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Geweldige, gedreven wind 
 

Geweldige, gedreven wind 

trok door het hele huis, 
haar zingend, blij geluid werd één 

met stralend licht, 
licht als een vuur, een dansend spel 

van vonken en van rood, 

iets als een vlam ontsproot 
aan licht en klank en stem, 

die vreugde was, die alles was, 

diepe verwondering, 
die zomaar overging 

in vreemde volle klank 
Geweldige gedreven wind 

trok door het hele huis, 

haar zingend, blij geluid werd één 
met stralend licht. 

 

Marijke de Bruijne 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

 

Pasen en het ei 

In de afgelopen periode is het me bijzonder opgevallen. De meesten van ons verlangden 

intens naar de lente. De lente barst uitknoppen. Het jonge bladgroen ontrolt zich 
onophoudelijk, droogte of geen droogte. Na een kwakkelwinter en een beginnende pandemie 

waren we er hard aan toe. En ik moet bekennen, ik genoot iedere dag van deze kleurrijke 
ontwikkelingen tijdens extra uitgebreide wandelingen met onze witte herder. Dit ontwaken 
van de natuur rond Pasen – is dit niet een prachtig beeld voor de Opstanding, het opkomen 

van nieuw leven uit harde grond? 

 
NPO 

De NPO maakte reclame voor de Matthäus Passion met een uitbottende bloem in zacht 
crème-wit met uitwaaierende meeldraden die zacht crème-gele kopjes hadden.  
Eerlijk is eerlijk, ik vond het vreselijk, dit sloeg de plank totaal mis. Ik begon me eraan te 

ergeren. Dit beeld sloeg als een tang op een varken, waarmee ik deze wereldberoemde passie 
van Bach niet met een varken wil vergelijken. Het beeld van die uitbottende bloesem is 
misleidend – voedsel light voor onze geseculariseerde consument. 

De Opgestane is de gekruisigde. Daar is iemand op een gewelddadige manier dood gegaan. 
Daar is een welgeordende mensenwereld in elkaar gedonderd: religie, staat, politiek, 

vriendschap, leergemeenschap hebben het niet gered om te voorkomen dat dé onschuldige 

én rechtvaardige als een misdadiger kon worden beschouwd met een wreed uitgevoerd 
doodvonnis als gevolg.  
 

Niet zo onschuldig 

We herinneren ons dezer dagen weer de massieve gruwelen van WO II. Zeker, Etty Hillesum in 
Westerbork was niet blind voor de prachtige lupinen en de jubelende zang van de 

leeuweriken. En toch, in dit lentelandschap speelde zich een mensheidstragedie af. Armando 
vond zo’n landschap niet meer onschuldig. 
Een Europa met veel hoogopgeleide en zeer gecultiveerde mensen heeft het niet gered om 

een genocide te voorkomen. En nu vegeteren vluchtelingen voor onze poorten. 

Dan heb ik het nog niet over een reclamefolder voor een bijeenkomst in een congrescentrum 
met de titel ‘Lente in de kerk – geloven in bloei’. De bijeenkomst zou op 21 maart (!) plaats 

gevonden hebben, als de coronacrisis niet een streep door de rekening had gehaald. Welk 
een ironie. Nu wordt u uitgenodigd voor 26 september. Altijd lente! In de vorm van een paasei 
wordt het boek van een Rotterdamse dominee aangeprezen met de bovengenoemde titel. 

Zelfs in de kleine reformatorische kerken houden ze het heidendom niet meer tegen. Het doet 
het ook té goed in onze geseculariseerde media- en reclamewereld. 
 

Gelaagde werkelijkheid 
Ik word er een beetje moe van. Ik zou mijn denken opzij moeten zetten om hierin mee te 

gaan. God zit niet in een geromantiseerde natuur. Een kind al vraagt je waarom een vogel 

zo’n arm wormpje opeet. En waar komen nou al die dodelijke virussen vandaan? Helpt zo’n 

sentimentele opvatting van de natuur om beter voor onze aarde te zorgen? Wat doen we dan 

met de boze boeren en de vluchten naar Thailand? 
Denken is meestal niet leuk. Het haalt al te aangename beelden onderuit en verstoort onze 



 
 

 

oprechte bewondering. En toch, liever gestoord er iets aan doen dan ongestoord gewoon 

verder als of alles koek en paasei was. 
Ik ga voor het verhaal waar ik niet genoeg naar kan luisteren en dat me confronteert met een 
gelaagde werkelijkheid van falen, confronteren, pijn voelen, leren, loslaten, hervormen en 

vernieuwen. Dat heeft met liefde iets te maken, met kennen zoals wij gekend zijn (weer 
indrukwekkend gelezen uit 1 Kor. 13 bij de afscheidsdienst van Heimen Kroon). Daarin zit ook 
de aanvaarding van wat niet is gelukt, wat helaas niet tot bloei is gekomen. Zij bewerkstelligt 

volharding. Zij bouwt frustratietolerantie op. Zij bewaart mij voor valse pretenties en 
ambities. Zij maakt me minder veeleisend voor mezelf en anderen, tovert vaker een glimlach 

op mijn lippen. 

 
Ondeugdelijke metafoor 
Het paasverhaal is niet in een paasei te vangen. Hoe kom je er in Godsnaam op? Belachelijk. 

Het is de schepping van een nieuwe mens, een nieuwe wereld die consequenties heeft voor 

de politiek, de techniek, de zorg, het klimaat, de aarde.  
Pasen maakt mij op een ontspannen manier strijdlustig. Dat is leven uit de dood, uit mijn 

verwende lamlendigheid. Dat is iets anders dan de jaarlijks terugkerende lentekriebels. 
Mijn natuurbeleving staat daar los van. En zo kan ik me juist helemaal aan haar schoonheid 
overgeven zonder er iets mee te willen bewijzen. 

Ach ja, wat moet je met een Praagse lente die door tanks – helaas ook weer uit Duitsland 
(DDR) – de kop is ingedrukt? En hoe is het ook al weer de Arabische lente vergaan? Geniet van 
de lente in haar pure hoedanigheid en maak haar niet tot een metafoor die niet deugt. 

 
Rainer Wahl 
 

 
Diensten 
Tot en met Pinksteren zullen we online diensten hebben. Hoe het daarna gaat, weten we 

officieel nog niet. Ik vermoed dat deze situatie nog even zal voortduren. Maar goed, voor de 
lezingen verandert er dan niet veel. Het zou natuurlijk fijn zijn als we weer naar de diensten 

zouden kunnen gaan en elkaar van aangezicht tot aangezicht ontmoeten in de fysieke ruimte 

van ons lieftallig kerkje. Ik mis u daar. Dan gaat het me niet zozeer om de lege stoelen, maar 
om het geroezemoes, het oogcontact, het aandachtige luisteren of het schuiven met een 
stoel. Zo’n camera is erg abstract en meedogenloos in wat ‘gezien’ en opgetekend wordt. En 

toch, het went en er is wel het gevoel van contact. Ik hoop dat u blijft ervaren en ondervinden 

dat u bij deze gemeenschap hoort en dat we met elkaar wezenlijke dingen delen in zaken van 



 
 

 

geloof, hoop en liefde. 

 
Op de zondagen t/m Pinksteren geeft het oecumenische leesrooster aan om uit het 
Johannesevangelie te lezen. Het zijn de stukken uit de grote afscheidsrede van Jezus die 

verwijzen naar de tijd van zijn vereniging met de Vader in de hemel, waar het verdriet van het 
loslaten omslaat in vreugde (16, 16-24), waar bescherming is in een vijandige wereld (17, 1-13) 
en de Geest van liefde wordt meegedeeld (14, 23-26).  

Er is ook een dienst op Hemelvaart, waarin Heleen Bakker zal voorgaan. 
 

Na Pinksteren, vanaf zondag Trinitatis (Drie-eenheid), gaan de 

lezingen over naar het Matteüs-evangelie, het zendingsbevel 
(28,16-20) en dan vanaf 9,25-10,15 waar Jezus zijn volgelingen 
erop uit stuurt om door te geven wat ze onderweg met Jezus 

hadden opgevangen en wat ze zich eigen hebben gemaakt. De 

zondagen hierop volgend lezen we uit Matteüs 10 verder, waar je 
een kleine ethiek van de navolging in kunt lezen. 

De actuele vragen zijn, hoe wij als gemeente met elkaar omgaan 
en hoe wij op een relevante wijze in onze samenleving present 
zullen zijn om tekenen van Gods vrederijk te onderkennen, te 

ondersteunen en ja, ook zelf neer te zetten.  
 
Geniet van die prachtige lente, geniet vooral van elkaar en als er 

niets te genieten valt, schroom niet om je te melden bij degene 
van wie je het idee hebt dat met een open oor naar je geluisterd 
wordt. 
 

Met een hartelijke groet, 
Ds. Rainer Wahl 

 
 

 
  



 
 

 

KERK ZIJN IN CORONATIJD (2) 

En wij zitten nog steeds in de “softe lockdown”. We moeten nog steeds zoveel 
mogelijk binnen blijven. De 70+ers mogen intussen wel bezoek ontvangen van 

maximaal twee vaste personen. Dit betekent dat ouderlingen en pastorale 

medewerkers nog geen afspraken kunnen maken. Wel wordt er geprobeerd per 
telefoon, e-mail of zelfs de app contact te houden. Het is ook fijn wanneer u zelf 

het initiatief neemt eens met uw pastorale bezoeker te bellen of mailen. En als 

deze Contact bij u op de deurmat valt (in uw mailbox verschijnt) zijn de jongste 
kinderen weer naar school geweest. Een eerste stap naar verruiming met 

hopelijk positieve vervolgmogelijkheden.  
In het moderamen is ook al gesproken over de anderhalve meter opstelling in 

de kerkzaal. Aan de kosteres is gevraagd om de kerkzaal daarop in te richten. Zij 

heeft enkele rijen stoelen verwijderd en met drie stoelen afstand tussen de 
kerkgangers is het mogelijk t.z.t. diensten te houden voor een gedeelte van de 

gemeente. 

 
Hoe we dat gaan organiseren? Dat is nog niet geheel duidelijk. Er zijn meerdere 

mogelijkheden. Maar u wordt daarvoor per e-mail uitgenodigd/op de hoogte 
gehouden. Daarom is het belangrijk zo mogelijk uw e-mailadres door te geven. 
Wanneer u vorige week geen mail heeft ontvangen, staat u nog niet in het 

bestand. Dus ….. meldt u aan bij scriba@zendingskerk.nl of 

scriba.zendingskerk@gmail.com  

De digitale uitzendingen van de kerkdiensten worden goed bekeken. Het 
moderamen heeft besloten voorlopig deze uitzendingen alleen met de camera 
op te nemen. Dit heeft tot gevolg dat u zelf uw liedboek ter hand moet nemen 

mailto:scriba@zendingskerk.nl
mailto:scriba.zendingskerk@gmail.com


 
 

 

om de teksten van de liederen te kunnen volgen en mee te zingen.  

In de Nieuwsbrief die gedurende de coronatijd een keer per twee weken op de 
website verschijnt, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en zaken 

die er binnen en buiten de gemeente gebeuren.  

Heel spijtig is het dat de Algemene Leden Vergadering niet gehouden kon 
worden op 11 mei jl. Op die avond zou Tineke van Goethem aan de gemeente 

voorgesteld worden als ouderling met de opdracht voorzitter te zijn van de 
taakgroep Communicatie en Presentatie. Intussen is zij gelukkig wel al aan de 

slag gegaan en hopen we dat de ALV op 31 augustus doorgang kan vinden 

waarna zij zo spoedig mogelijk in het ambt bevestigd kan worden. 
 

Voor crisissituaties is een crisisteam geformeerd dat bestaat uit Dini van 

Bruxvoort, Margot Sants en Rainer Wahl. Voelt u zich vrij om een van hen te 
benaderen via de email of telefonisch. De gegevens staan vermeld op pagina 

twee van elk nummer van Contact.  
 
Nog informatie op de valreep: de heer Mar Molenaar, bij velen van ons een 

graag geziene voorganger, had al aangegeven vanaf volgend jaar niet meer 
beschikbaar te zijn.  
Nu door alle maatregelen heeft hij besloten niet alleen zijn dienst in mei, maar 

ook de vakantiediensten terug te geven. Hij sloot af met VAARWEL! Dat vonden 
we wel erg spijtig en met woorden van dank is er bij hem een boeket bloemen 

bezorgd dat hem blij verrast heeft en waarop hij weer bedankte ‘voor deze 

hartverwarmende hulde’!  
En wanneer u zelf hem wilt bedanken door middel van een kaartje, zijn adres is: 
Hoge Weerd 43, 8162 CN Epe.  

 

Ik sluit af met de laatste zinnen van onze voorzitter in het vorige nummer van 

Contact: 
Laten we elkaar bemoedigen en naar elkaar omzien vanuit ons geloof in de liefde 
van God. Wij wensen u allen een goede gezondheid en de kracht toe om alle 

zorgen waarmee u geconfronteerd wordt, het hoofd te bieden.   
 

Margot Sants-Kottman 
 
KERKBLOEMEN en meer 

Er waren vier 80-jarigen op rij. Te weten: Jan-Huibert Sanderman, Ria Stemerding, Barthold 
Dudok van Heel en Corrie Vermaas. Zij kregen de bloemen uit de kerk tussen 29 maart en 20 

april.  

Op 26 april gingen de bloemen met een hartelijke groet naar Trineke (en Jur) Hensen. Trineke 
tobt al weken met een vervelende wond aan haar been die maar niet goed wil genezen. Op 3 



 
 

 

mei gingen de bloemen naar Willy (en Han) Kok. Ook zij tobt al heel lang met haar 

gezondheid. Tiny Norg kreeg op 10 mei de bloemen. Zij werd op 6 mei 85 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. 

 
Met een vriendelijke groet, 
Margot Sants-Kottman 

 

Doe mee aan de wandelestafette op de Dag van de 

vluchteling!  
  

Op 21 juni (Wereldvluchtelingendag) organiseren we een 
wandelestafette voor Stichting Vluchteling. Dit als alternatief voor 

de Nacht van de Vluchteling die dit jaar niet massaal verlopen kan 

worden.   
Vanaf zonsopkomst 05.00 uur t/m 17.00 uur willen we met 
verschillende twee- of drietallen of gezinnen die in één huis wonen 

steeds één of twee uur wandelen voor de Dag van de Vluchteling.   

 
Wie doet mee?   

Iedereen die wil, kan meedoen. Deze alternatieve Nacht van de 
Vluchteling geeft veel mogelijkheden voor gemeenteleden vanuit 

de Zendingskerk. We zorgen voor een één of twee uur durende route (naar keuze) en hopen 

op een groot aantal aanmeldingen!  

Start:   vanuit de Zendingskerk op 21 juni ieder heel uur vanaf 05.00 uur.  
Verzorging:  iedere deelnemer krijgt een flesje water mee.  

Kosten:  donatie team Zendingskerk via de website of sponsoren zoeken die voor jou 
doneren.  
https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo/doneren  

Aanmelden: tot uiterlijk 25 mei bij Wilma de Vries wilmadevrieslam@gmail.com    
tel. 06-48929653; en voor wie dat leuk vindt daarnaast bij het team van de Nacht van de 
vluchteling op de website  

  
Koop een cake, koek of taart voor 

Stichting Vluchteling!  

 
U kunt voor zaterdag 30 mei iets lekkers 

voor bij de koffie bestellen.   

De opbrengst is voor Stichting Vluchteling.   

Bestellingen  
De bestellingen kunnen tot 25 mei a.s. doorgegeven worden bij Albert Grit 

gritvink@gmail.com, tel. 06 52344607.   

  

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


 
 

 

Prijzen  

We hebben een aantal minimumprijzen vastgesteld. Betalen kan door middel van donaties 
aan het team van de Zendingskerk; en omdat het om het goede doel gaat mag u gerust meer 

doneren op: https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo/doneren          
Cake:                €   5,00  
Ontbijtkoek:  €   7,50  
Appeltaart:     €   15,00               

Uiteraard kunnen er ook helften besteld worden.   

 

Bezorging  
Alles wordt zaterdag 30 mei gratis thuisbezorgd. 

 
VAKANTIE 
Het is vakantietijd, we zouden allemaal wel weg willen. 

Maar we mogen niet, we kunnen niet.  
Geen zee, geen bergen, geen rugzak of rolkoffer. 

Daarom vertel ik jullie gewoon maar een piepklein, simpel 

vakantieverhaal. 
Bij nader inzien niet zo simpel als het lijkt.  

 
Op weg naar onze vakantiebestemming in Frankrijk strijken we 

neer op de eerste picknickplaats vlak over de Franse grens. We zitten net met 
onze boterhammen en de thermosfles koffie aan de picknicktafel als er een auto 
vlak naast de tafel stopt. Oude moeder en drie volwassen zonen stappen uit. 

Moeder gaat dicht naast mij zitten en de zonen rollen een gifgroen, glimmend 
kleed uit op de grond.  

Op het kleed gaan ze bidden, luidkeels en langdurig roepend bidden. 

We kunnen ze niet verstaan en moeder wil/kan niet met ons praten. 
Ik voel me ongemakkelijk. Wij bidden nooit in de open lucht aan een 

picknicktafel voor drie boterhammetjes en al helemaal niet hardop. Ik zit 

schouder aan schouder tegen de vrouw aan, maar voel me oneindig ver 
verwijderd van haar en haar zonen. Ook het grote aantal bakken met eten dat ze 

uitstallen verschilt zoveel van onze boterhammetjes, al is dat maar een detail. 
Dat hardop, ostentatief bidden, dat krijg ik niet meer uit mijn hoofd. 

De hele vakantie blijft het schuren. 

Gek is dat. 

 

Nu het Ramadan is, komt die herinnering van een paar jaar geleden, van die 
picknicktafel in Noord-Frankrijk weer bij mij boven, zie ik de drie kromliggende 

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


 
 

 

mannen en voel haast de moeder. 

 
Het is 15 mei Wereldmeditatiedag. 

Mediteren over die picknicktafel aan mijn eigen tuintafel in de achtertuin, met 

op mijn koptelefoon Memory van Barbara Streisand. 
Dat zou je best vakantie kunnen noemen. 

Soort van. 
 

Titia Dijk-Gilhuis 

 
  



 
 

 

KERK EN ISRAËL GEDENKEN 
De joodse traditie kent een aantal dagen om vreugden en 
verdriet te gedenken.  

Nog afgezien van de religieuze feestdagen, zoals de 

bevrijding uit de slavernij in Egypte (Pesach), zijn daar ook: 
de overwinning op het kwaad in de tijd van Esther 
(Poeriem), de bevrijding van de Romeinse heerschappij in 

Jeruzalem en herinwijding van de tempel in het jaar 165 

voor Chr. (Chanoeka). Verdriet wordt in herinnering gebracht vanwege de verwoesting van de 
tempel in het jaar 70 (Tisja-be-av) en de Sjoa, waarbij op 21 april jl. herdacht werd dat 

6.000.000 Joden vermoord werden door de nazi`s (Jom ha Sjoa).  Een vreugdevolle 
herdenking is de stichting van de Joodse staat in 1948; op 29 april jl. werd 
Onafhankelijkheidsdag gevierd, (Jom Ha-atzmaoet).  

Tijdens de gedenkdagen gaat het niet alleen om de herinnering dat een bepaalde gebeurtenis 

in het verleden heeft plaatsgevonden, maar ook om deze gebeurtenis te verbinden met hoop 
voor een toekomst waarin mensen met elkaar in vrede zullen leven en ieder mens tot zijn of 

haar recht zal mogen komen. Waar geen onrecht meer zal zijn, en geen verdrukking. Waar 
geen ziekte meer zal zijn en geen tekort. Die toekomst bestaat voorlopig nog in de droom van 
profeten, maar mensen worden nu al opgeroepen om hun aandeel te leveren in het herstel 

van de goede verhoudingen. Joden noemen dit Tikoen Olam, herstel van de schepping.  
Het stichten van de staat Israël wordt in rabbijnse ogen gezien als het begin van een 
ontluikende verlossing. 

  
Louise Katus 

 

Tussentijds 
In september is het 12½ jaar geleden dat de deuren van het 

inloophuis open gingen. Het initiatief is ontstaan tijdens een 

gezamenlijke diaconievergadering in 2005 van de Hervormde 
Gemeente en de Gereformeerde kerk. Later sloten leden van de 

plaatselijke Rooms-katholieke Parochie zich hierbij aan en werd een 
initiatiefgroep gevormd onder leiding van de initiatiefnemers 
Henriette van Gils en Joke Pieters. De initiatiefgroep heeft in 2006 oriënterende gesprekken 

gevoerd met het wijkplatform West, de wijkagenten van Ermelo, Stichting Pinel, Gemeente 

Ermelo, Stichting Welzijn Ouderen, de werkgroep Open Kerk van de Gereformeerde kerk en 
woningstichting De Groene Zoom. Het idee voor een inloophuis werd door de verschillende 

maatschappelijke geledingen positief ontvangen en werd gezien als een aanvulling op het 
bestaande voorzieningenaanbod. 
Intussen is de wereld veranderd door de komst van het coronavirus. Het inloophuis is nu tijdelijk 

gesloten en het is nog onzeker wanneer wij weer open kunnen gaan. We hopen elkaar in 
gezondheid t.z.t. weer te mogen ontmoeten! Wellicht in een anderhalvemeterafstandinloophuis 
…... 

Op onze website www.inloophuisdeparasol.nl houden we u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen m.b.t. de heropening. 

http://www.inloophuisdeparasol.nl/


 
 

 

 

Wim Hoogenboom 

Voedselbank in tijden van corona 

De hele wereld lijkt stil te liggen door het coronavirus. Ook in ons land liggen 

veel zaken stil, maar niet het werk van de Voedselbank. Gelukkig lukt het nog 
steeds om voedselpakketten uit te delen in de regio Harderwijk, Ermelo en 

Putten. De vrijwilligers klaren wekelijks deze ingewikkelde klus en hebben in 
korte tijd kans gezien om het hele systeem aan te passen conform de richtlijnen 
van het RIVM. In Ermelo wordt bij de uitgifte gewerkt met een ‘tijdslot’. Dat 

betekent dat binnen een bepaalde tijdsperiode een maximaal aantal mensen 
hun pakket kunnen komen ophalen buiten bij de Goede Herderkerk. De 

betrokkenheid van de samenleving bij de Voedselbank blijkt groot te zijn en er 
melden zich spontaan nieuwe vrijwilligers aan.  
Het aantal aanvragen voor voedselpakketten neemt echter toe. Tot nu toe kan 

men nog aan de vraag voldoen. Maar omdat de Voedselbank voor de producten 

afhankelijk is van wat zij gratis 

krijgen, is er wel gebrek aan 
verse producten. Het is niet 
toegestaan om voor de aanschaf 

gebruik te maken van het 

aanwezige kapitaal. Via de 
kerken kunnen voorlopig nog 

geen producten worden 
ingezameld en dus hebben wij, 

als taakgroep Diaconie, in overleg met de leiding van de Voedselbank besloten 
om de diaconale maandcollecte (in de kerk is dat de tweede rondgang) in de 
maand juni te houden voor de Voedselbank, met het ‘oormerk’ dat het geld 

wordt besteed aan het aankopen van vers voedsel, zoals fruit, aardappelen en 

groenten. Deze producten worden door de Voedselbank bij plaatselijke 

winkeliers ingekocht. 
We vragen van u om een financiële bijdrage te leveren voor het inkopen van 
deze verse producten door, samen met de andere collectes in de maand juni, 

geld over te maken op het speciale bankrekeningnummer van Oecumenische 

Vereniging de Zendingskerk, NL 71 INGB 0006928325. 

U kunt uw gift ook direct overmaken aan de Voedselbank, 

bankrekeningnummer NL 79 RABO 0161401880, onder vermelding van het 
oormerk ‘aanschaf vers voedsel’. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, bereidwilligheid en uw bijdrage!!! 



 
 

 

 

Namens de hele taakgroep Diaconie, Albert Grit, Greet van der Lans, Tom 
Ankersmit, Wilma de Vries, Jolanda Ho Sam Sooi, Frits Kappers en Joke 

Hendriksen 
 
 

 
 

  



 
 

 

 

Van de penningmeester 
 

Collecten 

De laatste keer dat in de kerk werd gecollecteerd was op 8 maart. Daarna is gevraagd om uw 
bijdragen in de diaconale collecten over te maken op de bankrekening van de Zendingskerk 
of direct naar de individuele bankrekening van de diaconale doelen van de afgelopen 

zondagen.  

De totale opbrengst voor diaconale doelen was in maart € 1.430 en in april € 1.937.  
In 2019 was dat in maart € 1.790 en in april € 1.626 exclusief opbrengst spaardoosjes  

ad € 1.115. 
Een nauwkeurige vergelijking is niet te maken aangezien niet bekend is wat direct naar de 
individuele doelen is overgemaakt. Dit jaar zijn er geen spaardoosjes ingezameld. De 

opbrengst voor Bethania was deze maanden € 945, naast een gift van € 1.500 en excl. de toe 

te rekenen opbrengst uit de via de bank ontvangen collecten.     
Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat onze diaconale doelen niet hebben geleden 

onder het coronavirus. 
 
Contributie 

Indien u een machtiging heeft gegeven, wordt de contributie ad. € 40 deze maand 
geïncasseerd. Een aantal leden heeft de contributie al betaald, maar als dat niet het geval is 
en de contributie wordt deze maand niet geïncasseerd, wilt u er dan om denken, de 

contributie zelf over te maken? 
 

Vrijwillige bijdragen 

Per ultimo april is € 80.657 toegezegd of ontvangen. Van een aantal leden is nog geen reactie 
ontvangen. Zij hebben vorig jaar gezamenlijk € 1.730 bijgedragen. Erop vertrouwende dat dit 
bedrag ook dit jaar alsnog wordt bijgedragen, zal het totale resultaat uitkomen op € 82.387.  

Dit zou een stijging van 2,5 % t.o.v. 2019 betekenen toen het resultaat € 80.360 bedroeg.  

Dat was incl. een éénmalige gift van € 2.000. Als daar geen rekening mee wordt gehouden, 
zou de stijging zelfs ruim 5% zijn. 

Het geeft goede moed om te kunnen stellen dat er ook in 2020 weer financiële ruimte zal zijn 
voor nieuw beleid, nieuwe activiteiten om uit te dragen waar we voor willen staan als 
Zendingskerk. 

 

Ton Hardeman 
 

 
 



 
 

 

  



 
 

 

Opbrengst collectes in de maanden maart en april.  
Sinds 13 maart mogen we geen reguliere kerkdiensten meer houden. Dit betekende dat we 
als taakgroep moesten gaan nadenken hoe we dan geld kunnen bijeenbrengen voor de 

verschillende projecten. We hebben gekozen om via mailings en later de Nieuwsbrieven aan u 

door te geven hoe u de verschillende projecten kunt steunen. Ook werd het nummer in de 
eerste zondagen getoond in de beamerpresentatie. Dit kan rechtstreeks aan de projecten zelf 
of via het rekeningnummer van de Zendingskerk. In maart werd € 775 op het 

rekeningnummer van de Zendingskerk ontvangen. Daarvan is € 386,50 overgemaakt naar 

rekening Nederlandse Rode Kruis t.g.v. Hulp Hongersnood Jemen en naar de drie doelen van 
de eerste rondgang elk € 135,60. 

In april is € 1.937 ontvangen. Hiervan gaat € 920 naar de Prof. Juhasz Stichting en € 254,25 
naar de vier doelen van de eerste rondgang.  
Namens de taakgroep Diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen. Zolang deze situatie 

voortduurt, kunt u uw gift overmaken naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de 

Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. gift collectes mei/juni 2020. Uw gift 
wordt dan evenredig verdeeld over de projecten.  

 
Albert Grit, voorzitter 
 

Diaconale maandcollecte in mei voor Stichting 

Vluchteling   
Stichting Vluchteling maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke effecten van 
de verspreiding van COVID-19 onder vluchtelingen en ontheemden.  

Deze kwetsbare groep mensen leeft dikwijls in omstandigheden waarin de 

gezondheidszorg minimaal is en waar men grotendeels afhankelijk is van 
humanitaire hulpverlening.  
Een voorbeeld zeer dicht bij huis zijn de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. 

Overvol en met een gigantisch tekort aan sanitaire voorzieningen en hulpgoederen.  

Stichting Vluchteling biedt hier hulp en wil dit ook kunnen doen wanneer de effecten van de 
pandemie ook op andere plaatsen in de wereld voelbaar wordt bij vluchtelingen en 

ontheemden.  
Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.vluchteling.nl  
IBAN NL48 INGB 0000 000999 

We verwijzen graag naar de andere acties voor Stichting Vluchteling in deze uitgave van 

Contact!! 
 

Bethania 
Ook in 2020 steunen we als Zendingskerk het project Bethania: hulp aan kwetsbare ouderen 

en kinderen. Het plan was om met palmzondag weer aandacht te schenken aan het project 
inclusief een verslag van het bezoek van Joke en Hein Hendriksen aan het project. Echter 

door corona ging het bezoek niet door en hebben we de activiteiten op palmzondag moeten 

uitstellen. We hopen dat we in het najaar aandacht aan het project kunnen besteden. Ook dit 
jaar is Bethania het doel van de Diaconale Beurs.  

http://www.vluchteling.nl/


 
 

 

Hartelijk dank aan eenieder die een bijdrage heeft toegezegd. In de eerste vier maanden van 

2020 hebben we al € 4.454,35 ontvangen. Dit komt uit collectes, diaconale beurs en giften. 
Namens de taakgroep Diaconie en Bethania hartelijk dank voor uw bijdrage tot nu toe.  
 

Albert Grit, voorzitter Taakgroep Diaconie 
 

HULPDIENST ZENDINGSKERK  Vanaf 1 oktober 2019 

is de hulpdienst van de Zendingskerk actief. De hulpdienst wil er zijn 

voor mensen die tijdelijk wat hulp nodig hebben. Het kan bijv. gaan 
om hulp bij boodschappen doen, oppassen, eten koken, kleine 

reparaties, wandelen enz.  
 
Hoe werkt de hulpdienst?  

Wanneer iemand een hulpvraag heeft kan er contact opgenomen 

worden met de hulpdienst via het telefoonnummer:  06 22389790 of via dit mailadres 
hulpdienstzendingskerk@gmail.com U krijgt niet meteen iemand aan de lijn, maar u kunt uw 

vraag inspreken.  
De telefoon en mail worden beheerd door iemand van de taakgroep Diaconie (momenteel 
Tom Ankersmit, Greet v. d. Lans of Wilma de Vries) die daar aan het begin  

van elke avond op kijkt en de voicemail beluistert. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld 
om aan te geven dat uw vraag gehoord is.  
Daarna wordt bij de hulpvraag een passende oplossing gezocht bij de mensen die zich 

daarvoor beschikbaar hebben gesteld. Dit vraagt natuurlijk enige tijd.  
Wanneer het om acute vragen gaat, is het daarom raadzaam om eerst in de eigen omgeving 

te zoeken.  

Wanneer er kosten aan de hulp verbonden zijn, komen deze voor rekening van degene die 
hulp vraagt. Denk bijvoorbeeld aan benzine- of materiaalkosten.  
 

Alleen tijdelijke hulp 

We willen voor veel mensen een hulpdienst zijn en blijven. Voor heel langdurige vragen of 
intensievere hulp kunnen we meedenken over waar dit te vinden is. We kunnen zelf geen 

langdurige hulpverlening garanderen.  
 

 
 

Mogen wij uw e-mailadres? 

mailto:hulpdienstzendingskerk@gmail.com


 
 

 

 

We hebben van de meeste leden een e-mail adres, 
maar er ontbreken er toch nog tientallen.  
Zeker in deze coronatijd is mailen de snelste, 

makkelijkste en goedkoopste manier om u te 
informeren over het wel en wee van de Zendingskerk. 
Uw e-mailadres wordt nergens anders voor gebruikt 

en aan geen enkele andere instantie doorgegeven. 
Graag uw e-mail adres opgeven aan:  

scriba.zendingskerk@gmail.com  

 
 

 
 

mailto:scriba.zendingskerk@gmail.com

