan en een bedankje in Contact is echt niet nodig.  

Mocht u een kaartje willen sturen, dan mag u mij benaderen voor het adres. 
 
Met een vriendelijke groet, 

Margot Sants-Kottman                  Telefoon 0341 557492; scriba@zendingskerk.nl 

 
  

mailto:scriba@zendingskerk.nl


   

 

   

 

 

Hulpdienst Zendingskerk                            

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen: tel. 06-

22389790 of hulpdienstzendingskerk@gmail.com 

__________________________________________________ 
 

ZOMERSPECIAL; OP REIS IN EIGEN TUIN  
  

“Terug naar de natuur, de mens moet met de natuur zijn, niet 

tegen”. Rousseau zei het al, eeuwen geleden. Geef je eraan over, 

duik erin en geniet. Het stoepje af en de tuin in of het balkon op! 

Daarbij het advies van het RIVM om geen verre reizen te maken. 

Dat blijkt geen straf te zijn, want het wordt een te gekke 

wereldreis. Een wereldreis 2.0, waar lokaal het nieuwe normaal 

is. 

Ik zie Afrikaanse lelies, Kaukasische 

vergeet-me-nieten, Oost-Indische kers, 

Pyreneese ooievaarsbek, Indisch 

bloemriet, Duitse knoliris, IJslandse 

klaproos en Frans raaigras. Vergeet ik 

nog de Alpendistel. Een groene reis op de 

vierkante meter. Je hoort vogels, ziet 

wolkenluchten en ruikt rozen. Je voelt de 

hele schepping samengebald, gewoon 

zomaar in de achtertuin. Elke boom wuift 

met zijn eigen bladerdos en iedere plant geurt naar zichzelf. 

 

Even op adem komen met Willem Barnard: 

“De grandioze bloemen,  

de bloemen bij de vleet,  

met schitterende kronen,  

als koningen gekleed”. 
(Lied 979 uit het Liedboek) 

 

mailto:hulpdienstzendingskerk@gmail.com


   

 

   

 

Mooie dichtregels, maar er moet wel gewerkt 

worden. Down to earth. Daar is de mens goed in. Met 

bewondering en passie alleen groeit er niet veel. Ik 

tuin erin. Op de knieën ga ik in mijn tuin; strijk z’n 

stekels glad en verdoezel z’n zwakke plekken. 

Oftewel: met een blos op m’n wangen haal ik 

zevenblad zeven maal weg, steek ik weegbree uit. 

 

Reikhalzend kijk ik uit naar de jonge sla, in 

september.  

Hollandse sla, geplant door Rutger Kopland. Eigen 

land is ook een reis waard. 

Er is nog toekomst genoeg, met Rousseau als reisleider. 

 

Titia Dijk-Gilhuis 
 

__________________________________________________ 
 

OPEN KERK 
 

Zoals u al hebt kunnen lezen in de Nieuwsbrief, 
willen wij in de vakantieperiode de kerkdeuren 

openzetten op de woensdagmiddag van 14.00 tot 
15.00 uur om een kaarsje aan te steken of even een 

praatje te maken. Daar zijn natuurlijk gastvrouwen 

en/of gastheren voor nodig. En wij nodigen u uit 

zich hiervoor op te geven bij de scriba. 
  



   

 

   

 

KERKCAFÉ 
 

Het kerkcafé mag weer open. U bent van harte welkom op donderdag 16 juli in de consistorie 

van de kerk vanaf 10 uur. Maar…. wilt u zich eerst opgeven bij Dory Vredenberg, tel. 0341 

352508? Dat kan vanaf het moment dat u dit leest tot en met uiterlijk maandag 12 juli. U hoort 
dan direct of er nog een plaatsje voor u is omdat wij slechts 12 mensen kunnen ontvangen. Bij 

de achterdeur staat iemand die u begroet en de vraag stelt of u gezond bent. Er is gel voor het 
desinfecteren van de handen (verplicht te gebruiken). En uiteraard gelden de maatregelen die 
u elders in Contact kunt lezen voor de gewone kerkdiensten ook op deze donderdagochtend. 

 
Met een hartelijke groet,  
Johan Kriek (tel. 561447) en Dory Vredenberg (tel. 352508) 

__________________________________________________ 
 

Wandelestafette voor de vluchtelingen 
 

Vandaag wandelde ik mee voor de vluchtelingen en werd mij na 

afloop gevraagd er een stukje voor Contact over te schrijven, maar 
dat moest dan wel de volgende dag klaar zijn. Nou vooruit, ik ben 
tenslotte met pensioen dus dat moet gaan lukken. Omdat vanwege 

de maatregelen de Nacht van de Vluchteling niet door kon gaan 
heeft de taakgroep diaconie een heel goed plan bedacht: een 
estafettewandeling gedurende de hele zondag 21 juni. Voor deze 

estafette hadden zich een kleine veertig (!) wandelaars opgegeven, 
om 1 of 2 uur te gaan lopen. Gele hesjes aan, met daarop 

aangegeven voor welk doel gelopen zou gaan worden. Aandacht schenken aan vluchtelingen 

blijft hard nodig. Ik ga nu niet inhoudelijk in op het regeringsbeleid aangaande vluchtelingen 
maar dat het beter, zeg maar gerust veel beter zou moeten, is wel duidelijk.  
Elk uur vertrekt een groepje lopers voor de 5 of 10 kilometerwandeling. Een flesje water en 

appel mee in de rugzak. Samen met Frits en Christa Kappers loop ik de 10 kilometerroute. Een 
prachtige wandeling, zeer gevarieerd, door de bossen, over de Ermelose heide, langs de 

eikenstrubben en vakantieparken. Uitgezet door Albert Grit en Wilma de Vries. Frits 

attendeert ons nog op de leeuwerik die hij herkent aan de zang en we worden zelfs 
aangesproken door een fietser die denkt dat wij als gele hesjesdragers(!) wellicht gaan 
protesteren? Christa legt haarfijn uit wat ons doel is waarop ons een prettige wandeling 

gewenst wordt. Die hebben we er dan al bijna op zitten, maar er is misschien toch iemand aan 

het denken gezet... Als we terugkomen bij de Zendingskerk krijgen we koffie en thee 

aangeboden, er wordt goed voor ons gezorgd! Het weer blijft al die tijd droog met een 

prettige temperatuur en ik vind een groot compliment op zijn plaats voor de organisatoren 
van deze estafette, wat mij betreft voor herhaling vatbaar! Maar ik wil ook een compliment 
uitdelen aan Stef van Voskuilen, 3 jaar, die samen met zijn moeder de 5 kilometer "deed". Hij 

heeft wel een medaille verdiend! 
 

Arda Overbeek-Mulder 
  



   

 

   

 

Archief 
Aanwinsten 
Tjeerd Oenema - de getrouwe lezer(es) weet het wel: auteur van “Reijer de Boer en zijn beide 

Johanna’s” - zoekt onvermoeibaar en enthousiast verder. Zo zond hij mij, veel dank aan hem, 

een tekst over het leven en overlijden van ds. Witteveen. De naam van de auteur is niet 
bekend. Het artikel verscheen in het Overveluwsch Weekblad van zaterdag 17 mei 1884. Het is 

een lovende beschrijving van de eigenschappen van ds. Witteveen, waarvan er hier enkele 
worden genoemd: vaste wilskracht, een onuitputtelijke energie gestoken in de belangen van 
hen die zijn hulp nodig hadden. 

 
Verder noem ik het lied, geschreven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van organist P. 
Kamphorst op 23 januari 1993 en een lied in verband met een koffieconcert op 1 november 

1992, een nostalgisch gedicht over het “kerkje van Witteveen”, met dank aan Everhard van 
Otterloo. De namen van de auteurs zijn mij noch Everhard bekend. 

 

Ten slotte kwam ik op het idee om de edities van de Nieuwsbrief in coronatijd te archiveren, 
zowel in papieren vorm als digitaal. Met een lid van de commissie Nieuwsbrief heb ik 

daarover contact gehad.  

 
Hans Grondsma, archiefbeheerder 

__________________________________________________ 
 

Dank 
 

Veel dank voor uw medeleven en betrokkenheid bij het ziekbed en overlijden van Heimen. 

Maike Kroon, kinderen en kleinkinderen 
 

*** 
Lieve mensen van de Zendingskerk, 
Bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het medeleven injaar dat Delef zo ernstig ziek 

was, alsook voor jullie aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst. 

Dit heeft ons heel erg gesteund. 

De kaarten aan mij, en ook aan Delef, die hem herkenning en een glimlach opleverden, 
maakten dat ik met hem over jullie kon praten. 

Dank voor de kaarten, telefoontjes en de gesprekken. 

Bijzondere dank aan Ds. Rainer Wahl en Bepke! 

We missen Delef, ook als vader en opa, heel erg. 
 

Hartelijke groeten,  
ook namens de kinderen, Diny. 

 

*** 
  



   

 

   

 

Al weer!  
Een paar maanden geleden bedankten wij voor mooie bloemen, ons door de kerk 
geschonken. En dat doen we nu weer! Een prachtig boeket ons gebracht vanwege weer een 

80e verjaardag, tevens vanwege het feit dat we 55 jaar getrouwd waren. En een week later 

kwam er ook nog een boeket bij van de cantorij! 
Dagenlang waren we omringd door bloemen. Heerlijk!  

Hartelijk dank! 
 

Ria en Peter Stemerding. 
 

*** 
Mensen rondom de Zendingskerk, 
Dank dat ik met alles mee mocht lezen in het contactblad. 

Soms op het ministerie van predikanten. Dan weer pakte ik het er bij om iets nog verder te 
bepraten met ds. Wahl. 

Omdat m’n vrouw en ik gaan verhuizen naar Zuid-Holland, hoef ik het niet meer bezorgd te 

krijgen in de brievenbus. Dat is een beetje te ver fietsen voor de bezorger. 

Het contactblad zag er altijd netjes uit. 
En wat betreft de musical en de nieuwe inrichting van het kerkgebouw, petje af. 

 
mhgr. 

ds. W. v.d. Born, oud-predikant van de Nieuwe Kerk 

 

__________________________________________________ 
 
  



   

 

   

 

KERK EN ISRAËL 
Van Abba tot zondebok (1) Onder deze titel is een boek 
uitgekomen overmisverstanden tussen begrippen bij Joden 

en christenen. Die misverstanden zijn misschien al zo oud als 

het begin van de kerk en de meeste leven nog steeds voort 
bij ons christenen. Een aantal daarvan willen wij, Tjitte 

Dijkstra en ondergetekende, eruit lichten. We willen 
beginnen met het woord Abba. 
Veel christenen denken dat Jezus onze Heer begonnen is met deze aanspreektitel voor de 

hemelse Vader. En die zou dan eigenlijk ‘papa’ betekenen, waarmee de intieme verhouding 
van Jezus tot God gekenmerkt wordt. Hij zou hiermee willen getuigen van een liefdevolle 
God, die zich duidelijk onderscheidt van het joodse Godsbegrip van Israël. Een belangrijke 

theoloog meent zelfs dat hiermee in feite het einde van het jodendom wordt aangegeven. 
Maar slechts één keer gebruikt Jezus het woord Abba, in Marcus 14:36. Meestal spreekt Jezus 

over de hemelse Vader of gewoon over God. Bovendien wordt ‘Vader’ in het Oude Testament 

ook op verschillende plaatsen gebruikt, bv. Jesaja 63:16. 
Mogelijk komt de nadruk op Jezus’ uitspraak van de woordcombinatie Abba Vader, die verder 

maar een paar keer in de geschriften van het Nieuwe Testament voorkomt. En deze 

combinatie wordt gebruikt als tegenhanger voor het in het Romeinse rijk gebruikelijke Zeus 
patèr. Christenen uit de volkeren in de Griekse cultuurgebieden deden dat niet. Op de vraag: 
wie is dan jullie God? was waarschijnlijk hun antwoord: “de God van Israël”. 

Het gebruik van Abba door Jezus haalt Jezus niet weg van het jodendom, maar verbindt hem 
er juist mee. Het is een bewust belijden dat het gaat om de God van Israël, die niet zoals Zeus 
onderwerping eist, maar zijn volk uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd. 
 
Stien van der Hout-Slagmolen, 

namens de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël. 

__________________________________________________ 

 

De Parasol  weer  open!! 

Het inloophuis is weer open en graag ontmoeten wij u weer voor 
een praatje, een kop koffie of thee. We hebben de ontvangstruimte 
kunnen vergroten met een partytent om verantwoord open te zijn. 

Ook hebben we ons aangepast aan de landelijk voorgeschreven 
anderhalve meter onderlinge afstand om eventuele besmetting te 

voorkomen. Op de website kunt u vooraf de bezoekregels lezen. In 

de maanden juli en augustus zijn er vanwege de beperkte ruimte 
nog geen activiteiten mogelijk en worden er nog geen maaltijden geserveerd. Welkom! 
 
Openingstijden: maandagmiddag 14.00 – 16.00 uur; woensdag en vrijdagmorgen 10.00 – 12.00 uur en 

zondagmiddag 14.00 – 16.00 uur. 
De vrijwilligers heten u graag van harte welkom in De Parasol, Oude Telgterweg 203, 3853 PG Ermelo 

(ingang sportterrein De Zanderij). 



   

 

   

 

Van de penningmeester 

Opbrengst collecten mei 
Ontvangen in mei €-1.870. Op basis van de verdeling 1e rondgang 52,5% en 2e rondgang 

47,5%, betekent dit voor de diaconale maandcollecte t.b.v. Stichting Vluchteling €-888,25 en 
€-196,35 voor de specifieke doelen van de eerste rondgang. De gehanteerde verdeling is 
conform de verdeling van de opbrengsten in 2019. Van de opbrengst rekenen we niets toe aan 

onszelf. 
 
Legaat 

De Oecumenische Vereniging de Zendingskerk heeft een legaat ontvangen van €-64.614. We 
willen een deel van het legaat gebruiken voor het vervullen van een al geruime tijd bestaande 
wens, nl. een kleine vleugel voor in de kerkzaal.  

 
Sleutelhouders opgelet 

De kerk is van ons allemaal en daarom hebben ook tientallen leden die regelmatig iets in de 

kerk te doen hebben een sleutel. In het kader van het weer gaan hervatten van erediensten 
met maximaal 30 personen gaan we de hygiënemaatregelen aanscherpen door meer schoon 

te maken en de verplichting handen te ontsmetten door iedereen die het kerkgebouw 
binnenkomt via welke ingang dan ook. Daartoe zijn dispensers aanwezig. Op zondagmorgen 
zullen we toezien op het gebruik daarvan in de hal, maar als u op zondag of door de week via 

de achterdeur binnen komt, verwachten wij van u dat u zich ook strikt aan het voorschrift van 
handen ontsmetten houdt. 
 

Ton Hardeman 
  



   

 

   

 

Diaconale maandcollecte juli tot aan de vakantiediensten 
 
In de eerste twee weken van juli is de diaconale maandcollecte bestemd voor het project van Kerk in 

Actie: Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta – Indonesië 

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf 
zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Dreamhouse is opgezet door 

Komunitas Shine Indonesia in Jakarta in 1995. De oprichters waren voornamelijk studenten van de 
universiteit van Indonesië in Depok. 
In 2009mencentrum voor straatkinderen in Yogyakarta dat Rumah Impian heet. Op dit moment 

wonen er acht kinderen onder de 12 jaar oud in het opvanghuis. Sommige kinderen spelen in hun vrije 

tijd in een voetbalclub. Er zijn ook twee kinderen die naar de middelbare school gaan. werken er vijf 
stafleden deze jonge organisatie in opbouw. 
Dreamhouse wil haarbeter opleiden. 

Ze zoeken de kinderen op straat op.In het beginde straatkinderenbij de noodopvang en. Kinderen die 
de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht.gaan naar een plaatselijke 

school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie. 

Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie 
werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter 
nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld 

tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst 
ouders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om te leren hoe zij hun gezin 
financieel zouden kunnen onderhouden. 

Behalve via de diaconale maandcollecte kunt u het project ook steunen via Kerk in Actie door uw 

bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het 
projectnummer 'K 017881' 

 
Albert Grit, voorzitter taakgroep Diaconie 
 

Diaconale collectes vakantiediensten (2e rondgang)  
Toon Hermans Huis in Ede 
De diaconale collecte tijdens de vakantiediensten is bestemd voor het Toon Hermans Huis te 

Ede, een inloophuis voor wie geraakt wordt door kanker. 
Mensen die kanker hebben (gehad), hun gezinsleden/naasten en verzorgers kunnen bij het 
Toon Hermans Huis terecht voor diverse vormen van ondersteuning bij hun leven met kanker.  

Kanker is een ingrijpende ziekte. Niet alleen voor het lichaam, maar ook voor het dagelijks 

leven. De diagnose kanker brengt angst, onzekerheid en verdriet met zich mee.  
Door de vrijwilligers van het Toon Hermans huis worden er activiteiten georganiseerd om met 

elkaar in gesprek te komen en te ontspannen. In een huiselijke omgeving is er ruimte om je 

verhaal te delen. Daarnaast kunnen mensen er terecht voor informatie en advies op 

verschillende gebieden. 

Om dit werk mogelijk te maken is het Toon Hermans huis afhankelijk van giften en donaties. 
Meer informatie kunt u vinden op www.toonhermanshuisede.nl 
Behalve via de diaconale collecte kunt u het Toon Hermans Huis ook steunen door uw gift 

over te maken op NL15 RABO 0105 596 701 
 

Jolanda Ho Sam Sooi, taakgroep diaconie 

 
  



   

 

   

 

KERKDIENSTEN 

 
En vanaf heden zijn er weer gemeenteleden in de kerk die een 

plaats hebben gereserveerd. Maar wanneer u thuis bent, kunt u 
de dienst volgen via de site van de Zendingskerk: 

www.zendingskerk.nl  
Alle diensten beginnen om 10.00 uur. 
 

05 juli  ds. Rainer Wahl 

12 juli  ds. Rainer Wahl 
19 juli  ds. Rainer Wahl, 1ste vakantiedienst, thema Geloof en 

moed 

26 juli  Heleen Bakker, 2de vakantiedienst, thema Nederigheid   
02 aug.  ds. Jan de Pagter, 3de vakantiedienst, thema Vriendelijkheid en blijdschap 

09 aug.  Heleen Bakker, 4de vakantiedienst, thema Rechtvaardigheid 

16 aug.  ds. Rainer Wahl, 5de vakantiedienst, thema Vriendschap 

        
Weekcollecten vakantiediensten (1e rondgang) 

19 juli    Amnesty International 

26 juli    Leger des Heils (verslavingszorg) 
2 aug.    Save the Children (kinderen in Griekse vluchtelingkampen) 
9 aug.    Mama Cash (internationaal vrouwenfonds) 

16 aug.  PAX (vredesorganisatie) 

___________________________________________________ 
Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 14 augustus. 

Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk 

maandag 3 augustus binnen te zijn, 

per e-mail sturen naar: zkcontactblad@ziggo.nl

 

mailto:zkcontactblad@ziggo.nl

