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MESSIAS 

 

Hij is de ster niet 

die verschiet, 

die van het witte doek 

of van de groene mat. 

 

Hij is de zon niet 

die ontbrandt, 

van zoveel megaton, 

zoveel angst. 

 

Hij is de zon 

van goede morgen, 

Hij is de maan 

te middernacht. 

 

Hij is de ster, 

de Jodenster, 

brandend 

op het hart. 
 

 

 

Uit: Jaap Zijlstra, “Olijftak, 

Geloofsgedichten”. Overgenomen uit Woord 

en Dienst 

 

 

 

 

 

 
  



   

 

   

 

AFSCHEID 
 
 

Afscheid nemen gaat mij niet goed af. Daar ben ik nu wel achter. En met dat Corona-gedoe 
wordt het er niet beter op. Elkaar even zien, een woordje over en weer, hoe heerlijk zou dat 

zijn. Woorden zijn druppels die binnen komen en herinneringen met zich meenemen van 
vele fijne momenten en saamhorigheid.  

 

Twee woorden 
Voor mooie afsluitende woorden ben ik nog even te rade gegaan bij mijn vriend Paulus die 

het niet kan laten zo hier en daar nog een kleine vermaning te plaatsen. Nou ja, dat waren 
duidelijk andere tijden. Dat zou ik toch niet in mijn hoofd halen om u op het hart te 

drukken: beter uw leven! Vervolgens beveelt hij de gelovigen aan om elkaar een heilige kus 

te geven - in onze Corona-tijd al helemaal uit den boze. Laat dat de handhavers niet zien. 
En ik wil nog wel eens zien dat wij, rechtgeaarde calvinisten, veranderen in heuse 

knuffelbeertjes. We vinden lichamelijke aanraking gauw klef of aanstellerig.  

Wat blijft er dan nog over? Geen moralistisch duwtje in de rug en ook geen verbindende kus 
op je wang (ik denk trouwens voor mezelf eerder aan de ‘linkerwang’ dan de rechter).  

Wat blijft dan nog over? Doorgaans klinken minimaal twee woorden als afsluiting in de 
bewogen brieven die Paulus aan ‘zijn’ gemeenten heeft geschreven. Deze twee woorden 

zijn: genade en vrede. 

 
Twee lagen 

Paulus is een complex typetje en denkt nooit rechtlijnig, maar vrij complex en associatief. 
Hij is geen Griekse filosoof. Hij is veeleer een Joodse rabbi. Net zoals ‘woord en daad’ voor 

hem bij elkaar horen, zo is genade niet alleen een eenzijdige vrijspraak die je alleen maar 

kunt ontvangen. Genade is als ontvangen vrijspraak een geweldige kracht die je van binnen 
vrij maakt om op te komen voor een samenleven waar mededogen, barmhartigheid en 

liefde de boventoon gaan voeren. Of anders gezegd: je bent vrij om je helemaal in te zetten 

voor de vrijheid van de ander, ja ook de andersdenkenden en de andersgelovigen. Genade 
schept respect en tolerantie. Zij schept een ruimte voor echte ontmoeting waar mensen in 

veiligheid zichzelf kunnen laten zien. Jij bént geliefd! Ook al voel je er soms hier niets van, 
toch is het zo. En dat wil ik jullie ook meegeven, dat de Zendingskerk die gemeenschap is 

en blijft, waar mensen zich in contact met anderen als geliefd, gewild en welkom kunnen 

ervaren.  
En zo is dat ook met de vrede die je juist in deze genade kunt vinden. Je hoeft geen oorlog 

meer te voeren tegen jezelf of je meest intieme naasten. Je hoeft niet boos te blijven als je 
iets aangedaan is. Je kunt het delen, onder woorden brengen in een veilige omgeving die je 

met rust laat en niet van alles van je vraagt. Vanuit deze innerlijke vrede en een 

gemeenschap waar zo’n vrede alle kans krijgt, is het niet te verdragen als deze vrede aan 
zoveel mensen wordt ontzegd in allerlei conflicten en oorlogssituaties van kleine 

schermutselingen tussen partners tot genocidale uitbarstingen.  

  
Verder zo 

In de tijd dat ik bij jullie heb verkeerd heb ik deze verschillende lagen van vrede en inzet 
geproefd. Om die waarden vast te houden en deze goede smaak te voeden zijn deze 

brieven van Paulus, of de tot juwelen geslepen verhalen van de evangeliën, of de grote 

vertelling van de Thora en de profeten, van onschatbare én blijvende waarde. Dit met jullie 
te hebben kunnen delen, samen met jullie daaruit te hebben kunnen putten in mooie 

vieringen van goede muziek en diep verbindende gebaren, dat deed ook in mij resoneren 
wat Paulus bedoelt met ‘genade’ en ‘vrede’.  

En het derde wat er dan nog bijkomt, helemaal gratis en voor niets, is eensgezindheid, want 

je kunt vrij met elkaar praten en uitwisselen ook al denk je of geloof je anders. Je leert 
ervan en je komt er altijd met elkaar uit. Daar mag je vanuit gaan. Dat geeft vertrouwen en 

dat is sterk. 
Dat vertrouwen, die genade en deze vrede wens ik u als vertrekkende predikant van de 

Zendingskerk. Dat wens ik tegelijkertijd ook mezelf en Nan, want wij blijven lid van de 



   

 

   

 

Oecumenische Vereniging de Zendingskerk. In die zin zeg ik tegen jullie op z’n Zwabisch 

‘Ade’ (afgeleid van À dieu) en tot ziens in – Ermelo! 
 

Diensten 

Op 28 maart gedenken wij de intocht van Jezus in Jeruzalem, Palmpasen. Voor mij is dit de 
laatste zondag dat ik als uw gemeentepredikant voorga. Het zal uiteraard een dienst worden 

zoals altijd. En dat is als het goed is een ontmoeting tussen inhoud en persoon. Dat is mijn 
roeping en taak om in onze diensten God lof toe te brengen, ons mensen heil toe te zeggen 

en op te komen voor wat goed is voor heel deze aarde. Dat is niet gering en kan alleen 

maar stukje voor stukje, stapje voor stapje, met vallen en opstaan, met hangen en wurgen, 
met enige terughoudendheid, toch niet zonder een snufje lef. En dat is weer heel 

persoonlijk. Zoals u weet als trouwe lezer van dit blad en volger van de diensten lees ik op 

dit moment de brief van Paulus aan de Filippenzen. Op deze zondag wijk ik daarvan af en 
kies ik voor Romeinen 15, 1-13. De kernzin luidt voor mij op deze zondag van mijn 

afscheid: ‘Aanvaard elkaar tot ere van God zoals Christus u heeft aanvaard.’  
 

De Goede Week 

Witte Donderdag valt dit jaar op 1 april. Met deze viering beginnen we met de vertelling van 
het grote Passieverhaal. We herinneren ons de omvorming van de aloude Seidermaaltijd bij 

de bevrijding uit slavernij en dodenhuis naar een Maaltijd van vergeving. Het delen van 
brood en wijn houdt ons als mensen bijeen en voedt ons met een liefde die blijft, zelfs door 

de aantasting door het kwaad en erger. Het hangt van de corona-regels af hoe we dit vorm 

kunnen geven - gelukkig in ieder geval weer met zangers erbij. 
Op Goede Vrijdag gedenken we de kruisiging van Jezus. De bloemschikkers hebben een 

mooi klein kruis gemaakt op zand- en steengrond. Als u briefjes zou willen schrijven met 

enkele woorden of een zin over wat u op dit moment belaagt, waar u mee zit, waar u over 
twijfelt, wat u kapot maakt.. dan leggen we dat neer bij dit kruis, bij die liefde die niemand 

breken kon. U krijgt nog een aparte oproep hiertoe. De paaskaars wordt gedoofd. De 
doodse stilte, het inhouden van de adem doet ons beseffen hoe uniek en kostbaar dit leven 

is, ons aller leven. Zij doet ons beseffen dat het gedeelde leven niet te doven is. De liefde 

blijft en blijft groeien, ook in het duister - als de graankorrel in de aarde. 
Stille Zaterdag/Paaswake: Ik zou het dan mooi vinden om alvast wat bloemen te leggen bij 

die briefjes als tekenen van aandacht en fijngevoelig meeleven. We herinneren ons met 
prachtige bijbelse verhalen de uittocht en de doortocht naar nieuw leven. 

Met Pasen, inmiddels 4 april, wil ik het slot lezen van de brief aan de Filippenzen: 3, 7-16 en 

4, 4-7 waar Paulus een heftig verlangen onder woorden brengt, om met kracht te blijven 
hopen om uit de doden op te staan. Hoe moeten, resp. kunnen we ons dat voorstellen? Het 

is een toekomstgericht leven. Wat houdt dat in? Hoe geven we daar vorm aan in een 

pandemie en gevaarlijke klimaatverandering? We sluiten de Paasdienst weer af op de 
begraafplaats en maken van de dodenakker een levendige tuin van bonte bloemen. U zij de 

glorie! 
Op 11 april beginnen lezingen uit het Johannesevangelie met het verhaal van Tomas die de 

niet gelooft dat Jezus is opgestaan zonder de wonden gezien te hebben. Opstanding gaat 

gepaard met de moed om de geslagen wonden te laten aanraken: Johannes 20, (19)24-31; 
Jesaja 26, 1-13. 

Op 18 april gaat het verhaal verder met Johannes 21, 15-24 waarin al is verwerkt dat het 
gezamenlijk optrekken vanuit zo'n fundamentele ervaring én geloofsverbeelding nog niet zo 

eenvoudig is. Wie heeft de grootste liefde? Wie is van grotere betekenis? Strijd om aandacht 

en waardering ontaardt in een concurrentieslag. De opgestane Jezus geeft aan dat ieder 
leven in God is geborgen en aanvaard. Dit geldt voor eenieder evenzeer in een mate die 

onmetelijk is. Daar past alleen eerbied en respect voor het leven van ieder ander. Zonder 
dit geen menselijke gemeenschap die deze naam verdient én – zo weten we nu – ook geen 

schepping waarop menselijk en ander leven nog mogelijk is. Hoe indringend wil je het 

hebben? 
25 april is de derde zondag na Pasen en heet Jubilate. De roostermakers bepaalden als 

lezing Johannes 10 bij (de verzen 11-16). Traditioneel wordt dit op de tweede zondag na 

Pasen gelezen, de zondag van de Barmhartigheid (Misericordia) met zijn beeld van de 
Goede Herder die zijn leven geeft voor hen die aan hem zijn toevertrouwd of zich aan hem 

hebben toevertrouwd. Het tegenbeeld is de slechte herder die het leven van de schapen 



   

 

   

 

opoffert voor eigen winst, gemak en macht. Daar vindt de profeet Ezechiël scherpe en ware 

woorden in 34, 1-10. Wat een zegen zijn goede herders in een wereld van roofkapitalisme 
en een consumptiedrift die de opwarming van de aarde nog meer doet oplopen: roekeloos, 

onverantwoord, dit klakkeloos opofferen van toekomstige generaties. Het beeld van de 

goede herder helpt ons om de goede herders op te sporen en ons aan hen toe te 
vertrouwen en niet aan zelfverwaande volksverlakkers en dreigmeneren. Ik zou willen 

zeggen: Goede herders verdienen een in alle opzichten opgewekte, wakkere kudde. 
Op 2 mei vieren we 'Cantate’. Of er dan weer gezongen mag worden? De passages uit het 

Johannesevangelie wisselen naar de zogenaamde afscheidsrede. De keuze valt op Johannes 

15, 1-8, het beeld van de ‘wijnstok’ als beeld van een vruchtbare verbondenheid die we ook 
liefde kunnen noemen. De lezing uit de Thora (Deut. 4, 32-40) laat zien dat dit een weg is 

die iedere keer weer moet worden bevochten en met Gods hulp kan worden bevochten voor 

een leven in een land waar eenieder van de vruchten kan genieten die het opbrengt, die we 
met elkaar opbrengen.  

Zo, lieve mensen, u ziet, ik heb ook nog voor een laatste keer genoten en het ervan 
genomen, om langs de teksten heen te lopen die zoveel levenservaring, wijsheid en hoopvol 

perspectief aanreiken, oproepen, zichtbaar en tastbaar maken. Ik wens u hoe dan ook 

iedere keer weer leesvruchten toe die u voeden met rijke sappen van levensvreugde en 
levensmoed in het groeilicht van de Eeuwige. 

 
Pastoraat 

Vele namen komen bij me op deze laatste weken van mijn pastoraat in uw midden. Er 

speelt veel in ieders persoonlijk leven met een diagnose die je wereld op slag doet 
veranderen, met een kind dat even de weg kwijt is, met ouders die je niet bereikt, met 

relaties die stuk zijn gegaan, maar ook met een nieuw opbloeiende liefde of mensen die 

opeens iets voor je kunnen betekenen terwijl je dat nooit van ze had verwacht. De 
pandemie maakt dit allemaal schrijnender aan de ene kant, maar maakt ons ook juist 

ontvankelijker voor al het waardevolle dat we elkaar kunnen bieden, wat we voor elkaar 
kunnen zijn. 

Al die namen: met sommigen ben ik een stukje opgelopen. Met anderen bleef het bij een 

korte doch dieper gaande ontmoeting rond een dienst of een vergadering, 
drempelgesprekken vaak. Sommigen bleef ik het contact schuldig omdat ik er geen weet 

van had of omdat ik me door andere bezigheden heb laten opslokken. Het spontane 
vertrouwen in zoveel ontmoetingen was voor mij iedere keer weer verbazingwekkend en 

een enorm goede ervaring. 

Wat ik hier wel kwijt wil is dat het voor mij als pastor een groot goed was, dat er mensen 
zijn in ons midden (taakgroep én vele anderen!) die het onderlinge contact goed hebben 

onderhouden en meer nog, weggenoten zijn geworden voor velen. Dat hoefde niet 

gestimuleerd te worden. Dat was er en dat bleef er, opkomend uit de gemeenschap zelf. Het 
is deze vriendelijkheid die de Zendingskerk kenmerkt en die ze ook uitstraalt. Deze 

betrokkenheid maakt dat we ook in de diensten, in de vieringen, in het diaconale 
engagement bronnen van liefde, vreugde en dan ook materiële middelen met elkaar kunnen 

delen op zo’n wijze dat anderen daar ook nog iets aan hebben, zonder wie-dan-ook iets op 

te dringen.  
Om daar iets aan te hebben mogen bijdragen, maakt mij tot een tevreden mens.  

De blijvende Nabije zij met u op al uw wegen die elkaar kruisen en bestuiven, met heil en 
zegen. 

 

Rainer Wahl   
 



   

 

   

 

VANUIT DE KERKENRAAD  
  
Opnieuw spraken wij over het afscheid van dominee Rainer Wahl en de procedure van het 
beroepingswerk. Er zijn gemeenteleden benaderd met de vraag of zij plaats willen nemen in 

de beroepingscommissie. Daar heeft bijna iedereen positief op gereageerd. En wanneer u dit 

nummer van Contact leest, is het eerste overleg geweest. Elders in Contact leest u meer 
over de procedure en het noemen van namen voor mogelijk te benaderen predikanten, van 

de hand van voorzitter en penningmeester.  
 

Aan Rainer is gevraagd of hij op de lijst van gastpredikanten geplaatst mag worden. Zijn 

antwoord was gelukkig positief. En eigenlijk begint hij direct na zijn emeritaat al met vier 
diensten als gastpredikant. Daarna is het stil rondom hem tot volgend jaar! 

Om met Rainer nog even verder te gaan: het feest voor Rainer en Nan op 26 maart gaat 

definitief niet door. Er is een nieuwe datum afgesproken waarvan wij hopen dat het tegen 
die tijd ook mogelijk is. Noteert u alvast zaterdagmiddag 3 juli; tijd etc. komt later.  

 
Om verder te gaan met data:  

De ALV van 10 mei is verzet naar maandag 30 augustus en de avond voor nieuwe 

gemeenteleden en -vrienden naar maandag 11 oktober. Avondbijeenkomsten beginnen 
doorgaans om 19.30 uur. 

 
En dan is er de zoektocht naar meerdere mensen in verschillende functies. U las al de 

oproep voor archivaris in het vorige nummer en onder de rubriek wijkindeling ziet u al heel 

lang dat er een wijk vacant is. Verder eindigt de ambtsperiode van de scriba met ingang van 
volgend jaar bij de ALV. Het zou fijn zijn wanneer een opvolger een aantal maanden van 

tevoren plaats kan nemen in de kerkenraad om de ‘smaak’ te pakken te krijgen.  

 
En natuurlijk spraken we ook nog over de kerkdiensten in deze tijd. Daarover leest u in de 

rubriek Kerk zijn in Coronatijd (9). 
Tot zover vanuit de kerkenraad. 

 

KERK ZIJN IN CORONATIJD (9) 
 
Op donderdagavond 24 februari ontving de voorzitter een e-mail met de nieuwste 

afwegingen van de PKN voor wat betreft de aanwezigheid van gemeenteleden tijdens de 
kerkdienst. Zij adviseerden niet meer dan 30 mensen toe te laten en maximaal 4 zangers 

op veilige afstand van elkaar en andere kerkgangers.  

Alweer een dilemma voor het crisisteam/moderamen. Wat is verstandig, wat is meelevend 
met de maatschappij ……... 

Tijdens het overleg op maandag 1 maart is ervoor gekozen om nog geen uitnodigingen naar 

de gemeenteleden te sturen. Wel wilden we graag dat er weer enkele cantorijleden de 
liederen zouden gaan zingen. En zo geschiedde! 

 
Toch was er een kleine uitbreiding van de aanwezigen. Zo kan de diaken weer de 

mededelingen doen en de lector de bijbellezingen verzorgen. 

Bij de doopdienst van Jillian mochten natuurlijk haar familieleden aanwezig zijn en de 
kinderen van de kindernevendienst. We gaan sindsdien iets soepeler om met 

medekerkgangers. Pas voor de afscheidsdienst van Rainer zijn er enkele gerichte 
uitnodigingen gedaan.  

En hopelijk kan na de volgende persconferentie vanaf april met eerst de Stille Week en 

Pasen weer de uitnodigingsmail voor aanmelden de deur uit. U weet dat u, wanneer u geen 
internet/e-mail hebt, mag bellen in de week voorafgaande aan de zondag waarop u naar de 

kerk wilt komen (tot woensdagavond 18.00 uur). 

 
Er zijn al meerdere kerkgangers gevaccineerd en sommigen hebben zelfs de tweede prik al 



   

 

   

 

gekregen. Dit alles maakt het ook eenvoudiger om elkaar binnen niet al te lange tijd weer te 

kunnen ontmoeten in de kerk. Zou in het volgende nummer van Contact KERK ZIJN IN 
CORONATIJD (10) de laatste Corona-bijdrage worden? 

 

Vriendelijke groet, 

Margot Sants-Kottman 
 
BEROEPEN NIEUWE PREDIKANT 
 
Zoals u inmiddels bekend is, zal onze predikant, ds. Rainer Wahl, ons binnenkort wegens 

emeritaat verlaten. We moeten dus op zoek naar een nieuwe voorganger. 

 
De voorbereiding van het beroepingswerk begint met het actualiseren van het profiel van de 

gemeente en daarop gebaseerd het profiel van de te beroepen predikant. De kerkenraad 
heeft deze profielen vastgesteld. Het profiel van de gemeente staat op onze website. Het 

profiel van de predikant vindt u elders in Contact. 

 
Om te mogen beroepen is een zogenaamde “solvabiliteitsverklaring” nodig van het 

Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) dat beoordeelt of de 
gemeente in staat is om een te beroepen predikant te betalen. De Zendingskerk is een 

wijkgemeente van bijzondere aard van de Hervormde Gemeente Ermelo (HGE). De 0,5 

predikantsplaats voor de Zendingskerk maakt daarom deel uit van de predikantenformatie 
van de HGE, maar de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk staat garant voor de 

kosten daarvan.  

De solvabiliteitsverklaring is daarom ook door de Algemene Kerkenraad van de HGE en de 
Zendingskerk gezamenlijk aangevraagd.  De Algemene Kerkenraad heeft daarmee conform 

de Kerkorde haar instemming met de start van het beroepingswerk betuigd.  
 

Ook is toestemming nodig van het Breed Moderamen van de Classis die beoordeelt of het 

opgestelde werkplan voor de te beroepen predikant, de opbouw van de gemeente en het 
profiel van de te beroepen predikant op elkaar aansluiten. 

 
Inmiddels hebben wij de solvabiliteitsverklaring van het CCBB en de toestemming van het 

Breed Moderamen van de Classis ontvangen. De kerkenraad heeft een beroepingscommissie 

benoemd bestaande uit Heleen Bakker, Lucie Claessen, Jannet van Drie, Ton Hardeman, Jan 
Mulder, Wilma de Vries en Aalt van de Kuilen, de laatste namens de Algemene Kerkenraad 

van de HGE. 
De beroepingscommissie is inmiddels bij elkaar geweest en de werkwijze is besproken.  

 

Nu komt het ‘echte’ werk, het vinden van een predikant. De landelijke kerk beschikt over 
een lijst met mogelijke kandidaten, er wordt een advertentie geplaatst en ook u als 

gemeentelid kunt schriftelijk suggesties indienen. Alleen een naam is niet voldoende. Wij 

verzoeken u uw voordracht te onderbouwen aan de hand van het profiel van de te beroepen 
predikant en uw voordracht vóór 1 mei a.s. in te dienen bij de scriba. Vervolgens wordt door 

het moderamen gecheckt of de voorgedragen kandidaat voldoet aan de eisen van het 
beroepbaar zijn. Bij een positieve conclusie worden de namen doorgegeven aan de 

beroepingscommissie. 

 
Wij vertrouwen erop dat wij samen erin zullen slagen een predikant te vinden die aansluit 

bij de wensen van de Zendingskerk. Wij dragen er zorg voor dat u tussentijds geïnformeerd 
wordt over de voortgang van dit beroepingsproces.  
 

Namens de kerkenraad,  

Dini van Bruxvoort en Ton Hardeman.  
 
  



   

 

   

 

PROFIELSCHETS NIEUWE PREDIKANT ZENDINGSKERK 
 
De Zendingskerk zoekt een parttime predikant (50%) die zich thuis zou kunnen voelen in 

onze oecumenische geloofsgemeenschap. 

Deze predikant is met vreugde theoloog en heeft ervaring als gemeentepredikant. 
Wij zoeken een predikant die: 

· een verrassende uitleg van de bijbel geeft door het verbinden van de historische context 

met de actualiteit; 
· open staat om samen met gemeenteleden te zoeken naar nieuwe vormen en uitingen van 

vieringen; 
· die ons aan het denken zet en met elkaar in gesprek brengt; 

· het gesprek aan kan gaan met mensen van alle generaties in eredienst en pastoraat; 

· de leden van de verschillende taakgroepen ondersteunt en begeleidt; 
· bijdraagt aan de interactie tussen de Zendingskerk en de Ermelose gemeenschap. 

 
Wij hechten veel waarde aan de volgende competenties: 

· Invoelend 

· Assertief 
· Contactvaardig 

· Verbindend 

· Teamspeler 
· Maatschappelijk betrokken 

 
Wat bieden wij: 

Een open, levendige en warme gemeenschap waar mensen, wie ze ook zijn, welkom zijn! 

 
December 2020 

 
_____________________________________________________________________________________________  

  

 

 
  



   

 

   

 

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

 

 
Tijdens de veertigdagentijd kunt u sparen voor ons meerjarig 

project in Syrië.  

Denkt u aan de inleverdata en -plaatsen?  

 
Meer informatie over dit project vindt u in het vorige nummer van Contact, op de website 

van de Zendingskerk of op de site van Kerk in Actie: 
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 

 

Activiteit Hemelvaartsdag donderdag 13 mei  
 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, zal de taakgroep Diaconie een activiteit 

organiseren. Zoals de plannen nu zijn willen we ’s ochtends een fietstocht organiseren. We 
hopen ook aandacht te schenken aan ons nieuwe meerjarige project: De kerk als plek 

voor hoop en herstel in Syrië. Meer informatie volgt in het volgende nummer van 

Contact. 
  

Albert Grit, voorzitter 

 

Lenen/uitlenen(2) 
 

Het stukje “lenen / uitlenen” in het vorig Contact heeft geleid tot enkele uitleningen.  
Het valt daarbij op dat zowel de leners als de ontvangers zoveel plezier beleven aan een 

simpel iets als het hergebruik van puzzels, dvd’s en boeken. Een conclusie zou kunnen zijn 
dat hier veel meer mensen gebruik van zouden kunnen maken. Vele mensen zijn in deze 

verwarrende tijd zijn op zoek naar bezigheden thuis die een prettige afleiding geven. 

Hoe werkt het ook al weer? 
De opzet is om spullen aan elkaar uit te lenen. 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. B.v. een puzzel of een speciaal muziekstuk of boek. 
 

Het werkt heel eenvoudig. U stuurt een e-mail naar tuine120@kpnmail.nl of wanneer u geen 
computer heeft belt u naar 557662 en geeft u op wat 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 willen uitlenen aan een ander dan horen we dat ook graag.  

mailto:tuine120@kpnmail.nl


   

 

   

 

We gaan ervanuit dat iedereen netjes omgaat met het uitgeleende materiaal en dat het na 

verloop van tijd weer terugkomt bij de eigenaar.  
 

De volgende boeken zijn aangeboden. Zit er iets voor u bij laat het even weten. 

Peter Buwalda: Oltmans zonen,  
Charles den Tex: Het vergeten verhaal van liefde in oorlogstijd,  

Ariëlle Veerman (partner Joost Zwagerman): De langste adem, 
Jan Brokken: De vergelding. 

 

namens Taakgroep Diaconie,  
Piet Jan Tuinema 

 
  



   

 

   

 

LICHT VAN DE MORGEN 
De Veertigdagentijd is bijna afgelopen, nog een Stille Week, dan is het 

onherroepelijk Pasen. 

Voor mij dit jaar geen vastenritueel, niet minderen of afzien. 
Het afgelopen jaar was al kaal genoeg. 

 
Vanaf Aswoensdag trakteer ik mezelf iedere morgen op een shot ZON van drie minuten. 

Een soort voorschotje op het Licht van de Paasmorgen. 

Mijn ochtenden beginnen met luisteren en kijken naar: Lydia sings to down syndrome 
brother  op internet. Een 11-jarig Amerikaans meisje zingt, daarbij spelend op haar gitaar, 

het lied "You are my sunshine, my happy sunshine" voor haar broertje van 2 jaar dat het 

Downsyndroom heeft. 
Het is Power Music, je krijgt het gevoel dat je door een ferme hand in je rug de dag in wordt 

geduwd. 
De liefde en aandacht waarmee het meisje naar haar broertje kijkt en de dappere pogingen 

van het broertje om het woord HAPPY mee te zingen, raken je. 

Je gaat haast vanzelf meespellen: H A P P Y, ja, hij kan het zeggen, het lukt hem!  
Lukt het mij ook? 

Het filmpje is al door meer dan 17 miljoen mensen bekeken.  
Al kijkend voel je de kracht van kwetsbaarheid en liefde. 

 

We missen veel dit afgelopen jaar, de Mattheus en Johannes Passionen, een spetterend 
festival, opera's en films . niets van dat alles.  

Maar dit liefdesduet tussen broer en zus maakt veel goed. 
Je beseft dat het stralende licht van de morgen, ook de paasmorgen in de verwondering zit, 

in woorden als “You make me happy, when days are grey “.  

 
Afgelopen jaar was het leren genieten van het kleine, dichtbije in een gekrompen wereld. 

Dit minisongfestivalletje kleurt de lucht hemelsblauw en geeft wolken een goud randje.  

Kijk en kijk weer, luister, luister nog eens en zing mee, zing jezelf de dag in. 
 

Pasen, groots en meeslepend, maar lastig te vatten en te begrijpen. 
Dat Feest, met “Daar juicht een toon”, vier ik maar een toontje lager dit jaar.  

Met een liedje voor een broertje van twee jaar dat Downsyndroom heeft.  

Met de kracht van kwetsbaarheid. 

 
Titia Dijk-Gilhuis 

column@zendingskerk.nl 
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KERK EN ISRAËL 

WIE SCHREEF DE HEBREEËNBRIEF? 
De schrijver is niet bekend. De brief, die we vinden in het Nieuwe Testament, wordt gelezen 
door christenen, merendeels niet-joden. Aan wie is de brief geadresseerd, en wie is de 

afzender? Het epistel is waarschijnlijk geschreven in het laatste kwart van de eerste eeuw, 

niet lang na het leven van Jezus. Het geschrift is heel anders dan de brieven van Paulus, 
Petrus of Johannes. Het is eigenlijk meer een betoog, een theologische verhandeling. De 

schrijver grijpt terug op een groot aantal (meer dan honderd) bijbelteksten uit het Eerste 
Testament, maar als we het Eerste Testament erop naslaan, zijn die teksten daar niet 

letterlijk zo te vinden.  

Reeds eeuwen voor onze jaartelling woonden veel Joden in de omringende landen. Zij 
waren niet meer bekend met het Hebreeuws, ze spraken Grieks. Om hen toch vertrouwd te 

maken met de tekst van de Joodse Bijbel werd door zeventig geleerden een vertaling in het 
Grieks gemaakt. De legende vermeldt dat de zeventig vertalingen aan elkaar gelijk bleken 

te zijn. Deze Griekse vertaling, die dicht staat bij het oorspronkelijk Hebreeuws, werd de 

Septuagint genoemd, ofwel de LXX, naar de zeventig vertalers die eraan hebben gewerkt, 
en geeft het Hebreeuws enigszins anders weer dan latere vertalingen. 

Dat de Hebreeënbrief zoveel teksten citeert uit de Septuagint doet vermoeden dat de 

schrijver zeer goed thuis was in het Oude Testament en ervan uitging dat de 
geadresseerden dit ook waren. De brief blijkt dan een intern joods geschrift. Waarschijnlijk 

moeten we hem zoeken in de kring van de Farizeeën. Een van hen, Nicodemus, lezen we in 
het Johannesevangelie, voerde een nachtelijk gesprek met Jezus. Later komen we hem 

tegen in hoofdstuk 7, 51 en neemt hij het voor Jezus op. Hij gelooft in hoor en wederhoor 

als zijn collega´s misprijzend over Jezus spreken. Aan het einde van het Evangelie wordt hij 
weer genoemd als hij Jezus´ lichaam komt balsemen met mirre en aloë.  

 
Dat Johannes deze farizeeër driemaal vermeldt, geeft aan dat deze man 

indruk op hem maakte. Waarschijnlijk heeft hij de farizeeër, die hij weergeeft 

als een bedachtzaam Bart Gijsbertsen, emeritus predikant, verrichtte 
onderzoek en kwam tot de volgende conclusie: waarschijnlijk was het 

Nicodemus die de brief schreef. De Hebreeënbrief zou dan gericht zijn aan 

zijn 
collega´s, mede-farizeeërs, die Jezus als beloofde Messias zagen, en geeft 

een heel bijzondere visie op Jezus, anders dan in de Evangeliën en brieven. 
Het  

Joodse geloof wordt daarin niet ontkracht, integendeel, maar krijgt een 

wereldwijde betekenis.  
Veel christenen hebben de brief gelezen als een anti-Joods geschrift. Er wordt geschreven 

over een Nieuw Verbond, en daarbij wordt het Eerste Verbond verouderd verklaard. En wat 
verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij. (Hebr. 8: 13)  Deze tekst werd vaak 

opgevat als het achterhaald zijn van het Joodse geloof door het christelijke geloof, dat 

ervoor in de plaats is gekomen. We noemen dit de vervangingstheologie. Maar is dit een 
juiste gevolgtrekking? 

Kortgeleden kwam het boek van Gijsbertsen uit bij Uitgeverij van Warven in Kampen onder 
de titel: EEN BETOOG VAN NICODEMUS? 

 

Louise Katus 
 
  



   

 

   

 

Diaconale maandcollecten 
Maart 

 

Op 28 maart is de diaconale maandcollecte nog bestemd voor ‘Noodhulp en 
werken aan vrede in Nigeria’, een project van Kerk in Actie.   

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 maart 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. 

 

April 
 

In april is de diaconale maandcollecte bestemd voor het Toon Hermans Huis te Ede. 
 

Het Toon Hermans Huis Edeermensen die geraakt worden door kanker, hunen verzorgers. 

Gevestigd in Ede heeft het Inloophuiseen regionale functie binnen de Gelderse Vallei. 
Het Toon Hermans Huis Edebiedten informatieiedereen die met kanker geconfronteerd 

wordt of werd ongeacht de fasede ziekte zich bevindt. 

Het Inloophuis realiseert dit door verschillende activiteiten aan te bieden voor volwassenen 

en kinderen, zoals inloop, creatieve workshops, cursussen, lezingen, thema-avonden, een 

bibliotheek-informatiecentrum en andere activiteiten. 
 

Het Inloophuis wordt gerund door een vrijwillig bestuur en vrijwillige gastheren en 
gastvrouwen. Het Inloophuis is voor het realiseren van haar doelstellingen totaal afhankelijk 

van fondsen en donaties. 

Het Toon Hermans Huis Edeeen belangrijke rol op het gebied van welzijn en zorg. Het 
Inloophuis biedt basale psychosociale ondersteuning, draagt bij aan ondersteuning van de 

mantelzorg en het gezinssysteem. 

 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website:www.toonhermanshuisede.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 april 2021 of op rekening:RABO 0105 596 701. 

 
Namens de taakgroep diaconie, 

Jolanda Ho Sam Sooi 
 
_____________________________________________________________________________________________  

 

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. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________  

Vrijwilliger gevraagd 
 

Al enige jaren ben ik inzamelpunt voor postzegels, mobiele telefoons, cartridges en 

wenskaarten. Ik zamel dit in voor Kerk in Actie, die ze weer doorverkoopt aan handelaars 
en verzamelaars. Met de baten worden diverse projecten van Kerk in Actie in het buitenland 

ondersteund of wordt de opbrengst gebruiktalgemene diaconale doelen.  
Ik ben nu op zoek naar iemand die deze taak van mij zou willen/kunnen overnemen. 

 

Bijkomende taak is gemiddeld 1x per maand de dozen in Maranathakerk, Immanuelkerk en 
de bak in de Zendingskerk controleren en eventueel leegmaken en de spullen klaar maken, 

zodat ze opgehaald kunnen worden. Wie heeft er misschien tijd en ruimte beschikbaar om 
dit werk van mij over te nemen? Gemiddeld ben je hier een klein half uurtje mee bezig. 

Indien u / jij meer informatie wilt hebben, kunt u jij mij altijd even bellen of mailen. 

 
Aart Blokland, tel. 563221; ablokland@versatel.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.  
 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Naast de diaconale maandcollecten zijn de 
collectedoelen 

mailto:ablokland@versatel.nl
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28-mrt   Vrolijkheid in asielzoekerscentra in Nederland  
4-apr   Kerk in Actie: Zuid Afrika Een toekomst voor Kansarme kinderen  

11-apr   Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië  

18-apr   De Parasol  
25-apr   Vluchtelingenwerk Ermelo kinderen  

2-mei   JOP Kerk als thuisplek voor jongeren  
9-mei   Diaconie Ermelo  

13-mei   Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië  

16-mei   Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië 
 

 
_____________________________________________________________________________________________  
 

 

Data en leiding kindernevendiensten  
 

 

Data en leiding kindernevendiensten  
 

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. Wij gaan ervanuit dat met ingang van 1 april er weer kerkgangers 
worden toegestaan. U wordt daarvan per mail op de hoogte gesteld, zodat u zich kunt 

aanmelden in de week voorafgaande aan de diensten tot en met de woensdagavond 18.00 

uur. Dat geldt ook voor de diensten in de Stille week. Mail naar scriba@zendingskerk.nl. 
Mocht u geen internet hebben, bel dan de scriba. 

De ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur en de avonddiensten in verband met de 
avondklok om 19.00 uur. 

 

28  maart        ds. Rainer Wahl      Afscheidsdienst        Zomertijd! 
  1 april          ds. Rainer Wahl         Witte Donderdag,  19.00 u 

  2 april ds. Rainer Wahl         Goede Vrijdag,   19.00 u 

  3 april ds. Rainer Wahl         Stille Zaterdag    19.00 u 
  4 april ds. Rainer Wahl         Pasen    

 11 april ds. Wopke Nawijn 
 18  april ds. Alke Liebich, Leusden 

 25  april ds. Jan Visser, Ermelo         Jubilate 

  2  mei  ds. Sjoerd Zwaan          Cantate 
  9  mei  ds. Marjanne Dijk, Zwolle 

 
Op zondag 25 april zal er vermoedelijk om 17.00 uur een Vesperdienst zijn. U ontvangt 

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

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 7 mei. Kopij hiervoor (in een Word-
bestand) dient uiterlijk maandag 26 april binnen te zijn. 
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