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   CONTACT
Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging 

   de Zendingskerk te Ermelo 
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Als de wind waait uit het westen 
en ze iemand steeds maar pesten 
Sta dan stevig en zeg: nee 
wees jezelf en waai niet mee 

Als de wind waait uit het noorden 
met gescheld en harde woorden 
doe niet mee met dat gekrijs 
praat maar op je eigen wijs 

Als de wind waait uit het oosten 
en ze zeggen: iemand troosten 
da’s niet stoer, da’s niet in tel 
wees dan wijs en doe het wel 

Als de wind waait uit het zuiden 
luster dan naar de geluiden 
van je hart, want in dat zwijgen 
hoor je soms de stem van God 
die jou wel kent 
en zegt: ‘Blijf jij maar wie je bent!’ 

(uit: ‘Ga je mee?’ Bijbelverhalen en versjes voor kinderen 
door Gerrie Huiberts en Anne Westerduin) 
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Dag medereizigers, 

Eenieder die ons nieuwsblad digitaal leest, weet dat de begeleidende 
mails van Piet Kerkhoff steevast met deze woorden beginnen: Dag 
medereizigers. Een aanhef die ik meestal thuis lees op de bank bij het 
raam. Op een moment dus dat ik me juist helemaal geen reiziger 
voel. Deze begroeting benadert mij op een andere golflengte, tilt me 
uit boven het gewone dagelijks leven, zorgt voor een ander C/contact.  

Mooi om de reis, het onderweg zijn van of naar huis, te gebruiken als 
beeld voor het leven zelf. Want ongeacht hoe we het leven 
vormgeven, wat we ervan maken, we zijn met zijn allen onderweg. 
Gestart met de geboorte, op weg naar onze bestemming. En de 
gemeente, wij Zendingskerkers, zijn elkaars metgezellen op deze reis. 
We vormen samen een reisgenootschap zoals ook een familie of 
vriendengroep dat kan zijn. 

Nu de zomer is aangebroken, gaan we ook in de alledaagse zin weer 
op reis. Gelukkig kan het weer. We trekken er massaal op uit met 
tenten, caravans en campers om nieuwe dingen te zien, te beleven, 
om te ontspannen, om tot rust te komen. Een oase zoeken we. Een 
weldadige plek die je biedt wat je in het dagelijks leven mist. 
Avontuur. Of juist rust. Daar aan dat rustige watertje zet ik graag 
mijn tent op. 

Medereiziger  
In dit voor de Zendingskerk herderloze tijdperk leek het me goed om 
Psalm 23 er eens bij te pakken. Dit gedicht is geschreven in een tijd 
dat de Joden nog nomaden waren. Ze trokken met hun families naar 
de plaatsen waar voedsel voorhanden was, zetten hun tenten op bij 
grazige weiden. En waar goden meestal gebonden waren aan een stad 
of berg, iedere plek had zijn eigen god, trekt Israëls God als een 
herder met zijn volk mee van de ene plek naar de andere. De psalm is 
een geloofsbelijdenis, een vertrouwen in Gods nabijheid waar je je 
ook bevindt, waar je ook gaat of staat. 

Aan Tafel! 
Dan wordt het beeld van de herder losgelaten en verschuift het beeld 
naar God in de rol van gastheer. Er staat een tafel en die doet precies 
wat een tafel hoort te doen: uitnodigend zijn. Psalm 23 is een 
uitnodiging om dichtbij Hem te zijn en te genieten van zijn gulle 
gastvrijheid: u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Niets 
ontbreekt, overvloedige weldaad. Niet dat het leven dan opeens 
makkelijk is, er zijn nog steeds vijanden en diepe dalen die 
getrotseerd moeten worden. Maar deze schrikken niet meer zo af, 
omdat God dichtbij is. 
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Genieten van het goede leven kan niet zonder een tafel. Rondom de 
tafel ontmoeten we elkaar, genieten we van gastvrijheid die we 
bieden en ontvangen, laten we ons het eten smaken en heffen we het 
glas. De tafel is de plek waar we praten, lachen, huilen, van mening 
verschillen, ruzie maken, het weer goed maken, elkaar aandacht 
geven. Het is de plek waar we samenkomen, waar we het voedsel 
delen en nog zoveel meer dan dat. Het is de oefenplaats voor het 
goede leven zelf.  

Aan Tafel! is het thema voor de vakantiediensten van deze zomer. We 
belichten iedere keer een ander bijbelverhaal rond een ontmoeting 
aan tafel. Martin van Ee heeft er een mooi zomers beeldmerk voor 
gemaakt. En Ermelose kunstenaars zullen een expositie verzorgen 
rond dit thema, te bewonderen rond de kerkdiensten en op de 
zaterdagen ervoor. We zijn benieuwd!  

Aan tafel! Het is de uitnodiging om te eten, de tafel is gedekt, de 
maaltijd is bereid. Zo zijn ook de vakantiediensten straks voorbereid 
en wordt u van harte uitgenodigd om aan te schuiven, fysiek dan wel 
online, in afwachting van wat er opgediend wordt. 

Pannenkoek! 
Onlangs beschreef Karin Luiten in Trouw hoe ze in de lach schoot 
toen ze een geschrokken fietser ‘Pannenkoek!’ hoorde roepen. Hij had 
nog maar net kunnen remmen voor een plotseling overstekende 
voetganger. Het stemde haar vrolijk. Dit keer geen gescheld met 
akelige ziektes, maar met voedsel. Bal gehakt! Oliebol! Druif! Van 
schrik iemand een eetterm naar zijn hoofd slingeren, heeft iets 
goedmoedigs. Zo heel kwaad ben ik nou ook weer niet, kan 
gebeuren, volgende keer beter oppassen. 

Geen enkel verbaal geweld zou natuurlijk een zegen zijn. Een goed 
voornemen ook. Maar afspreken dat als het een keer niet lukt, we 
etenswaren naar elkaar roepen, zou toch ook vermakelijk zijn. Of 
moet ik zeggen appetijtelijk? We zouden vast regelmatig verrast 
opkijken van wat we naar ons hoofd geslingerd krijgen. Soepkip?? Ik? 

‘Wat eten we?’ is vast één van de meest gestelde vragen. Wat er op 
tafel komt, is voor veel mensen iedere avond weer een verrassing. 
Wat stond er eigenlijk op tafel in de tijd van de bijbel? Wat aten de 
mensen toen? Het eten uit de tijd van de aartsvaders was tamelijk 
eenvoudig. Het bestond vooral uit broodkoeken, geitenmelk, kaas, 
yoghurt en honing. In het land Kanaän gaat de maaltijd wat meer 
voorstellen. Dan wordt ook gegeten wat in de tuin, in de boomgaard 
groeit. Dan kun je denken aan linzen, erwten, bonen, granaatappels, 
vijgen, druiven en olijven. Vlees, vis en gevogelte waren veelal 
voorbehouden aan de rijken. 



   6 

Hierbij vergeleken zijn onze keuze en variatiemogelijkheden eindeloos 
en zijn zelfs onze maaltijden van de skottelbraai op de camping luxe. 
Op vakantie gaan helpt om even los te komen van je gewone 
dagelijks leven. Je een wereldbewoner te voelen, beseffen dat je een 
reiziger bent, onderweg, terwijl je erop mag vertrouwen dat de 
Medereiziger je vergezelt. Een mooie zomer toegewenst! 

Heleen Bakker 

Verhalen aan tafel 

Verhalen aan tafel, verhalen bij de vleet. 
Hier gaat de tijd verloren, 
wordt samenzijn geboren. 
Hier worden verhalen van lief en leed gedeeld 
en banden van hoop en verlangen gesmeed. 

terugkerend lied voor de vakantiediensten 

tekst Sjoerd Zwaan 
melodie Wim Kloppenburg (NLB 385) 
juni 2021 

Bij de diensten 

Zoals aangegeven in het zondagsrooster: 

18 juli: 5de van de zomer en 7de na Trinitatis, Lukas 19, 1-10: 
    Zacheüs 

25 juli: 6de van de zomer en 8ste na Trinitatis, Genesis 43, 15-34: 
 Jozef en zijn broers 

1 aug.: 7de van de zomer en 9de na Trinitatis, 1 Samuel 1, 1-20: 
 Elkana en zijn gezin 

8 aug.: 8ste  van de zomer en 10de na Trinitatis, 2 Koningen 6, 8-23: 
 Elisa en de  Syrische soldaten 

15 aug.:  9de van de zomer en 11de na Trinitatis, Genesis 18, 1-8: 
    Abraham en zijn drie gasten 

22 aug.:  10de van de zomer en 12de na Trinitatis, Mattheüs 22, 1-14: 
 Het bruiloftsmaal 

De liturgische kleur is groen. 
De bijbellezingen zijn gekozen bij het thema van de vakantiediensten. 
Elders leest u daar meer over. 
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Wijk 3  Bepke Hart: bepke_hart@hotmail.com    tel. 0341 562972 

Wijk 4a Henriëtte Zwaan: hmzwaan@gmail.com    tel. 06 38507413 

Wijk 4b Diny van Vuure: dievertjedegroot@gmail.com 
  tel. 0341 558523 

Wijk 5  Vacant 

Wijk 6  Overige plaatsen op de Veluwe en Almere: 
 Herma Jongekrijg: kleinloo@hotmail.com    tel. 0341 557856 

Wijk 7  Harderwijk: Dini van Bruxvoort: dinivbruxvoort@yahoo.com 
 tel. 0651107090

Wijk 8  Putten/Speuld: Joos Nauta: joosnauta@kpnmail.nl 
 tel. 0341 351053 

De verdeling van de wijken is conform de indeling van de wijken van 
de Hervormde Gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul 
Krugerweg/Dokter van Dalelaan de scheidslijn vormt. De betreffende 
gemeenteleden zijn op de hoogte gesteld. 
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of 
contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale 
medewerkers of met de scriba. U vindt  de telefoonnummers en  
e-mailadressen op pag. 2

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers: 

Wijk 1A Herma Jongekrijg: kleinloo@hotmail.com tel. 0341 557856 

Wijk 1B Johan Kriek: j.kriek@upcmail.nl  tel. 0341 561447 

Wijk 2  Greet Kerkhoff: greetkerkhoff@gmail.com tel. 0341 361162 
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 VAN DE SCRIBA 

Vanuit de kerkenraad 

Wij hebben niet vergaderd in deze periode. Natuurlijk proberen we 
elkaar op de hoogte te houden wanneer er ontwikkelingen zijn. E-
mail is daarvoor een geweldig medium. 

PS. Denkt u nog aan de ALV op 30 augustus a.s.?  
Bij het volgende nummer van Contact ontvangt u de stukken. 

Kerk zijn in coronatijd (12) 

Omdat wij bij het betreden van de kerkzaal geen vaccinatiebewijzen 
vragen, wordt er tussen de verschillende huishoudens nog steeds 
anderhalve meter afstand gehouden. En dat zijn drie lege stoelen.  
Daar zijn we voor het feest van ds. Rainer Wahl van afgeweken, 
omdat de aanwezigen allemaal een bewijs van vaccinatie hadden. En 
zo was het mogelijk om met wat meer mensen samen te zijn. 
Ook het zingen mag door de kerkgangers op ingetogen wijze 
gebeuren. Vandaag (4 juli) waren dat al drie coupletten van het 
slotlied. Voorlopig blijft het nog even bij het slotlied. Het is merkbaar 
dat ingetogen zingen best moeilijk is.  
Wanneer u naar de kerk wilt komen, kunt u dat per mail kenbaar 
maken op de maandag, dinsdag of woensdag voorafgaande aan de 
zondag waarop u aanwezig wilt zijn. Mail naar: 
kerkdiensten@zendingskerk.nl, vertel met hoeveel personen u komt 
op welke datum. U ontvangt niet meer wekelijks een uitnodiging. 

mailto:kerkdiensten@zendingskerk.nl
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AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 

Kindernevendienst nieuwe stijl 

Zondag 4 juli was de laatste kindernevendienst zoals u gewend was. 
De meeste kinderen waren aanwezig. Namens de gemeente kregen 
zij een bloem van een sierui uitgereikt, waarvan de symboliek mooi 
werd verwoord door Margot Sants. 
Gebaseerd op Psalm 1 is er gesproken over van anderen net zoveel 
houden als van jezelf, keuzes maken en stevig in je schoenen staan, 
zoals een boom stevig geworteld is. Er is een spel gedaan waarbij 
foto's van bomen rondom de kerk een rol speelden. Aan het eind van 
het spel hadden de kinderen de spreuk "sta stevig, geef je mening 
vleugels". 

In de Zendingskerk is jarenlang door een wisselende groep mensen 
enthousiast invulling gegeven aan de kindernevendienst. Op 
hoogtijdagen draaiden we zelfs met drie verschillende 
leeftijdsgroepen. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om 
alle leiding van de kindernevendienst van de afgelopen jaren te 
bedanken. Dank voor jullie inzet en enthousiasme. Voor alle originele 
ideeën en fijne samenwerking! Zonder jullie medewerking was dit 
niet mogelijk geweest.  

Helaas is het aantal kinderen dat tijdens de kerkdienst naar de 
kindernevendienst gaat de afgelopen jaren steeds minder geworden. 
Van drie groepen gingen we naar twee en naar één groep om 
uiteindelijk het laatste jaar eenmaal per maand kindernevendienst 
aan te bieden. Omdat in het komende jaar een aantal kinderen, 
vanwege hun leeftijd, afscheid nemen van de kindernevendienst is de 
groep te klein geworden om nog kindernevendienst voor te 
organiseren. Maar we stoppen niet! We gaan op een andere manier 
verder. We gaan vier keer per jaar los van de kerkdienst een 
activiteit organiseren voor deze leeftijdsgroep. De eerste bijeenkomst 
is op zaterdagmiddag 28 augustus. We gaan dan barbecueën. De 
volgende momenten zullen rond Kerst, Pasen en Pinksteren zijn. De 
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kinderen zullen hiervoor een uitnodiging krijgen en we zullen hierover 
ook schrijven in Contact. Alle kinderen van groep 3 t/m 2e klas 
middelbare school zijn welkom! Dus heeft u een (klein)kind dat mee 
wil doen? Neem dan gerust contact op met één van de organisatoren. 

Heleen Bakker 06-52400852 
Jolanda Ho Sam Sooi 06-81593199 
Leonard Osté 06-10371112 

Koffieteam zoekt schenkers 
We zoeken mensen die één keer per twee of drie maanden willen 
koffie schenken na afloop van de dienst. Je werkt steeds met twee 
mensen per zondag. Dankzij het nieuwe koffiezetapparaat waarmee 
je continu heet water of koffie kunt tappen, is het koffie schenken 
eenvoudiger geworden. Van te voren koffie of thee zetten hoeft dus 
niet meer.   
Zo’n twaalf jaar geleden zijn Ineke Clerx, Johan Kriek en 
ondergetekende begonnen met het organiseren van het wekelijkse 
koffiedrinken na de dienst met de hulp van vele schenkers. Het was 
vanaf het begin een succes. Het wordt gezien als verlengstuk van de 
diensten. Er wordt goed gebruik van gemaakt en de mensen zijn er 
blij mee! 
Inmiddels zijn Ineke Clerx en Johan Kriek gestopt als coördinatoren. 
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om hen hartelijk te 
bedanken voor het vele werk, o.a. de roosters maken, dat zij gedaan 
hebben! Jullie inzet is zeer gewaardeerd! 
Gelukkig wil Gert-Jan voortaan de roosters maken en samen met mij 
de organisatie voor het koffieteam doen. 
Schenkers kunnen zich bij mij opgeven, tel. 559148. Ik hoor graag 
van u! 
Gertia Coenraats 
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COLUMN 

Wat ga jij lezen? 

Maandenlang hadden we het idee op de pechstrook van het leven te 
staan.  
Wanneer kunnen we nou eindelijk weer?  
Hoe lang gaat dit nog duren? 
Rugzakken en koffers staan te verstoffen op de zolder. 

Summertime 
En dan ineens… is het zover.  
Dagen voorpret en inpakken.  
Tijd om te lezen; lekker ongegeneerd  
veel te lezen.  
In een duinpannetje, in de trein of op de 
hei op een bankje. 
Elders lezen in plaats van lockdownlezen. 
Een zomerlang genieten van bijzondere verhalen, onvergetelijke 
woorden en mooie taal. 
Lanterfanten en luieren?  
“Met een beetje geluk laat een goed boek je anders naar de wereld 
kijken” 
zegt Adriaan van Dis. 
En anders kijken gaat niet zomaar, dus toch een beetje werken? 

Mijn boekentop drie van nu: 

Archipel van de hond  van Philippe Claudel (2018) 
Deze “fabel” speelt zich af op een afgelegen eiland. Je wordt 
stevig bij de oren beetgepakt en meedogenloos door de 
gebeurtenissen gesleurd. 
Vluchtelingen, daar gaat het over. En op haast iedere bladzijde 
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denk je aan wat jij zou doen als je daar zou zijn. Waar sta ik? 
Prachtige taal. 

Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers (2019) 
Een man die noodgedwongen in een psychiatrische inrichting 
zit. Het hele boek is een lange snerpende monoloog, met 
prachtige volzinnen en fenomenale woorden. De schrijver 
spuugt de woorden gewoon uit. De onmacht en frustratie zijn 
als het ware de hoofdpersonen. Je ziet hem zitten, de man, je 
ruikt hem bijna. 

Bent u dat, God?  van Stephan de Jong (2016) 
Veertig zeer korte overpeinzingen over God ervaren. 
Een ode aan de waarde van het twijfelen, wankelen, haperen 
en struikelen. 
Linker bladzijde een quote van een schrijver of filosoof en 
rechts een overpeinzing daarover. Of een vraag aan God om 
verduidelijking.  

Bijpraten 
Leerhuisbijeenkomsten en gespreksgroepen hebben we moeten 
missen de afgelopen tijd. Dan maar zo. Elkaar lijstjes doorgeven met 
favorieten. En het er dan samen over hebben. 
Gauw beginnen, want voor je het weet, laat de zomer zich weer 
uitkleden door de herfst.  

Zo gaat dat nou eenmaal met seizoenen. 

Titia Dijk-Gilhuis 
column@zendingskerk.nl 

KERK EN ISRAËL 

Waar je gaat en waar je staat 
Israël is het volk van de Tora. Toen Israël met het oversteken van de 
Rietzee de grens passeerde van een leven in slavernij waar de Farao 
het voor het zeggen had, naar een leven in vrijheid waar God het voor 
het zeggen heeft, ontving het van de Eeuwige onderricht om ook in 
vrijheid te kunnen blijven leven. Tien woorden werden gegeven, de 
Tora, als onderricht van de Eeuwige. Die woorden werden ontvangen 
in de woestijn, in niemandsland, zodat in principe alle volkeren 
toegang zouden hebben tot Gods wijsheid. Een joodse legende 
verhaalt dat de Tora aanvankelijk ook andere volken werd 
aangeboden. Die vroegen eerst: Wat staat erin? Ze vonden de 
richtlijnen echter te zwaar om te kunnen aanvaarden. Israël 
aanvaardde de richtlijnen wél, en werd bij de Verbondssluiting Gods 
eigendom. `Alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen, en 
daarnaar zullen wij horen. `  
Meer dan tien woorden 
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Maar de Tora bevat meer dan Tien Woorden. De eerste vijf 
Bijbelboeken, toegeschreven aan Mozes, bevatten in verhalende vorm 
al de voorgeschiedenis naar een Messiaanse toekomst. Abraham, 
weggeroepen uit een wereld van leugen, immoraliteit en wreedheid 
vertoont Messiaanse trekken als hij een onbekende toekomst 
tegemoet gaat vertrouwend op Gods belofte.  Hij handelt Messiaans 
als hij zonder onderhandelen een te hoge prijs betaalt aan de 
Hethieten voor een plek om Sara te begraven in het land dat God 
hem al had toegezegd. Hij wil de vrede bewaren. 
Wie met rabbijnen in gesprek gaat merkt dat het aloude Eerste 
Testament een grote rijkdom bevat aan richtlijnen voor een steeds 
veranderende samenleving, die tot chaos zou vervallen zonder gids. 
Voor christenen, die door Jezus toegang hebben gekregen tot Gods 
beloofde toekomst, is het van belang om met Israël in gesprek te 
blijven om te weten waar te gaan en waar te staan. Jezus is niet 
denkbaar zonder zijn joodse context. Nog altijd blijven rabbijnen 
studeren om Gods wil voor deze tijd te leren kennen. Van Israël leren 
we bijvoorbeeld hoe we geroepen zijn om te werken aan een wereld 
waar vrijheid en gerechtigheid gestalte krijgen maar dat vrijheid ook 
gepaard gaat aan verantwoordelijkheid. Mijn vrijheid mag niet ten 
koste gaan van anderen. Respect voor de integriteit van de 
geschapen wereld is een voorwaarde. Van Israël leren we dat het God 
gaat om de héle wereld die bedoeld is om gezegend te worden. 
Gerechtvaardigd worden door het geloof vraagt ook weten waar te 
gaan en waar te staan. Tweeduizend jaar christendom hebben 
aangetoond dat de kerk het gesprek met Israël nodig heeft. 
Niet passief toekijken 
In feite wordt Israël en worden ook christenen geroepen om niet 
passief te blijven toekijken als de wereld in nood verkeert, maar om 
samen met God te werken aan een wereld zoals door God bedoeld. 
Dat dit in deze tijd een bijna onmogelijke opdracht lijkt, daarmee 
zullen velen het eens zijn. Toch wordt ook in deze verwarrende tijd 
aan Israël wijsheid gegeven om richting te duiden waar te gaan en 
waar te staan. Rabbijn Jonathan Sacks schreef zijn boek: To heal a 
fractured world, dat in de Nederlandse vertaling verscheen onder de 
titel: `Een gebroken wereld heel maken. Verheugend is dat hier en 
daar in de kerk aandacht komt voor de joodse Schriftuitleg.  
Wij kunnen niet meer doen dan wat de Tora en Jezus ons aanreiken. 
Daarbij geeft het hoop te weten dat onze daden, als deze wijzen in de 
richting van Gods Koninkrijk (eenmaal) zullen worden aangevuld. En 
mochten we moedeloos worden en het gevoel krijgen dat het werk 
ons bij de handen afbreekt, mogen we dan geen hoop ontlenen aan 
de wetenschap dat het werk ondergronds toch doorgaat en eenmaal 
zal worden opgenomen in Gods beloofde toekomst? 

Louise Katus 
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DIACONALE MAANDCOLLECTEN 

Tent of Nations 

Dit jaar zal tijdens de vakantiediensten de diaconale maandcollecte 
bestemd zijn voor Tent of Nations. Dit Christelijk Palestijnse project is 
een van de vele initiatieven in Israël om op de een of andere manier 
te werken aan vrede.  
De keren dat wij Israël en de Palestijnse gebieden bezochten hebben 
we met verschillende van dit soort initiatieven kennisgemaakt. Ik 
denk aan Neve Shalom/Wahat-al-Salam, een dorp ergens tussen 
Jeruzalem en Tel Aviv, waar Joden en Arabieren samen leven en 
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werken. Zij ontvangen groepen Joden en Arabieren om elkaar te leren 
kennen en vooroordelen over elkaar af te leren. Iets dergelijks 
gebeurt in het christelijke dorp Nes Ammim, waar Joden en Arabieren 
met elkaar in gesprek gaan. Ik denk ook aan Open House in Ramle, 
een Joods initiatief waar Arabische kinderen worden opgevangen en 
Joden en Arabieren elkaar ontmoeten. 
Zo maakten wij ook kennis met Tent of Nations, dat met vallen en 
opstaan zijn bijdrage levert aan vrede in Israël. Hun mogelijkheden 
zijn beperkt omdat Tent of Nations in bezet Palestijns gebied ligt. 
Daardoor zijn hun projecten vooral bestemd voor Palestijnen uit de 
omgeving van Bethlehem. Zo zijn er zomerkampen voor Palestijnse 
kinderen, waar christen- en moslimkinderen leren de kracht in zichzelf 
te ontdekken en waar zij oefenen in vreedzaam samenleven. Hun 
vrouwenproject biedt vier ochtenden per week cursussen aan voor 
vrouwen uit de omgeving om hun zelfvertrouwen te ondersteunen en 
te stimuleren.  
Tent of Nations is een initiatief van Daoud Nassar, zijn broer Daher, 
zijn zus Amal en andere familieleden. Samen werken zij eraan om de 
droom van hun vader werkelijkheid te laten worden: het land van de 
familie een plaats van ontmoeting en vrede te laten zijn. Met de 
diaconale maandcollecte gedurende de vakantiediensten 
ondersteunen wij hen in het werken aan hun ideaal. 
Die steun hebben zij hard nodig, want hun boerenbedrijf, de bron van 
hun inkomsten, wordt erg beperkt in zijn mogelijkheden en hun 
voortbestaan wordt al sinds 1991 bedreigd. Hoewel zij alle benodigde 
eigendomspapieren hebben van de heuvel die overgrootvader Daher 
Nassar in 1916 kocht, wordt dat eigendom betwist en heeft Daoud in 
vele rechtszaken moeten vechten voor hun land. Bovendien wordt het 
leven hen moeilijk gemaakt doordat de Israëlische overheid de 
toegangswegen tot hun land heeft geblokkeerd, hen stromend water 
en elektriciteit ontzegt en zij op hun land niets mogen bouwen. 
Bovendien worden zij door kolonisten van omliggende nederzettingen 
bedreigd en wordt hun bezittingen schade toegebracht. Eind mei is er 
op hun land brand gesticht waardoor meer dan duizend olijfbomen, 
amandelbomen en wijnranken zijn verwoest en honderden bomen 
zwaar zijn beschadigd. Onze bijdrage helpt hen niet alleen hun 
projecten te verwezenlijken en hun bron van bestaan weer op te 
bouwen, maar onze betrokkenheid geeft hen ook hoop in deze 
moedeloos makende situatie.  
Ondanks alle tegenslagen blijft het motto van Daoud en zijn Tent of 
Nations ‘Wij weigeren vijanden te zijn’ en blijft hij onvermoeibaar de 
opdracht van Jezus gestalte geven: heb uw vijanden lief. 
Die levenshouding van Daoud Nassar en zijn familie geeft het 
vertrouwen dat steun aan Tent of Nations goed besteed is. 

Sjoerd Zwaan 
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Vakantiediensten 2021 
Het thema van de vakantiediensten dit jaar is “Aan Tafel”. Dit komt tot 
uiting in de schriftlezingen en uitleg, de liturgische bloemschikkingen en 
in de collectedoelen. De taakgroep diaconie heeft naast de diaconale 
maandcollecten voor deze zondagen, hoe symbolisch, zeven bijzondere 
collectedoelen gevonden. Van harte bij u aanbevolen. 
U kunt uw bijdrage voor de collecten ook altijd overmaken naar 
rekeningnummer NL 71 INGB 0006 928 325 van de Diaconie 
Zendingskerk (o.v.v. diaconale maandcollecte maand of datum en/of 
collectedoel) of rechtstreeks naar de hieronder vermelde 
rekeningnummers. 

18 juli, voorganger Heleen Bakker; Zacheüs 
Zoals Jezus aan tafel ging met mensen ongeacht hoe ze in de 
samenleving stonden, vragen wij uw bijdrage voor daklozen in 
Utrecht waar de “soepfiets” rijdt.  
Een bakfiets met soep en brood van het Leger des Heils om dit te 
delen met dak- en thuislozen. 
NL 67 INGB 0006 037 743  t.n.v. Leger des Heils o.v.v. SOEPFIETS. 

25 juli, voorganger Heleen Bakker; Jozef en zijn broers  
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië. 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen.  
De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te 
zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en 
een hogere prijs voor hun producten krijgen 
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe 
je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de 
irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende 
jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee?  
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Javaanse boeren 
Indonesië. 

1 augustus, voorganger Sjoerd Zwaan; Elkana en zijn gezin 
Stichting Geefeenkoe.nl 
Een koe maakt het verschil. Veel gezinnen met een gehandicapt kind 
leven in Kirgizië (Kyrgyzstan) in armoede. Ondervoeding, gebrek aan 
medicijnen, sociale isolatie en alcoholmisbruik dragen bij aan een 
uitzichtloze situatie.  
Door de gift van een koe helpt Stichting Geefeenkoe deze gezinnen 
hieraan te ontsnappen.  
In Kirgizië biedt een koe kansen. Een koe geeft een gezin met een 
gehandicapt kind een stabiel inkomen. Het zorgt voor: 
voldoende te eten; verbetering van de woonomstandigheden; 
toegang tot medicijnen en behandelingen; de mogelijkheid het kind 
thuis op te laten groeien; verbetering van de positie van de vrouw; 
meer sociale contacten; minder stigma.  
NL 08 BUNQ 2038 869 790 t.n.v. Stichting Geefeenkoe. 
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8 augustus, voorganger Sjoerd Zwaan; Elisa en de Syrische soldaten. 
Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het 
vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de 
moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van 
landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer 
creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.  
NL 75 TRIO 0391 082 221 t.n.v. Stichting Vrienden van Tent of 
Nations Nederland. 

15 augustus, voorganger Jan de Pagter; Abraham en de drie gasten. 
Een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de aanschaf van zaai- en 
pootgoed waarmee dhr. A. Hop (80 jaar) in zijn prachtige moestuin 
(500 m2) aan de Telgterweg in Ermelo grote hoeveelheden groente 
kweekt t.b.v. de voedselbank. Hij steekt hier belangeloos al zijn tijd 
en energie in, maar vindt het fijn wanneer anderen daar financieel 
aan helpen bijdragen.  
NL 89 RABO 0127 256 342 t.n.v. Voedselbank Harderwijk o.v.v. 
moestuin A.Hop. 

22 augustus, voorganger Jan de Pagter; Het bruiloftsmaal  
Pauluskerk Vluchtelingenwerk. 
De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept 
om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper 
niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of 
status. Dat gebeurt door gastvrij te zijn en praktische individuele 
hulpverlening te bieden.  
Geef aan de collecte via het bankrekeningnummer van de Diaconie 
Zendingskerk  
NL 59 TRIO 0391 227 912 t.n.v. Stichting OMZO, Voor het werk 
onder mensen zonder verblijfsvergunning. 

29 augustus, voorganger Heleen Bakker; De Emmaüsgangers  
Jezus liep met de Emmaüsgangers mee en at met hen. Symbolisch 
willen wij nogmaals ‘meelopen’ met de grootouders en kinderen in het 
dagcentrum Bethania in Moldavië.  
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op bovenaan 
genoemd rekeningnummer van de Diaconie Zendingskerk. 
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Inloophuis De Parasol gaat verhuizen!! 

Inloophuis De Parasol is bedoeld om de sociale samenhang en 
leefbaarheid in Wijk West te bevorderen. Het inloophuis biedt al 
dertien jaar aan alle mensen die hier behoefte aan hebben een 
luisterend oor, een rustige en sfeervolle plaats voor ontmoeting en 
gesprek. Eenmaal per week zijn er activiteiten en tweemaal per 
maand kunt u een eenvoudige maaltijd nuttigen. 

Binnenkort gaan wij onze huidige locatie, sportpark de Zanderij, 
verlaten vanwege nieuwbouw van een zwembad en sporthal. Als 
gevolg van de verhuizing zijn wij gesloten van 12 t/m 18 juli a.s. 

We verhuizen tijdelijk naar één van de zalen in de Westerkerk aan de 
Oude Nijkerkerweg. Tot de nieuwbouw van een maatschappelijk 
onderkomen naast de kerk gereed is. Dat wordt dan ons nieuwe 
onderkomen. Wij hopen u vanaf maandagmiddag 19 juli weer te 
ontmoeten.  Voor verdere gegevens verwijzen we u naar onze 
website. 

Stichting Inloophuis “De Parasol” 
Oude Nijkerkerweg 4, 3853 JS Ermelo 
E-mail : info@inloophuisdeparasol.nl
www.inloophuisdeparasol.nl

HULPDIENSTZENDINGSKERK 

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

Tel. 06 22389790 of hulpdienstzendingskerk@gmail.com. 
Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp! 

mailto:info@inloophuisdeparasol.nl
mailto:hulpdienstzendingskerk@gmail.com
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KERKDIENSTEN 

Alle diensten zijn te volgen via de site van de Zendingskerk: 
www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube. Maar vanaf zondag 
6 juni mogen er weer 30 mensen naar de kerk komen. U heeft 
hierover een e-mail ontvangen vanuit het nieuwe adres: 

kerkdiensten@zendingskerk.nl. Er is een gemeentelid bereid gevonden 
om voorlopig de aanmeldingen te registreren en te plaatsen. Dus 
geen e-mail sturen naar de scriba of margotkottman@. Mocht u geen 
internet hebben, bel dan met uw pastorale bezoeker en vraag hem/
haar uw naam per e-mail door te geven. 
De diensten beginnen om 10.00 uur. 

18 juli Heleen Bakker 1ste vakantiedienst 
25 juli Heleen Bakker 2de vakantiedienst 
01 aug. ds. Sjoerd Zwaan 3de vakantiedienst 
08 aug. ds. Sjoerd zwaan 4de vakantiedienst 
15 aug. ds. jan de Pagter 5de vakantiedienst 
22 aug. ds. Jan de Pagter 6de vakantiedienst 
29 aug.  Heleen Bakker   7de vakantiedienst 

Op zondag 25 juli is er GEEN Vesperdienst. 

Naast de diaconale maandcollecten zijn de collectedoelen 

18-jul Leger des Heils:  soep en brood voor daklozen in 
 Utrecht 

25-jul Kerk in Actie: inkomen voor Javaanse boeren 
01-aug Stichting Geef een Koe 
08-aug Tent of Nations 
15-aug Voedselbank Harderwijk: Moestuinproject Ermelo 
22-aug Pauluskerk, vluchtelingenwerk 
29-aug Kerk in Actie: Moldavië, kinderen en ouderen worden 

 gezien 
05-sep Diaconie Ermelo 

Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 25 augustus. Kopij 
hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag 16 
augustus binnen te zijn. 

http://www.zendingskerk.nl



