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Lied 1003  

Stil is de straat overal 
 
Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 

Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 
 

Klassen, kantoren zijn leeg. 

Thuis moeten werken of leren, 
hoe alles organiseren? 

Klassen, kantoren zijn leeg. 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Mensen zijn bang overal. 
Ieder op afstand gehouden: 

ben je niet ziek of verkouden? 

Mensen zijn bang overal. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

 

 

 

Mensen gebonden aan huis. 

Puzzels of brieven of boeken. 

Bellen, maar niemand bezoeken. 

Mensen gebonden aan huis. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Veel in ons leven valt stil. 

Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 

kan ik nog alles betalen? 

Veel in ons leven valt stil. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Eerste en laatste couplet en het refrein zijn geschreven door 

Jan Jetse Bol. 

Tussenliggende coupletten door Gert Landman.  

 

 



   
 

   
 

Herinneren, vergeten, leren 
 
In onze geloofsgemeenschap zijn wij tegen dogma’s. Dat klinkt erg mooi, maar ik vrees dat 

dit zelfbeeld niet klopt. Dogma is in de negatieve betekenis een vastgelegde en anderen 

vastleggende mening of overtuiging. Dogma’s in die zin kom je niet alleen in de kerk tegen, 
maar ze zijn een algemeen menselijk verschijnsel. Dit gaat natuurlijk ook op voor ons. De 

titel van een boek die luidt dat ‘de meeste mensen deugen’ doet het erg goed. Als je er 
even over nadenkt, komt er toch een hele bundel vragen op je af naast een hele bundel 

verhalen die het tegendeel ‘bewijzen’. Het lucht wel even op en relativeert de calvinistische 

somberheid over het slechte in de mens. Het is maar hoe je ernaar kijkt en wilt kijken. Of 
kijk je liever weg?  
 

Een ander dogma is, dat je altijd maar positief denken moet. Als iemand ziek is of een burn-

out heeft, vraag je niet ‘Hoe gaat het?’ en je wacht verder af wat de desbetreffende persoon 
te melden heeft, rekening houdend met de mogelijkheid dat het ronduit slecht gaat. Dat is 

namelijk lastig en geeft het gevoel dat die ander lastig is die je met dit ‘slechte’ confronteert 

en je een gevoel van onmacht geeft. Dus vragen wij liever luchtig: ‘En - gaat het al wat 
beter met je? Slaat de therapie al aan?’ Let op het dwingende woordje ‘al’? Durf dan nog 

maar eens ‘nee’ te zeggen. Blijf positief, luidt het! 
 

Herinneren kan niet zonder vergeten 

Nog een dogma dat het goed doet: niet achteromkijken, maar vooruit. Als je van de 
geschiedenis en van je eigen ervaringen niets wilt leren, moet je dat inderdaad doen.  Dan 

zijn we ook gauw uitgepraat en kunnen we overgaan tot de orde van de dag.  
 

Ik kijk op dit moment bij alle werklust die ik gelukkig nog altijd heb meer achterom dan 
vooruit. Ik maak de balans op. Wat heb ik in al die 38 jaren van mijn leven en werken als 

predikant meegemaakt en vooral – geleerd? Er zijn helaas ook momenten, missers, die ik 

liever wil vergeten. In mijn vreugde als pastorale ontdekker heb ik een diagnose of beeld op 
iemand losgelaten die daar helemaal niet om vroeg en die ik daardoor meer schade heb 

berokkend dan geholpen. Maar juist deze ervaringen moet ik me blijven herinneren of beter 
gezegd, wil ik me blijven herinneren, want het zijn missers in wat een intens contact is 

geweest in de context van de gemeente, een diep relationeel verband.  
 

Maar dan is er ook veel om echt te vergeten wat ook niet goed is gegaan, maar te 

verwaarlozen is. Als je dat allemaal vasthoudt, wordt het gruis dat de aderen van het 
geheugen verstopt en de ruimte voor nieuwe ervaringen en herinneringen dicht laat slibben. 

Het gaat dan niet meer om reële schuld, maar om vaak dwangmatig vastgehouden en 
dwingende schuldgevoelens. Vergeten in dit opzicht ruimt letterlijk en figuurlijk op. Soms 

moet je ook kunnen vergeten dat je altijd iets op een bepaalde manier hebt aangepakt, dat 

het op die manier ook een tijdje gelukt is, maar dan toch een sta-in-de-weg is geworden. Je 
hebt het niet meer nodig. Weg ermee. Het is anders een schijnzekerheid die je alleen maar 

op het verkeerde been zet. 
 

Verrassende gedachte in een precaire context 

Herinneren is niet zonder vergeten en vergeten is niet zonder de mogelijkheid van nieuwe 
herinneringen. Vergeten hoort bij het zich herinneren om in de herinnering niet vast te 

lopen. 

Ik heb dit ‘moeten kunnen vergeten’ op een mij zeer verrassende wijze ontdekt in een boek 
dat in bepaald opzicht een correctie plaatst in een zaak waarin het er juist het meest op aan 

komt te herinneren. Het gaat om het herinneren van de Holocaust, net op de laatste zondag 
van januari herdacht in het Wertheimpark in Amsterdam (76 jaar bevrijding van het 

vernietigingskamp Auschwitz). Het boek Israel – eine Utopie is van de professor filosofie 

Omri Böhm (geb. 1979 in Haifa). Hij doceert in New York, nadat hij voor de binnenlandse 
afdeling van de geheime dienst van Israël had gewerkt. Het is in meerdere opzichten een 

fascinerend boek. Omri sluit aan bij de eerste zionisten rond Buber en Ben Goerion die (toen 
nog) voor de autonomie van beide volken pleitten in één staat.  

 



   
 

   
 

Omri is géén anti-zionist! Hij ziet met velen dat een twee-staten-oplossing niet meer 
mogelijk is met de opgevoerde nederzettingenpolitiek. Hij pleit kort gezegd voor één 

federale staat van Palestijnen en Israëliërs waar eenieder voor de wet gelijk is en relatief 

autonoom en waar geen sprake meer is van rechtsongelijkheid die verloopt langs etnische 
grenzen met alle complicaties en geweldsuitbarstingen van dien. Dit kan dus geen joodse 

staat zijn, maar een voor verschillende bevolkingsgroepen democratische staat van 
‘burgers’ zoals we die hier in Nederland ook kennen, zij het niet zonder spanningen in ons 

door rechtspopulisme sterk beïnvloed politiek klimaat. 

 
Maar nu wat ik het meest verrassende vond. Omri pleit ervoor met een andere 

vooraanstaande Israëlische intellectueel om de inmiddels sterk nationalistisch geladen 

herinnering van zowel de Holocaust als ook de Nakba (= catastrofe - gewelddadige 
verdrijving van grote delen van de Palestijnen in 1948) te vergeten! Eerst vroeg ik me 

verontwaardigd af, wat is dit? Dit kan toch niet! Vergeten wat nooit meer vergeten mág 
worden! Langzaam drong het toch tot me door hoe het was bedoeld. Deze de ander 

uitsluitende geritualiseerde herinnering bevestigt uitsluitend de eigen identiteit, 

nationalistisch en etnocentrisch. Dat geldt voor beiden. Niet de herinnering als zodanig moet 
worden ‘vergeten’, maar deze de ander beschadigende wijze van herinneren. Het gaat 

daarentegen om een herinneren waarbij ook de ander mag meepraten en commentaar 
geven. Het gaat om een herinneren dat de universele strekking van deze inhumane 

gebeurtenissen aan het licht brengt en dat kan alleen als de politieke verenging van deze 

herinnering wordt vergeten. Anders is vrede, laat staan duurzame vrede tussen deze twee 
volken niet mogelijk. Zo heb ik Omri begrepen en dat gaf me veel te denken, zeker nu de 

volle lading hiervan tot me is doorgedrongen.  
 

Kortom, bij alle herinnering is ook kunnen vergeten zo gek nog niet. Dit gaat op in dit grote 
mensheidsverhaal dat zich nog steeds afspeelt in het ‘heilige land’ voor Joden én 

Palestijnen. Dit gaat ook op voor de kleine geschiedenis van eenieder van ons en natuurlijk 

ook voor onze ‘ondogmatische’ gemeenschap. Blijven leren herinneren én vergeten, 
opnieuw herinneren in een leren voor het leven. Voor wat anders? En dat blijft gelukkig 

doorgaan - ook na mijn emeritaat. 

 

Paul Klee, De vergeetachtige engel 

 
Diensten – de twee laatste maanden in Covid-tijd 

Het is bitter en het valt tegen. Wij houden ons aan het dringend advies om niet meer te 

zingen. Het maakt de zaal nog kaler en kleedt die diensten nog meer uit. Ik voel me 
genoodzaakt de diensten zo aan te passen dat ze via het scherm goed en plezierig zijn te 

volgen en dat er nog zoiets als onderlinge verbondenheid kan worden ervaren. Daar zal ook 
niet veel aan veranderen als er weer 30 mensen de diensten mogen meemaken. De 

diensten moeten via het scherm goed te volgen zijn. Voor suggesties en ideeën houd ik me 

aanbevolen. 
 

Preekreeks 

Over twee maanden ga ik met emeritaat. Deze tijd, waarin ik nog enkele keren voorga, wil 
ik benutten om nog eens voor mezelf en u na te gaan wat me de afgelopen jaren in 

geestelijk opzicht zo bezig heeft gehouden. Om dat allemaal in een afscheidspreek te 



   
 

   
 

proppen lijkt me niet alleen maar voor mezelf een tour de force.  
Laat me dat maar losjes wat uitsmeren. Ik wil dit doen met een preekreeks over de brief die 

Paulus aan de Filippenzen heeft geschreven. Het is de meest persoonlijke brief van hem aan 

een gemeente. De eerste gemeente op ons Europese continent! Thema’s die Paulus in deze 
brief aankaart, vind ook ik nog altijd uitgelezen elementen van wat christelijk geloof en 

levenswandel inhouden. En tenslotte wil ik een Paulus laten zien die vanuit een diepe 
bewogenheid en messiaanse visie Gods overwinnende liefde wereldwijd (oecumenisch) 

uitzet. Het idee van een autoritaire dogmaticus en vrouwenhater doet deze buitengewoon 

gedreven en begaafde mens geen recht. Enige pastorale zorg voor deze complexe 
persoonlijkheid vind ik op zijn plaats. Een open houding is hiervoor een eerste vereiste, laat 

ik maar zeggen een natuurlijke omgang voorbij een al te ‘calvinistische’ beeldvorming. 

 
Paulus schrijft deze brief vanuit een gevangenis. Hij doet dat met een bewonderenswaardige 

innerlijke vrijheid en een vertrouwen in een onderlinge verbondenheid die door geen 
aangedaan leed vertroebeld is. Er komt een grote geestkracht naar voren waarop frustratie, 

krenking en boosheid geen vat lijken te krijgen. De grond van die verbondenheid en 

geestkracht is Christus Jezus. Daar zegt hij juist in deze brief prachtige dingen over. Paulus 
is zich bij zijn uitspraken ook volledig bewust van de gemeenschap en de bijzondere 

mensen waarmee hij contact heeft, met wie hij correspondeert. 
  

Kost voor ons 

Ik vind dat we daar veel aan kunnen hebben in onze tijd met mondiale en veelsoortige 
persoonlijke problemen, crises én verlangens naar wederzijdse erkenning en verlossing. Of 

willen we liever onze rust en ontspannen gezelligheid? En waar bestaan deze dan uit? 

Genoeg, meer dan genoeg om over na te denken en de confrontatie aan te gaan met 
gedachten die misschien de onze niet zijn, maar dan des te dringender de vraag stellen, 

welke die dan wel zijn. 
De bedding van een sobere liturgie kan in dezen misschien zelfs weer een toevoegende 

kracht zijn met momenten van stilte, er zijn voor elkaar in gebeden en muziek die onze 

gevoelens kunnen raken, rust geven voor nieuwe adem en een frisse blik. 
 

Het gaat om de volgende diensten over deze brief en daaruit zijn vier lezingen gekozen. Als 
het niet te gekunsteld is wil ik ook nog korte passages uit het Eerste Testament bij de 

lezingen uit de brief voegen. Paulus was en bleef tenslotte jood naast zijn Romeins 

burgerschap. (Vandaag zou Paulus twee paspoorten hebben gehad!) 

 

14 februari: Fil. 1,27-2,5 – past goed bij de doop die er dan hopelijk kan zijn. 
21 februari: op deze 1e zondag van de 40-dagen-tijd lees ik uit Handelingen 16, 16-

24 (relaas van Paulus-kenner en vriend Lukas) een boeiend voorval op weg naar de 

gebedsplaats in Filippi met hardhandige gevolgen.  
In deze dienst zullen Diny van Vuure en Henriëtte Zwaan worden voorgesteld als 

pastoraal medewerker. We willen hen van harte welkom heten en alle Goeds 

toewensen voor hun pastorale inzet. 
14 maart: Fil. 2,19-3,1a – waar Paulus mooie dingen zegt over zijn medewerkers en 

steunpilaren. 
28 maart: Fil. 2,5-11,12-18 - deze passage met die geweldige zogenaamde 

Christushymne past beter op deze Palmpasenzondag en wat dan mijn 

afscheidsdienst is.  
Op 4 april kan ik dan nog afsluitend Fil. 3, 7-16 en 4, 4-7 lezen, passages die gaan 

over de kracht van de opstanding en een ander hoofdthema van de brief, de vreugde 
in de Opgestane en de gemeenschap die in dit licht wil leven en dat steeds weer 

opnieuw. En laat deze zondag nou Pasen zijn. 
 

Ik hoop dat zo’n preekreeks ook voor u waardevol en spannend kan zijn om te volgen en 

dat u erdoor wordt meegenomen en wordt gevoed met veerkracht, vrede en vreugde. 



   
 

   
 

 
We blijven doorgaan, deze keer helaas zonder de parochie die i.v.m. corona de Aswoensdag 

in verbinding met het parochiale verband zal vieren.  
De diepe zin van dit ritueel houdt onze verbinding overeind. Hier onze uitnodiging: 

 

Aswoensdagviering 17 februari 2021, online vanuit de Immanuelkerk  
 

Van oudsher markeert Aswoensdag de overgang naar de vastentijd, de 40-dagentijd van 

inkeer en bezinning op weg naar Pasen. Op woensdag 17 februari, 19.30u. vindt, vanuit de 
Immanuelkerk, de online ‘Aswoensdagviering’ plaats. De dienst wordt uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl, en www.youtube.com (of: bit.ly/immanuelkerk)  
Maar: wat voegt dit vasten, deze inkeer en bezinning nog toe als we vanwege de pandemie 

toch al verplicht moeten ‘vasten’ op veel van wat ons lief is, als de omstandigheden ons al te 

veel nopen tot inkeer en bezinning? Vragen die we in deze Aswoensdagviering niet uit de weg 
gaan. Tijdens deze viering zijn naast een minimaal aantal medewerkers geen kerkgangers 

aanwezig; er wordt niet live gezongen. Toch verwachten we dat het een heel betekenisvolle 
viering wordt. 

 

Het thema luidt: ’40 dagen quarantaine’ 
We lezen Jesaja 58: 1 t/m 10 en Matteüs 6: 1 t/m 6 en 16 t/m 18. 

 
Thuis deelnemen aan rituelen 

Wie thuis niet alleen wil kijken maar ook concreet wil deelnemen aan de Aswoensdag rituelen, 

kan het volgende klaarzetten: 
• Een aangestoken kaars en een heel klein plukje bladeren: buxus, maar 

ook bv. beukenbladeren zijn geschikt.  

• Eventueel een stukje afgekoelde houtskool; bijvoorbeeld uit een zak 
barbecue-houtskool of -briketten, uit de open haard, of enkele 

verbrande lucifers.  
• Wie bij het teken van het askruisje bij de naam genoemd wil worden, 

houdt de smartphone bij de hand. Tijdens een aan te geven moment in 

de dienst kunt u uw naam whatsappen naar nummer 06 – 20 50 30 99; 
en deze spreken we uit.   

 
Graag tot 17 februari. 

 

Ds. Rainer Wahl (Zendingskerk) en  
Ds. Sjaak Teuwissen (Gereformeerde Kerk Ermelo) 

 
  



   
 

   
 

 

VANUIT DE KERKENRAAD  
  
Vacant waren de wijken 4 (rondom het Kerkelijk Centrum) en 5 (west). En de leden van de 
taakgroep pastoraat zijn enorm blij dat voor wijk 4 de dames Henriëtte Zwaan en Diny van 

Vuure bereid zijn gevonden om pastoraal medewerker te worden. Zij zullen de belofte van 

geheimhouding afleggen in de dienst van 21 februari aanstaande.  Voor wijk 5 moeten we 
helaas meedelen dat degene die daarvoor zijn ja-woord had willen geven, dat helaas niet 

kan doen i.v.m. een slechte uitslag na een lichamelijk onderzoek. 
De kerkenraad heeft in de online vergadering van 25 januari jl. ook gesproken over de lijst 

van gastpredikanten. Verheugend is dat de naam van ds. Rainer Wahl daaraan toegevoegd 

kan worden. Verder is er altijd de mogelijkheid voor u om nieuwe namen van 
gastpredikanten aan de kerkenraad door te geven, met de vermelding waarom u deze naam 

noemt.  
En natuurlijk kwam het afscheid van ds. Rainer Wahl ter sprake. De afscheidsdienst blijft 

staan op 28 maart en wordt gehouden volgens de dan geldende regels. Het feest dat wij 

graag met hem en Nan en de gemeente zouden vieren op vrijdag 26 maart gaat, 
vermoedelijk, niet door. Er wordt dan t.z.t. naar een andere datum gezocht in mei of juni, 

afhankelijk van de maatregelen. En daar wordt u natuurlijk in een zo vroeg mogelijk 
stadium van op de hoogte gesteld. Onze voorzitter zal iets schrijven over de 

beroepingsprocedure.  

Tot zover vanuit de kerkenraad. 

 

KERK ZIJN IN CORONATIJD (8) 
 
Tja, en dan is het december. En er willen veel mensen naar de kerk. U begrijpt dat dat een 
ingewikkelde zaak wordt. Hoe kan iedereen een plaats krijgen? 

Zo begon de bijdrage KERK ZIJN IN CORONATIJD (7). En iedereen die zich had aangemeld 
kon naar een van de diensten in de Kersttijd komen. Toen kwamen er strengere 

maatregelen. Er werd een afbericht naar velen gestuurd, maar vanwege vooral pastorale 

overwegingen wilden we de diensten op kerstavond en kerstmorgen door laten gaan. Toen 
echter de maandag voor kerst er een dringend beroep op de kerken werd gedaan, besloten 

ook wij, met pijn in het hart, deze diensten alleen online uit te zenden. Gelukkig waren er 
nog de zangers die de lofzang gaande konden houden. Half januari sprak onze minister-

president opnieuw. Wat een zware beslissing is dat geweest om tot de lockdown te komen. 

Gelukkig gaf de PKN heel duidelijke richtlijnen die ook door het crisisteam van de 
Zendingskerk zijn overgenomen. En wederom met pijn in het hart, maar vol begrip zijn er 

nu de diensten in de meest kale vorm die denkbaar is. Predikanten doen hun best er ‘iets’ 

van te maken. Het is voor hen als ‘zwemmen op het droge’ zoals een predikante mij 
berichtte. En er wordt geleerd! Want u begrijpt dat het voor iedereen een totaal nieuwe 

situatie is. Voor de kerk hangt nu, als het goed is, de vlag met de tekst: ‘Houd moed, heb 
lief’. En dat wensen we elkaar toe, dat we moed houden en elkaar liefhebben en dat tonen 

door de contacten aan te houden. Daar kunnen wij allemaal ons steentje aan bijdragen! 

 
Vriendelijke groet, 

Margot Sants-Kottman 
  



   
 

   
 

Spaardoosjes voor ‘De kerk als plek voor hoop 
en herstel in Syrië’  

 

Bij deze uitgave van Contact ontvangt u een bouwplaat van een spaardoosje voor 

Kerk in Actie. De eerste uitdaging is om dit spaardoosje goed te vouwen. Daarna 

volgt het sparen voor ons nieuwe meerjarige project van Kerk in Actie: De kerk als 
plek van hoop en herstel in Syrië. 
 

We kiezen als taakgroep diaconie voor dit project 

omdat Syrië een zwaar getroffen oorlogsland is en omdat dit een praktisch 
project is waarbij kerken een sprankje hoop willen geven aan iedereen die 

bij hen aanklopt. Dit spreekt ons erg aan en we hopen dat we dit met u 

kunnen delen! 
Syrië wordt nu al jaren in de greep gehouden van een verwoestende 

burgeroorlog. Miljoenen Syriërs lijden dagelijks onder de gevolgen van 

de oorlog. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. Veel mensen zijn 
dakloos geworden. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op 

kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Ook helpen de kerken met 
vakopleidingen of herstel van bronnen van inkomsten voor families.  

Syrische kerken zijn zelf ook zwaar getroffen.  

Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn voor de naaste. Naast de 
opbouw van hun eigen gebouwen bieden ze hulp bij herstel van scholen, bejaardenhuizen, 

klinieken enz.  
Kerk in Actie steunt het werk van de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun 

belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten, laten we hen niet met lege 

handen staan. Spaart u mee? 
 

Meer informatie over dit project vindt u op de site van Kerk in Actie: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/steun-syrische-vluchtelingen/ 
 

De gevulde spaardoosjes kunnen uiterlijk op vrijdag 2 april a.s. ingeleverd worden bij 

onderstaande leden van de taakgroep diaconie:  
• Frits Kappers, Bovenweg 4, Hierden    

• Albert Grit, Dokter van Dalelaan 28, Ermelo    

• Jolanda Ho Sam Sooi, Hamburgerweg 32, Ermelo 

• Piet Jan Tuinema, Retiefstraat 100, Ermelo  
 

Mocht het wegbrengen van het spaardoosje een probleem zijn, kunt u contact opnemen met 

Joke Hendriksen (tel. 563107) of Greet van der Lans (tel. 558399). Zij zorgen er dan voor 

dat uw spaardoosje opgehaald wordt.  
 

Namens de taakgroep diaconie,  

Wilma de Vries 

 

  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/steun-syrische-vluchtelingen/


   
 

   
 

 

Paasgroetenactie 2021 
 

Jaarlijks faciliteren wij de Paasgroetenactie en stellen u in de gelegenheid uw naam op een 

aantal kaarten te schrijven voor gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in 
het buitenland. Deze kaarten worden vervolgens in een verzamelenveloppe naar het 

dienstencentrum van de PKN gestuurd. Daar wordt ervoor gezorgd dat deze kaarten, mèt 
een extra blanco kaart, worden verzonden naar penitentiaire inrichtingen. De gevangene, 

die de getekende paasgroetenkaart ontvangt, krijgt zo zelf ook de gelegenheid om iemand 

een kaart te sturen.  
Met deze kaartengroet geven wij met elkaar een heel klein beetje invulling aan één van de 

zeven werken van barmhartigheid, namelijk “omzien naar gevangenen”. Voor de 
gedetineerden is post ontvangen meestal één van de weinige verbindingen naar buiten. Zij 

zijn er dan ook heel blij mee. 

Het is in dit Coronajaar niet mogelijk u allemaal fysiek te bereiken met een kaart en 
iedereen te laten tekenen is vanwege de hygiëne ook al niet wenselijk. Daarom hebben wij 

besloten de kaarten met de namen van de taakgroep leden namens onze oecumenische 
vereniging de Zendingskerk naar het dienstencentrum te sturen, waar ze verder worden 

gedistribueerd. 

Wij hopen de Kerstgroetenactie weer gewoontegetrouw met u allemaal samen te kunnen 
doen. 
 

Namens de taakgroep diaconie,  

Joke Hendriksen-van den Berg 

  
Lenen/uitlenen  
 

De taakgroep diaconie is zich ervan bewust dat nu de Coronamaatregelen steeds strenger 

worden en langer gaan duren, het voor u ook steeds moeilijker wordt om zinvolle afleiding 
en bezigheid te vinden. Wij willen u daarbij gaan helpen en komen daarom met een nieuw 

initiatief.  
Het voorstel is om spullen aan elkaar te gaan uitlenen. U mag dan denken aan puzzels, 

DVD’s, muziek-CD’s , (e-reader) boeken en tijdschriften. U geeft aan waar u behoefte aan 

heeft en wij gaan daarnaar voor u op zoek. Bv. een Marius van Dokkum-puzzel of een 
speciaal muziekstuk of boek. Het werkt als volgt. U stuurt een email naar 

tuine120@kpnmail.nl of wanneer u geen computer heeft belt u naar (0341) 557662 en geeft 

u op waar u behoefte aan heeft. Vervolgens gaan wij voor u op zoek en maken we 
afspraken hoe het bij u komt. 

Mocht u zelf iets hebben en willen uitlenen aan een ander dan horen we dat ook graag. We 
gaan ervanuit dat iedereen netjes omgaat met het uitgeleende materiaal en dat het na 

verloop van tijd weer terugkomt bij de eigenaar.  

 
Piet Jan Tuinema 

Diaken 
 
_____________________________________________________________________________________________  

 
Leerhuis 2020/2021  
In september vorig jaar zijn we met veel enthousiasme het programma van het Leerhuis 
voor seizoen 2020/2021 gestart, maar helaas moest het na een aantal avonden i.v.m. de 

coronamaatregelen worden stopgezet. Hoewel we niet weten hoe de coronamaatregelen 

zich ontwikkelen in de komende maanden, hebben we besloten geen activiteiten van het 
Leerhuis meer in het voorjaar 2021 op te starten. Er is (te) veel onzekerheid over het veilig 

mailto:tuine120@kpnmail.nl


   
 

   
 

kunnen organiseren van de avonden. Gelukkig hebben al een aantal inleiders aangegeven 
volgend seizoen graag alsnog een avond te verzorgen. We hopen dus veel van hetgeen 

gepland was voor dit seizoen, alsnog aan bod te laten komen in seizoen 2021/2022.  

We zien uit naar mooie avonden en t.z.t heten we u weer van harte welkom. 
 

Werkgroep Leerhuis Ermelo 

 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Berichten van twee van onze voormalige 
wijkpredikanten 
 

Dag lieve mensen, 
 

Begin juli werden jullie op de hoogte gesteld van mijn wel en wee. 

Ik zat toen tijdelijk in De Pol in Nijkerk. Veel dank voor de tekenen van meeleven die ik daar 

van jullie ontving. 
Drie operaties zijn niet geslaagd. Ik vertrok eind 2020 naar het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis in Amersfoort. Ja, daar waar Haijo de Jonge nu ook woont. Wel zorg maar ook 

wonen.afwachting van een heupoperatie in Nijmegen. 

Maar helaas heb ik net gehoord dat ze het niet aandurven.zit ik dus ineens zonder 

perspectief.de komst van een elektrische rolstoel. Kan ik nog eens mijn nieuwe stad in. 
Intussen houd ik jullie in de gaten. Al was het maar via de wekelijkse dienst. 

Sterkte in deze eenzame tijden. 
 

Liefs, Bert 
A. W. Berkhof, tel. 06 23527860 

 

- - - - - - - -  
 

 
Beste vrienden. 
 

Hartelijk dank voor jullie goede wensen, die ik ontving op mijn nieuwe woonadres. 

Ik wens jullie allen Gods zegen toe voor een nieuw begin. 
 

Hartelijke groet, 

Haijo de Jonge 

 
  



   
 

   
 

 
 

HEMEL, HOOR JE MIJ? 
 

 
O, Heer, wij danken U van harte 

Voor nooddruft en voor overvloed 
Waar menig mens eet brood der smarte 

Hebt Gij ons mild en welgevoed. 

Doch geev’ dat onze ziele niet 
aan dit vergank’lijk leven kleev’ 

maar alles doe wat Gij gebiedt 

en eind’lijk eeuwig bij U leev’. 
 

Kennen jullie dit ook nog uit je hoofd, dit 
tafelgebed? Eigenlijk wel een heel bizarre tekst; 

ik wist als kind niet echt wat “nooddruft” was en 

“vergank’lijk leven kleev” en ondertussen zat ik 
door mijn oogharen naar de schaal met 

dampende boerenkool te kijken, vooral naar die 
worst erop die in zevenen zou worden verdeeld.  

Het waren in beton gegoten woorden, 

ijzerenheinig dagelijks voor de maaltijd 
uitgesproken.  

Bedoeld als woorden van dankbaarheid aan de Allerhoogste, dat wel. 

Maar voor je ontluikende, persoonlijke spiritualiteit niet echt een warm kacheltje.  
 

Opeens schoot mij het ‘gebed’ te binnen dat Harry Mulisch op zijn sterfbed schreef; op een 
klein stukje papier; het waren maar vier woorden. Ja, het sprankelt en kronkelt zo af en toe 

in je hersenpan, van een eettafel in de vorige eeuw naar een sterfbed van een groot 

schrijver in 2010. 
 

Hij gaf het mee aan een vriend die naar Jeruzalem ging. Of hij dat briefje maar in de 
Klaagmuur wilde duwen. En dat gebeurde; vriend vouwde het stukje papier open en las:  

“God, zet ‘m op” en wurmde het tussen twee stenen in. Dit was de ultieme boodschap aan 

God, een soort aanmoediging van Harry op de drempel van de dood. 
De gebedsbriefjes, die miljoenen mensen al zo lang in de Klaagmuur stoppen, worden twee 

keer per jaar losgepeuterd. Daarna worden ze op de Olijfberg begraven. 
Een Klaagberg eigenlijk, die almaar hoger wordt, maar waar wel volop olijfbomen op 

groeien, waaruit van die hoopgevende olijftakjes ontspruiten.  

  
Opmerkelijk van Mulisch om niet te klagen en te vragen daar 

bij die Klaagmuur, maar God een kontje te geven, Hem aan 

te sporen en zo indirect de mens, de mensheid zou Mulisch 
zeggen. Kom op mensen, laat het koppie niet hangen, ook 

nu wij, inmiddels ouder geworden en coronawijs, wel weten 
wat nooddruft is. 

Zet ‘m op! 
 

Tijd om “De ontdekking van de Hemel” te herlezen. 

Al was het alleen maar om de titel. 

 
Titia Dijk-Gilhuis 

column@zendingskerk.nl 
  

mailto:column@zendingskerk.nl


   
 

   
 

KERK EN ISRAËL 

Feest van de bomen 
 
Feest van de bomen (Toe Bisjevat, 28 jan. jl.) is een feest waarop het leven, waartoe 

mensen geroepen zijn, gevierd wordt. 
Hier is het nog volop winter, maar in Israël is de winter ten einde gekomen. Schoolkinderen 

trekken er op uit om met hun onderwijzers jonge boompjes te planten. Een feestelijke 
gebeurtenis. Vertrouwen in de toekomst.  

 

Bomen komen vaker voor in de Bijbel. In de paradijselijke hof 
stond de levensboom, met leven-gevende vruchten. Van de andere 

boom, waarvan de vruchten leidden tot afstand nemen van God, 
mocht niet gegeten worden. Het bleek in de Hof te gaan om het 

maken van de juiste keuze. Dat komen we vaker tegen in de Bijbel, 

bijvoorbeeld in Psalm 34. Kies voor het goede, en wijk van het 
kwade.  

De rechtvaardige wordt in Psalm 1 vergeleken met een boom, 

geplant aan waterstromen. In het boek Spreuken wordt de Tora, 
ofwel de levenswijsheid, vergeleken met een boom. (Spr. 3: 17,18) 

Een levensboom is de Tora voor wie haar vastgrijpen, en al wie er 
op steunt is gelukkig. Haar wegen zijn lieflijk, haar paden vrede.  

 

Voor christenen is Jezus als de Tora in mensengestalte, de levensboom. Woorden spreekt 
Hij, die licht en leven geven aan wie zich met Hem verbonden voelen. Johannes noemt Hem 

de leven-brengende wijnstok, wij zijn de ranken. Wie met de Tora, met Jezus, verbonden 
blijft, brengt goede vruchten voort. Paulus noemt Israël in Romeinen 11 de edele olijfboom, 

waarop christenen als erbij-gekomenen geënt zijn.  

Aan de levensboom uit Openbaring groeien genezing-brengende bladeren voor de volkeren. 

Louise Katus 
 
_____________________________________________________________________________________________  

Diaconale maandcollecten 
 

Februari 

In de maand februari is de diaconale maandcollecte bestemd voor Villa Vrede ‘Hulp en 
Perspectief voor mensen zonder papieren’. 

Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen 
recht op een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven. In Villa Vrede worden 

deze mensen wel gezien en bij hun naam genoemd. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en 

hun dag zinvol doorbrengen. Zij volgen er taallessen, leren fietsen repareren, doen een 
spelletje of krijgen informatie over hun rechten. De vrijwilligers van Villa Vrede helpen deze 

mensen waar ze kunnen. Omdat mensen door het wachten in een afhankelijke en 

uitzichtloze situatie verkeren, wil Villa Vrede de komende jaren meer investeren in het 
werken met de bezoekers richting een realistisch toekomstperspectief. 

Wat Kerk in Actie kan doen met uw bijdrage: 
Een ontbijtje bij Villa Vrede kost ongeveer 50 cent, 

een maaltijd 1 euro. 

Voor 3 euro kun je in de stad heen en weer met de bus. 
Voor 5 euro kun je even bellen met thuis. 

Voor 20 euro koop je een nieuwe broek. 
Voor 50 euro koop je een nieuwe jas. 

Voor 100 euro per maand huurt Villa Vrede 1x per week een sportzaal voor 

sportactiviteiten. 
 

Voor meer informatie zie ook website van Villa Vrede: www.villavrede.nl 



   
 

   
 

U kunt dit werk steunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL71 
INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. 

diaconale maandcollecte februari 2021 of op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Villa Vrede.  
 

Maart 
In maart is de diaconale maandcollecte bestemd voor ‘Noodhulp en werken aan 

vrede in Nigeria’, een project van Kerk in Actie.   

Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. Pastor Marks dorp 
werd in brand gestoken door de terroristen van Boko Haram. Zo zijn velen getraumatiseerd 

in Noordoost-Nigeria, waar in tien jaar tijd 20.000 mensen zijn vermoord en 4.000 

ontvoerd. Totaal zijn ruim 2 miljoen door het conflict op de vlucht geslagen. Kerk in Actie 
biedt noodhulp om hongersnood te voorkomen en helpt christenen en moslims om hun 

leven samen te verbeteren. 
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in 

eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 

mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen die zelf moeilijk 
rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse 

kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 
volwassenen en 600 kinderen om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren 

hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen 

armoede en terrorisme. 
Wat brengt uw steun? 

• 28 euro: hygiëne-pakket voor 1 gezin (7 personen) 

• 60 euro: 1 maand voedselpakket voor 1 gezin 
• 300 euro: speeltoestel voor kinderen 

• 1500 euro: waterput 
• 10 euro: 1 dag groepstherapie voor 1 vluchteling 

• 200 euro: 5-daagse training in pastorale hulp voor 1 vrijwilliger 

 

 
U kunt dit werk steunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer 

NL71 INGB 0006 928 325 van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk 
o.v.v. diaconale maandcollecte februari 2021 of op rekening NL89 ABNA 0457 

457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. veiligheid Nigeria of doneer online. De 
helft is bestemd voor noodhulp, de andere  helft voor structurele vredesopbouw en 

traumahulp. Hartelijk dank! 

 
Kosten diaconie 

Tot en met 2019 werden de kosten voor het verwerken van de collectes van de eerste en 

tweede rondgang gedragen uit de algemene middelen van de Oecumenische Vereniging De 
Zendingskerk.  



   
 

   
 

Omdat sinds de coronapandemie veel meer boekingen verwerkt moeten worden (alle 
collectes gaan nu digitaal) nemen de administratiekosten voor de vereniging toe. In overleg 

tussen kerkrentmeester en taakgroep Diaconie is besloten dat de taakgroep de kosten van 

het werken van de collectes voor haar rekening neemt. Met ingang van 2021 zal de 
penningmeester 5% van de opbrengst van de collectes inhouden om de kosten te dekken. 

Ofwel van iedere 100 euro die u geeft zal 95 euro naar het goede doel gaan. Per jaar gaat 
het om een bedrag van ongeveer 1000-1100 euro. Voor 2020 is een bedrag van 250 euro 

betaald als bijdrage aan de kosten vanuit een kleine reserve die de taakgroep heeft staan. 

 

Albert Grit, voorzitter taakgroep Diaconie 

 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Van de Penningmeester 
 

Collecten december 2020 en januari 2021 
  

Voor de collecten in december 2020 is € 2.802 ontvangen. Daarvan gaat € 1.135 naar 

Solidaridad, het doel van de diaconale maandcollecte in december. De doelen van de zeven 
eerste collecten in december ontvangen elk € 180 en € 407 wordt toegerekend aan het 

offerblok. 
 

De opbrengst van de collecten in januari bedroeg € 1.420. Daarvan is € 494 bestemd voor 

het diaconale maandproject van Kerk in Actie: Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in 
India. 

Naar het doel van de eerste collecte op 10 januari (Kerken Syrië) gaat € 310 en € 110 gaat 

naar de doelen van de overige vier eerste collecten. Voor het offerblok is € 176 bestemd. 
 

De oliebollenactie bestemd voor Solidaridad heeft € 509,60 opgebracht  
 

Actie Kerkbalans 
 

Gelet op de corona-situatie in de tweede helft van januari is er veelal niet aangebeld om u 
het verzoek om een toezegging aan te reiken, maar heeft u het formulier in uw brievenbus 

gevonden.  

Ook is niet zoals in vorige jaren uw antwoord opgehaald, maar als u ook lid bent van de 
Hervormde Gemeente, is u gevraagd om digitaal te reageren. De andere leden is gevraagd 

om hun reactie op de post te doen. Spannend was vooral in welke mate er digitaal 
gereageerd zou worden. Per 1 februari was dat ruim 60% en dat is meer dan het landelijke 

beeld. Diverse leden hebben reeds gereageerd in de vorm van een betaling op de 

bankrekening. Indien u nog niet heeft gereageerd wilt u dat dan s.v.p. zo spoedig 
mogelijk doen ? Een mailtje met een bedrag naar penningmeester@ zendingskerk.nl is al 

voldoende. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________  

 
Archivaris gevraagd 
 
U heeft uit de diverse artikeltjes in Contact kunnen op merken dat wij de afgelopen jaren in 

de persoon van Hans Grondsma een zeer actieve archivaris hebben gehad. Het archief is 

dan ook helemaal op orde. 
Hans heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen m.i.v. de Algemene Ledenvergadering die 

we hopelijk in mei weer zullen kunnen houden. Wij zijn daarom op zoek naar iemand die 
zijn plaats in wil nemen. Graag reageren bij de penningmeester, Ton Hardeman 



   
 

   
 

 

Ton Hardeman, penningmeester@zendingskerk.nl 
_____________________________________________________________________________________________  

Vrijwilligers m/v Bloemengroep gezocht 
 

Wie wil meehelpen om bij toerbeurt de bloemen in de kerk te verzorgen? Het gaat om 
bloemen halen en de schikkingen bij hoogtijdagen in de viering. We doen dit nu met een 

gemengde enthousiaste groep en hebben behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Het is 
afwisselend werk en we overleggen gezamenlijk over de liturgische schikkingen. 

Voel je er wat voor, neem dan contact op met Gretha Looijen, tel. 0341-554773 of per mail: 

gretha.looijen@gmail.com. 

_____________________________________________________________________________________________  

Vacature Vrijwilliger Cliëntenbeheer 

 
De Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is op zoek naar een vrijwilliger voor 
het cliëntenbeheer. U draagt zorg voor de afhandeling van aanvragen en verlengingen voor 

een voedselpakket.  Dit alles binnen de afgesproken kaders van richtlijnen van de 

voedselbank. 
U werkt onder toezicht van de coördinator cliëntenadministratie. De functie wordt in grote 

mate zelfstandig uitgevoerd. De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 16 uur per week. 
 

Deze taken behoren vooral tot uw takenpakket: 

Het in ontvangst nemen van aanvragen voor een intake of herintake voor een 
voedselpakket. 

Het doorgeleiden van de aanvragen naar de intakers van Stichting ZorgDat. 
Het beoordelen en verwerken van de adviezen van de intakers. 

Besluiten over toekenning van een voedselpakket en de verstrekkingstermijn. 

Informeren van de cliënt over het besluit en de vervolgstappen. 
Beantwoorden van vragen van cliënten, verwijzers, hulpverleningsinstanties e.d. over de 

procedures van de voedselbank. 

Administratieve verwerking van de aanmeldingen. 
 

Wij zoeken iemand die: 
zelfstandig kan werken en besluiten kan nemen, maar het vanzelfsprekend vindt om zich 

te laten adviseren, informeren en ondersteunen, 

goed kan communiceren, 
een goede balans weet te vinden tussen vasthoudendheid en flexibiliteit, 

positief sturend is, 
stressbestendig is, 

financieel-administratief inzicht heeft, 

bekend is met instanties en organisaties rondom de voedselbank, en 
vaardig is met de computer. 

 
Meer informatie 

Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u meer informatie? Hiervoor kunt u terecht bij 

Antoinette Walenberg, algemeen coördinator van onze voedselbank. U bereikt haar via 
info@voedselbankharderwijk.nl en/of tel.nr. 06 - 26 99 02 99. 

 

Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten – Nobelstraat 9 3846 CE  Harderwijk –  
www.voedselbankharderwijk.nl – info@voedselbankharderwijk.nl 
  

mailto:penningmeester@zendingskerk.nl
mailto:gretha.looijen@gmail.com
mailto:info@voedselbankharderwijk.nl
mailto:info@voedselbankharderwijk.nl


   
 

   
 

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! 
 

_____________________________________________________________________________________________  
 

 

TELEFONISCH SPREEKUUR PREDIKANT 
Elke dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 06-27222693.  

Schroom niet om er gebruik van te maken.  
 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Opbrengst oliebollenactie t.b.v. Solidaridad 

      
 

Op 30 december hebben zes bakkers 450 oliebollen gebakken die waren besteld door leden 
van de Zendingskerk. De bakkers hebben de onkosten zelf betaald, zodat de hele opbrengst 

ten goede is gekomen aan Solidaridad. Er waren in totaal ruim 40 mensen op de één of 
andere manier betrokken, kopers en bezorgers. Dat was, naast de opbrengst voor 

Solidaridad, ook een doel: elkaar weer eens ontmoeten! De opbrengst is uiteindelijk 509,60 

euro geworden! Allemaal heel erg bedankt. 
 

Namens de Taakgroep diaconie,  
Greet van der Lans 

 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Naast de diaconale maandcollecten zijn de 
collectedoelen 
 

14-feb    Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel Syrië.  
21-feb    Kerk in Actie: Ethiopië Noodhulp en rampenpreventie  

28-feb    Kerk in Actie: Colombia ondersteuning theologiedocent  
7-mrt     Kerk in Actie: Ghana Een beter inkomen voor boerinnen  

14-mrt   Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië  

21-mrt   Kerk in Actie: Indonesië Een beter inkomen voor Javaanse boeren  
28-mrt   nog niet bekend  

4-apr    Kerk in Actie: Zuid Afrika Een toekomst voor kansarme kinderen  
 
_____________________________________________________________________________________________  

mailto:ofhulpdienstzendingskerk@gmail.com


   
 

   
 

 

 

Data en leiding kindernevendiensten  
 

 

7 maart Jolanda 

4 april   Heleen 
2 mei    Leonard 

6 juni    Jolanda 
4 juli     Heleen 

 
 

KERKDIENSTEN 
 
Alle diensten zijn te volgen via de site van de Zendingskerk:  

www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.  
Wanneer er weer kerkgangers worden toegestaan, wordt u daarvan per mail op de hoogte 

gesteld. Mocht u geen internet hebben en twijfelen, bel dan uw pastoraal bezoeker of de 

scriba. 
De zondagsdiensten beginnen om 10.00 uur. 

 
Voorgangers 
 

14 februari, ds. Rainer Wahl, Doop  

17 februari, ds. Sjaak Teuwissen/ds. Rainer Wahl, Aswoensdag, 19.30u. 

21 februari, ds. Rainer Wahl, Bevestiging 

28 februari, ds. Wim Scheltens, Lunteren 

7 maart, prof. dr. Bas de Gaay Fortman, Ermelo  

14 maart, ds. Rainer Wahl, Maaltijd van de Heer 

21 maart, ds. Jelle van Nijen, Deventer 

28 maart, ds. Rainer Wahl, Afscheidsdienst 

 

Op de zondagen 28 februari en 28 maart zijn er om 17.00 uur Vesperdiensten, indien er 

gemeenteleden aanwezig mogen zijn. 
 
________________________________________________________________________________________________

___ 

 

Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 25 maart. Kopij hiervoor (in een Word-
bestand) dient uiterlijk maandag 15 maart binnen te zijn.

 


