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Dhr. T. Hardeman,
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Brederodelaan 27, 3852 BA Ermelo.
E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl
Predikant:
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Bijstand in het pastoraat Ds. Sj. Zwaan
0638507413
Ledenadministratie: Dhr. P.H. Kerkhoff,
tel. 361162
Schoolpad 7, 3851 JE Ermelo.
E-mail: ledenadministrateur@zendingskerk.nl
Koster:
Mevr. C.I. Zunneberg,
06-23278135
E-mail: koster@zendingskerk.nl
Adres Contact:
Dhr. J.C. Sants,
Prof. Kohnstammhof 8, 3851 JZ Ermelo. tel. 557492
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tel. 557492
Dhr. G.H. Reijners
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0638507413
E-mail: archief@zendingskerk.nl
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Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d )en andere betalingen aan de
Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:
NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.
Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of
kerkhof graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de
Zendingskerk.
Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer
NL71 INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk
o.v.v. “gift ZWO”.
Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille.
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden.
Tel. 0341-56 54 99.
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Heilige Geest
Heilige Geest,
Gij zijt als de wind,
kom dan, waai door onze harten,
reinig ons.
Heilige Geest,
Gij zijt als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde,
beziel ons.
Heilige Geest,
Gij zijt als de dauw,
kom dan, laaf ons met uw goedheid,
vervul ons.
Heilige Geest,
Gij zijt als het licht,
kom dan, wek ons tot nieuw leven,
herschep ons.
Jaap Zijlstra, overgenomen uit het Liedboek
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OVERDENKING
Antoinette Bourignon
Hebt u wel eens gehoord van Antoinette Bourignon? Ze leefde van
1616 tot 1680, even geleden dus, maar dat had u vast al gezien aan
het (postuum gemaakte) portret van haar. Ze was profetes, mystica,
schrijfster en religieus leidster. Ze liet zich horen en claimde gezag in
een tijd dat je als vrouw behoorde te zwijgen en te volgen. Ik lees op
’t moment een boek over haar, ‘Ik moet spreken’, geschreven door
Mirjam de Baar. Het is een dikke pil, maar dat geeft niet, ik heb geen
haast.
Bourignon wordt geboren in Rijsel in een rijk koopmansgezin. Ze wil
het klooster in, maar haar vader weigert de benodigde bruidsschat
ervoor te betalen. Hij staat erop dat ze trouwt met een goede partij.
De dag voor de huwelijksplechtigheid snijdt ze haar haar af, doet ze
haar sieraden af en ontvlucht ze haar ouderlijk huis. Ze wil namelijk
gehoor geven aan een visioen.
Op een nacht, terwijl ze voor haar altaar in diep gebed verzonken is,
verschijnt aan haar een man met een mijter op, in een rood fluweel
gewaad. Deze bisschoppelijke figuur zegt tegen haar: ‘Jij zult mijn
orde herstellen.’ Tegelijkertijd ziet ze een druivenstronk met ranken
groeien in haar kamer en blijkt ze opeens een habijt te dragen. Als ze
weer bij zinnen komt, is de man weg, de wijnstok weg en het habijt
weg. Dit visioen zal leidend in haar leven worden, het zal haar
drijfveer zijn om van zich te laten horen.
Bourignon laat zich inkluizen, ze kiest voor een devoot leven in een
piepklein huisje dat in Mechelen aan de kerk is vastgemetseld. Hier
schrijft ze haar allereerste geschrift, en français bien sûr. Er zullen er
nog vele volgen en ook vele vertaald worden, in het Duits, in het
Nederlands, enkele in het Latijn en postuum ook in het Engels.
Bourignon raakt ervan overtuigd dat het haar opdracht is de
gemeenschap van ware christenen te herstellen naar het ideaal van
de eerste christenen in de Bijbel. Het einde der tijden zal weldra
aanbreken en alleen de ware christenen zullen dan gered worden,
meent ze. Deze ware christenen dienen bijeengebracht te worden op
één locatie. Dat wordt het Noord-Duitse eiland Nordstrand, voor de
kust van Sleeswijk Holstein, een bevriende priester kan aanspraak
maken op grond aldaar.
Amsterdam
De reis naar Nordstrand gaat via Amsterdam, daar wil Bourignon de
winter afwachten. Andere kerken dan de Gereformeerde Kerk waren
er officieel verboden. Maar naast calvinisten verbleven er
remonstranten, doopsgezinden, lutheranen, katholieken en joden,
quakers, brownisten, collegianten, socinianen en wat al niet meer.
Wat gepraktiseerd werd, werd gedoogd. Zolang het maar niet al te
publiekelijk gebeurde. Diezelfde vrijheid gold voor de drukpers. Wat in
andere landen niet gedrukt mocht worden, mocht hier wel.
Zo lukt het Bourignon om haar geschriften te laten drukken. Ze legt
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contacten met geïnteresseerden. Groepen mensen blijken te
corresponderen over religie, komen bij elkaar in een soort
gespreksgroepen en wisselen geschriften met elkaar uit. Zo krijgt
Bourignon naamsbekendheid. Haar lezers willen met haar van
gedachten wisselen, zo komt er een correspondentie op gang.
Voor Amsterdam had Bourignon nog nooit een protestant, in haar
ogen een ketter, ontmoet. Tot haar verbazing ontdekt ze dat veel
protestanten vromer zijn dan menig katholiek. Haar roeping de ware
christenen te verenigen zal ze dan verstaan als universeel voor alle
christenen, ongeacht kerkelijk komaf. Zo doorbrak ze als een van de
eersten de scheidslijnen tussen diverse kerkgenootschappen.
Tot de schare volgelingen behoorden kooplieden, ambachtslieden,
schippers, edellieden en geleerden. Van een aantal van hen zijn
brieven bewaard gebleven. Ze worden zich ervan bewust dat ze
afgedwaald zijn van een goed christelijk leven. Dick Bout, een
doopsgezinde zijdeweversgezel, verwoordt het zo: “want sy deden
my sien, dat ik onwetend blind was, en in ’t herlesen van die boeken
bevond ik klaarlijk, dat ik gants naakt was, daar ik had gemeent,
redelijk wel gekleed te wesen.” Ook vragen ze Bourignon om raad bij
grote keuzes in hun leven.
Nordstrand
Een aantal volgelingen wordt vooruit gestuurd naar Nordstrand. Als
Bourignon wil volgen, lukt het haar niet om het eiland te bereiken.
Ze krijgt het aan de stok met de Lutherse predikanten in Sleeswijk
Holstein. Ze is in hun ogen ketters. Haar drukpers wordt in beslag
genomen en haar boeken worden verbrand. Als ze van hekserij
beschuldigd wordt, besluit ze te vluchten. Zonder Nordstrand ooit
bereikt te hebben, sterft ze in Franeker op de leeftijd van 64 jaar.
“Ik kan Godt nooyt genoeg daar voor danken, dat hy my soo
genadelijk door het lesen van dese boeken, tot kennisse mijns selfs
gebracht heeft.” schrijft Maria Hase, een van Bourignons volgelingen.
Hoe ze hier na Bourignons dood op terugkijkt, ontdek ik misschien
nog in de laatste honderd bladzijden. Het klinkt wel heel wezenlijk
toch?
Pinksteren
We kunnen het soms jammer vinden dat er zoveel verschillende
kerken zijn. Waar een ieder destijds de discipelen in z’n eigen taal
verstond, trekken wij ons terug in onze eigen bastions. Maar is daar
zoveel mis mee, als je daar jezelf beter leert verstaan en je stem
vindt? We zijn als een groot orkest, ieder met z’n eigen instrument.
Bourignon fiedelde daar kort bovenuit. Nu is het aan ons om ons
geluid te laten horen. Daar gaat Kim als onze nieuwe predikant ons
vast een handje bij helpen. Goede Pinksteren gewenst!
Heleen Bakker
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VAN DE SCRIBA
Bij de diensten
15 mei, 5e van Pasen. De lezingen zijn uit Deuteronomium 6, 1-9 en
Johannes 13, 31-35. Voorganger is ds. Rainer Wahl. Deze dienst is
met enkele gemeenteleden voorbereid.
22 mei, 6e van Pasen Rogate. De lezingen zijn uit Joël 2, 21-27 en
Johannes 14, 23-29. Voorganger is ds. Suzan ten Heuw, voor het
eerst in ons midden!
26 mei, Hemelvaartsdag. Er is GEEN DIENST!
29 mei begint de intrede dienst van ds. Kim Magnée-de Berg om
15.00 uur. Deze dienst wordt aangevangen door ds. Wilbert van
Iperen, de classispredikant, en na de intrede overgenomen door onze
nieuwe dominee.
Deze dag kleurt liturgisch gesproken rood. En die kleur blijft tot en
met de zondag na Pinksteren.
5 juni, Pinksteren. Er is een oecumenische viering in de Goede
Herderkerk van de parochie. Deze dienst wordt geleid door Theo
Trompetter en een ouderling. De lezingen zijn uit Joël 3, 1-5 en
Handelingen 2, 1-11. Aanvang van de dienst om 10.00 uur.
12 juni, zondag Trinitatis. Voorganger is Heleen Bakker, ons
welbekend. De lezingen zijn uit Spreuken 8, 22-31 en Johannes 3, 116.
19 juni is de eerste zondag van de zomer. De lezingen zijn uit Jesaja
65, 1-9 en Lucas 8, 26-39. Voorganger is ds. Alain Verheij uit Leiden.
Vanaf is de liturgische kleur groen.
26 juni, 2de zondag van de zomer. De lezingen zijn uit 1 Koningen 19,
19-21 en Lucas 9, 51-62. Voorganger is ds. Kim Magnée-de Berg en
wij vieren de Maaltijd van de Heer.
De lezingen zijn zoals aangegeven in het Oecumenisch Leesrooster.
Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad komt pas weer op maandagmiddag 16 mei bijeen. Dat
wil niet zeggen dat er niets te melden valt.
Het is helaas niet gelukt ‘iets’ te organiseren op Hemelvaartsdag. In
het Kerkelijk Centrum is een gezamenlijke dienst samen met de Oude
Kerkgemeente. Daarbij bent u uiteraard van harte welkom.
Omdat er met Pinksteren geen oecumenische viering is op het Weitje,
is er afgesproken om deze morgen samen te komen in de Goede
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Herderkerk van de parochie om 10.00 uur. Deze dienst wordt
voorbereid en geleid door Theo trompetter en een van onze
ouderlingen. Wij hopen velen van u daar te mogen begroeten.
Verder is er afgesproken dat de viering van de Maaltijd op de tweede
zondag van juli niet doorgaat, omdat dit de eerste vakantiedienst is.
Nu wordt de Maaltijd gevierd op zondag 26 juni waarbij onze eigen
predikant voorgaat.
Naam in Contact 2022
Iedereen is zeer gesteld op zijn of haar privacy. Maar wij zijn de
Oecumenische Vereniging de Zendingskerk. Velen willen graag van
elkaars wel en wee op de hoogte zijn. Dit betekent dat er in ons
verenigingsblad Contact namen vermeld worden en adressen.
Wanneer u absoluut niet wilt dat uw naam met adres op enig moment
in Contact komt, wilt u dat dan per e-mail of schriftelijk melden bij de
scriba voor 30 mei aanstaande?
In het Hervormd Kerkblad worden namen genoemd, maar geen
adressen geplaatst. Wanneer u ook dat/of alleen dat niet wilt, wilt u
dat er dan bij vermelden?
E-mailadressen.
Tijdens het ter perse gaan van het vorige nummer van Contact
ontstond er een groot probleem in het e-mailbestand van de scriba.
Gelukkig zijn er veel adressen opnieuw ingevoerd, maar het kan zijn
dat er toch nog enkele ontbreken. Wanneer u sinds de Paasdagen
geen mail van de scriba heeft ontvangen (uitnodiging voor de vesper
van eind april en herinnering ALV) en u wel graag geïnformeerd wilt
worden, wilt u dat dan per e-mail melden bij de scriba? Dan wordt uw
naam opnieuw ingevoerd.

Kerk zijn in coronatijd (20)
Niets meer te melden! Maar….
Blijf thuis bij klachten; hoest en nies in de elleboogholte. De flacon
om uw handen te ontsmetten staat nog steeds bij de ingang. Die mag
u gebruiken! En schud geen handen! Ook niet met de nieuwe
dominee. Dat is niet onbeleefd.
Kortom, BLIJF VOORZICHTIG.
Met vriendelijke groet,
Margot Sants-Kottman, telefoon 557492; scriba@zendingskerk.nl
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In Memoriam Haijo de Jonge
Rotterdam, 31 januari 1930 – Amersfoort, 28 maart 2022
Op 31 januari in het jaar 1930 zag Haijo in Rotterdam het
levenslicht. Zijn vader was bankmedewerker, zijn moeder coupeuse.
De geboorte van Annie enkele jaren later maakte het gezin compleet.
Als Haijo 5 jaar oud is, verhuist het gezin naar Amsterdam.
Midden in de lagere schoolperiode breekt de oorlog uit. Net als
andere kinderen van de kerk wordt hij in een gastgezin buiten de
stad geplaatst. In Vorchten aan de IJssel verblijft hij een jaar zonder
enig contact met thuis.
Na het behalen van zijn HBS-B en Gymnasium-A diploma gaat Haijo
theologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Op de club
van de kerk had hij Akke leren kennen, het stelt trouwt in 1955. Snel
achter elkaar worden er vier kinderen geboren: Jaap, Adrianne, Dirk
en Marjorie.
Haijo start zijn kerkelijke loopbaan als vicaris in RotterdamOverschie. Het Brabantse Geertruidenberg wordt zijn eerste
gemeente, Enkhuizen zijn tweede, Vught zijn derde. In 1980 verruilt
Haijo zijn baan van gemeentepredikant voor het scribaat van de
provinciale kerkvergadering van Noord-Brabant en Limburg. Het
gezin woont in de pastorie van Boxtel, als tegenprestatie gaat Haijo
er om de week voor.
In 1990 krijgt Haijo de kans om met de VUT te gaan. Hij grijpt deze
met beide handen aan om een lang gekoesterde wens in vervulling te
laten gaan, hij wil promoveren. Walter Rauschenbusch zou zijn
onderwerp van onderzoek worden.
Beide zoons, Jaap en Dirk, hebben Haijo geholpen om deze droom te
realiseren. Een computer kan immers knap ingewikkeld zijn. In 1993
ontstaat er een vacature in de Zendingskerk. Haijo wordt onze
dominee. Hij stopt er voortijdig mee, omdat het promotieonderzoek
in het gedrang komt. Als de klus dan eindelijk geklaard is, is de glans
er al af. Zoon Dirk overlijdt het jaar voor de promotie na een
jarenlange strijd tegen een fatale ziekte.
Haijo en Akke zijn bijna 62 jaar getrouwd geweest en hebben samen
vele mooie reizen mogen maken. Aan het samenzijn kwam een eind
toen Akke na een periode van ziek zijn overleed in 2017.
Haijo hield zich staande. Hij vierde, vlak voordat corona uitbrak, zijn
90ste verjaardag met kinderen, klein- en achterkleinkinderen en
natuurlijk vrienden van de Zendingskerk.
In het najaar van 2020 verhuisde Haijo naar het St. Pieter en
Bloklands in Amersfoort. De Alzheimer verwarde hem steeds meer,
woorden verloren hun betekenis. Zijn grote houvast waren zijn twee
dochters die hem (zo goed als) dagelijks bezochten. Maandag 28
maart overleed Haijo aan de gevolgen van een longontsteking en
Covid op de leeftijd van 92 jaar.
Op maandag 4 april was er een gedachtenisdienst in de
Zendingskerk, waarna Haijo begraven werd op het Zendingskerkhof.
Heleen Bakker
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In Memoriam Corrie Vermaas
Oudorp, 14 april 1940 – Ermelo, 2 april 2022
Op 14 april 1940 zag Corrie in Oudorp, vlak boven Alkmaar, het
levenslicht. Zij was het vierde kind in een gezin van vijf kinderen.
Haar vader had een slagerswinkel en het gezin was goed roomskatholiek.
Na de lagere school in Oudorp gevolgd te hebben ging zij dagelijks
op de fiets naar Alkmaar. Altijd wind tegen in dat kale Noord-Holland.
Later vertelde ze dat zij daardoor zo goed kon fietsen.
Toen zij ruim 16 jaar was ging zij werken in Alkmaar. Daar
ontmoette ze Bram, die smoorverliefd op haar werd. Corrie voorzag
grote problemen omdat zij wist dat Bram van protestantse huize was
en dat zou, zeker bij haar vader, niet in goede aarde vallen. Maar de
liefde was onvoorwaardelijk en er werd getrouwd. Haar eigen vader
was daarbij niet welkom.
Zij verhuisden naar Harderwijk. Corrie wist een baan te vinden bij de
VVV. Juliëtte en Simone werden geboren. Het werd een tijd van
kinderen opvoeden en werken. Corrie stond haar mannetje en liet
zich niet opzijzetten. Zij was er zeer trots op dat ze kon zeggen dat
zij, als vrouw en moeder, 40 jaar gewerkt had!
Bram bleef hervormd, Corrie katholiek. Toen echter in 1983 bisschop
Simonis aantrad als aartsbisschop en hij de vrouw weer achter het
aanrecht plaatste, heeft zij in niet mis te verstane bewoordingen in
brieven naar de aartsbisschop afstand gedaan van de roomskatholieke kerk. Intussen waren Bram en Corrie naar Ermelo
verhuisd en waren lid geworden van de Zendingskerk. Bram was
actief in kerk en sport en Corrie stond klaar voor hen die moeite
hadden mee te komen in de maat van de maatschappij. Ze werd
taalmaatje voor een vluchtelingen gezin. Deed boodschappen met
cliënten van Materra. En zo nog veel meer.
De kleinkinderen verheugden zich op oma’s kibbelingetjes en met
vrienden werd er gegourmet of gefonduud, altijd met een goed glas
wijn.
Na het overlijden van Bram in 2009 werd het leven zwaar. Corrie
werd stil. Niet alleen omdat zij haar grote pretmaker kwijt was, maar
ook omdat haar lijf haar in de steek liet. Al jaren de hartproblemen
en toen eerst de borstkanker en later de slokdarmkanker. Wat heeft
zij gestreden.
Eind januari dit jaar, na een heerlijke week met beide dochters in
Valencia, belandde ze in het ziekenhuis. Via de Klimop kwam ze naar
huis. Daar werd zij liefdevol door haar dochters verzorgd. Later met
hulp van de thuiszorg en enkele vrienden. Zo was er 24 uurs-zorg
geregeld. De strijd werd te zwaar en Corrie overleed in de avond van
2 april.
Op donderdag 7 april is zij, na een samenzijn in de kerk, begraven bij
haar Bram, op het Zendingskerkhof.
Margot Sants-Kottman
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Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers:
Wijk 1A Herma Jongekrijg: kleinloo@hotmail.com tel. 0644251405
Wijk 1B Johan Kriek: j.kriek@upcmail.nl

tel. 0341 561447

Wijk 2 Greet Kerkhoff: greetkerkhoff@gmail.com tel. 0341 361162
Wijk 3 Bepke Hart: bepke_hart@hotmail.com
tel. 0341 562972
Wijk 4a Henriëtte Zwaan: hmzwaan@gmail.com tel. 0341 496603
Wijk 4b Diny van Vuure: dievertjedegroot@gmail.com
tel. 0341 558523
Wijk 5 Arda Overbeek-Mulder: arda.mulder@planet.nl
tel: 0615587642
Wijk 6 Overige plaatsen: Herma Jongekrijg: zie bij wijk 1 A
Wijk 7 Harderwijk: Dini van Bruxvoort: dinivbruxvoort@yahoo.com
tel.06 51107090
Wijk 8 Putten/Speuld: Herma Jongekrijg: zie bij wijk 1A
Bijstand in het pastoraat: ds. Sjoerd Zwaan tel.: tel.06 38507413.
De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van
de Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul
Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.
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. Van de laatste vindt u het
telefoonnummer en e-mailadres op pag. 2.

PASTORAAT
Onder de aandacht
Het pastoraat heeft op 11 april voor het laatst vergaderd met Sjoerd
Zwaan.
Sjoerd, heel hartelijk dank voor je inbreng het afgelopen jaar. Fijn dat
je dit
hebt willen doen.
Johan Kriek heeft op deze vergadering te kennen gegeven aan het
einde van
dit jaar te stoppen als pastoraal medewerker. Jammer Johan, maar
we begrijpen
het helemaal. Gelukkig duurt het nog even voordat het december is.
De feestelijke Paasdienst begon niet zo feestelijk voor mevrouw
Klazien de Ruiter.
Ze kwam lelijk ten val bijna op de drempel van de kerk en moest per
ambulance
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naar het St. Jansdalziekenhuis waar ze een paar dagen later is
geopereerd aan een
gebroken heup.
Momenteel verblijft ze in De Klimop voor verdere revalidatie.
Adres: Weth. Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk.
Mevrouw Ine Stegeman is na een verblijf in De Klimop een paar dagen
thuis geweest met
zeer intensieve hulp van Jan en de buren. Nu wordt Ine verzorgd in de
Lichtenberg in Amersfoort in afwachting van een plaats in
Kroondomein of de
Ameniet.
Adres: Verpleeghuis de Lichtenberg, Afdeling Korte Gracht, kamer 114
Utrechtseweg 297, 3818 EH Amersfoort
Wilt u op bezoek, dan even contact opnemen met Jan Meuleman. Tel:
560727.
Weet u van mensen die ziek zijn, een verdrietig bericht hebben
ontvangen of
gewoon een gesprek willen, laat het dan weten aan uw pastoraal
medewerker.
Alvast hartelijk dank.
Herma Jongekrijg
Kerkbloemen
3 april: mw. Engel-Abrahamse, Heidelaan 21, 3851 EX Ermelo,
ontving het boeket met de hartelijke felicitaties ter gelegenheid van
haar verjaardag, zij werd 85 jaar.
Tevens kreeg de heer H. van de Velden, Jacob Catslaan 43, 3852 BT
Ermelo een bos bloemen, ter bemoediging.
10 april: mw. Zwaan-Nieuwenhuizen, Rozenlaan 15, 3851 PD Ermelo
kreeg de bloemen met een hartelijke groet.
24 april: de bloemen waren deze zondag voor mw. Lumkes-van Rijn,
Hendrik Munniklaan 7, 3851 WG Ermelo. Ook met een hartelijke groet
van de gemeente.
1 mei: mw. de Ruiter-Bijvanck, Garderenseweg 136, 3852 NL Ermelo,
ontving de bloemen in het ziekenhuis, waar zij met een gebroken
heup moest worden opgenomen.
8 mei: mw. van Westen-Duetz ontving met de hartelijke felicitaties
een boeket vanwege haar 90-ste verjaardag.
We hopen dat u genoten heeft van het boeket en een bedankje is echt
niet nodig.
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Omdat ik over alle adressen beschik, kunt u altijd even contact met
mij opnemen als u iemand een kaartje wilt sturen. Daarnaast hebben
de ouderling van dienst en degene die de mededelingen doet in een
kerkdienst het adres van het gemeentelid dat de bloemen ontvangt
ook bij de hand.
Arda Overbeek-Mulder
Tel: 0341-426771 (de vaste telefoon is in deze situatie het handigst!)
AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN
KERKCAFÉ in de Zendingskerk
Ook de komende maanden is iedereen weer welkom op elke 3e
donderdag van de maand tussen 10 en 12 uur om elkaar te
ontmoeten en bij te praten.
Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar!
We zitten gezellig in een of meerdere kringen bij elkaar. Het blijkt dat
er genoeg aanknopingspunten zijn om met elkaar uit te wisselen.
Komt u voor het eerst ? Dan zal onze gastvrouw/heer u graag even
begeleiden!
Soms houdt een van ons als onderbreking een inleiding, waarover dan
weer kan worden gepraat met elkaar. Als u ook eens iets wilt
vertellen, dan horen wij dat graag. Een beamer is aanwezig .
Noteert u alvast de komende data : de donderdagen op 19 mei en 16
juni.
Namens de Taakgroep Pastoraat,
Dory Vredenberg en Johan Kriek

‘Maal met ’n verhaal’
Woensdag 25 mei 2022,
aanvang 17.30 uur tot
uiterlijk 19.30 uur.
We willen samen aan tafel voor een
broodje en een verse kop soep.
Dan kunnen we met elkaar ook praten over onderwerpen die ons
mogelijk bezighouden en luisteren naar een presentatie.
Deze keer is het thema “Fotografie heeft een verhaal” door Hein
Hendriksen.
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Opgeven kan via een mailtje (vóór 23 mei 2022) aan
pastoraat@zendingskerk.nl
Graag tot ziens!
Bepke Hart, Martin van Ee

TERUGBLIK
Mijn vader is een saucisse
In het weekend van Pasen kwamen de jongelui bijeen om samen te
eten en een goede film te kijken: “Mijn vader is een saucisse”.
De film is ook voor u te zien via picl.nl. Picl brengt het filmhuis bij u
thuis.
Onze film ging over het najagen van dromen. Daar kunnen onze
jongelui wel over meepraten. Samuel, Iris, Lisanne en Sterre gaan
bijna studeren of zijn juist begonnen. Er is veel uitgewisseld en veel
gelachen.
Jan Simon Bakker
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COLUMN
Herderinnetje
Mijn tante Mien had een vitrinekast
met allemaal Meissen porselein.
Zoetgekleurde beeldjes van knusse
paartjes, koetsjes, fluitspelers en
….een herderinnetje.
Met een schaapje onder haar arm,
gekleed in een dirndl jurkje met
voluptueuze boezem trok zij daar
alle aandacht in die kast. Wachtend
op die ene blozende herdersjongen?
Of misschien wel op een godservaring
of een Mariaverschijning zoals
Bernadette Soubirous in Lourdes?
Ook zo’n herderinnetje.
Romantische, onschuldige meisjes,
breekbaar als porselein.

Als je “Boer Zoekt Vrouw” volgt, krijg je wel een ander beeld van een
herderin.
Janine uit Limburg is beslist geen herderinnetje, eerder een stoere
cowboy. Op de trekker staat ze haar mannetje en in het veld peutert
ze eelt uit hoeven van tegenstribbelende schapen en hoedt ze kranig
een weerbarstige kudde.
Ze is ze allemaal de baas. Maar als het op het kiezen van een boer
aankomt, gaat ze toch weer een beetje lijken op het Meissen
porselein exemplaar uit de kast van tante Mien. Verlegen en onzeker
vraagt ze haar omgeving om voor haar te kiezen. Haar zachtheid en
kwetsbaarheid zijn vereelt in de loop der jaren.

Deze gedachten borrelden op toen ik aan Kim dacht, de nieuwe
predikant van de Zendingskerk, onze nieuwe pastor.
Kim, op een voetstuk in de vitrinekast, op de trekker of naar boven
turend om een godservaring?
Wat zal het worden?
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Er zijn in Ermelo nauwelijks makke schapen en ook weinig lieve
lammetjes.
Dat moet ze goed weten. Wel schapen met vijf poten, die lopen hier
gewoon rond en daar doen ze alles mee, met die vijf poten.
Die hoeft Kim dus niet meer te hebben.
Nee, aan een paar goeie oren, een staf en een rode
loper van medemenselijkheid heeft ons herderinnetje
genoeg.
En een godslamp die nooit dooft.
Nooit.
Titia Dijk-Gilhuis
column@zendingskerk.nl
Afbeelding: Godslamp Sint Martinuskerk te Zwaag
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KERK EN ISRAËL
Gij komt van alzo hoge
«Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.»
Een middeleeuws Kerstlied.
Waarom een Kerstlied bij Jezus’ hemelvaart? Vanwege de woorden:
“Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.”
Jezus komt bij de Vader vandaan. Hij is de mensgeworden Tora,
schrijft Johannes. In Bijbelse taal: het vleesgeworden Woord van God,
dat van het begin bij de Eeuwige was. In dat Woord horen we Gods
levensonderricht.
Had Jezus ook geboren kunnen worden in België of in Engeland?
Nee, de komst van de Redder, want dat betekent Jezus’ naam, was
zorgvuldig voorbereid. Hij is geboren in het volk waarmee God al
eeuwen eerder een onverbrekelijk Verbond had gesloten, het volk
Israël. Dat volk leefde al jarenlang met kennis van Gods
levensonderricht. Daar hield het zich niet altijd aan, de profeten
werden dan geroepen om weer de rechte weg te wijzen.
Maar op een tijd die de Eeuwige besloten had, kwam Jezus de Tora
voorleven, ontdaan van de aanwas, in de traditie er bijgekomen. De
Tora puur dus zoals de Vader had bedoeld.
Behalve de Verzoening door Zijn lijden en sterven, die in de
christelijke traditie centraal staat, was daar ook het onderricht van
Jezus. “Doopt de volkeren,” zei Hij bij zijn afscheid tegen de
discipelen, “en onderwijs hen.” Wat moesten ze onderwijzen? Wel,
Jezus’ Tora-uitleg. Hij was gekomen om de wil van de Vader voor te
leven. Toen die taak met liefde volbracht was ging Hij terug naar de
Vader.
Hemelvaart, terug naar “alzo hoge, alzo veer.”
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Pinksteren, vuur en wind
Wie denkt bij de woorden vuur en wind niet aan de Verbondssluiting
met Israël in de woestijn? De Eeuwige spreekt daar, vijftig dagen na
de bevrijding uit de slavernij in Egypte, Tien Woorden die
levensonderricht willen zijn. Hoe zal dit volk, Gods eigendom, leven in
beloofd land?
“Alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen en daarnaar zullen
wij horen,” antwoordt heel Israël. Doen betekent: antwoordend leven,
als Verbondsvolk. Uit oprecht geloof komt gelovig handelen voort,
recht en gerechtigheid. Al doende wordt kenbaar hoe zegenrijk Gods
woorden zijn. Welk een groot vertrouwen blijkt uit het feit dat Israël
dit antwoord geeft!
Jaarlijks wordt deze gebeurtenis herdacht op het Wekenfeest,
Sjavoeoth, als vijftig dagen na Pesach veel gelovige Joden naar
Jeruzalem komen om dit feest te vieren.
En dan gebeurt het opnieuw: Geestesadem en vuur, een
bovennatuurlijk gebeuren, zoals bij de Verbondssluiting op de Sinaï.
Petrus spreekt de samengestroomde menigte toe: “Jezus, u door God
gezonden als Heer en Gezalfde, die in uw midden gewoond heeft met
krachten en tekenen, hebt u door wettelozen laten kruisigen en
doden. Maar God heeft hem opgewekt en naar de hemel doen
opstijgen. Komt tot inkeer en laat u in Jezus’ naam dopen tot
vergeving van uw zonden.”
Duizenden, geraakt door deze woorden, laten zich dopen.
Vaak is gemeend dat Pinksteren de geboorte van de Kerk betekende,
maar degenen die zich lieten dopen waren allen Joden. Na het visioen
dat Petrus ontving in het huis van Cornelius stond de weg ook open
voor niet-Joden om Jezus als Leidsman ten leven te erkennen.
Louise Katus
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VAN DE PENNINGMEESTER
Collectes maart 2022
In maart is voor collectes € 2.068 ontvangen waarvan € 804 voor
Oekraïne.
Aan de specifieke doelen per zondag is € 568,80 (45%), per dienst €
142,20 toegerekend.
Aan de diaconale maandcollecte (Met zusters werken aan gezond
eten in Rwanda) is € 505,60 (40%) toegerekend en aan het
collecteblok voor de Zendingskerk € 189,60 (15%)
Collectes april 2022
In april is voor collectes € 2.544 ontvangen waarvan € 355 voor
Kerken Syrië.
Aan de specifieke doelen per zondag is € 985 (45%), per dienst €
246,50 toegerekend.
Aan de diaconale maandcollecte (Tent of Nations) is € 875,65 (40%)
toegerekend en aan het collecteblok voor de Zendingskerk € 328,35
(15%)
Contributie
Indien u een machtiging hebt afgegeven wordt de contributie ad € 40
per huishouden in mei geïncasseerd.
Vrijwillige bijdrage
Als u nog niet heeft gereageerd op Actie Kerkbalans met een
toezegging of een betaling, dit dan gaarne z.s.m. doen. Mocht het
antwoordformulier zoek zijn geraakt, dan kunt u uw reactie zenden
naar penningmeester@zendingskerk.nl
Ton Hardeman
VAN DE DIAKENEN
Diaconale maandcollecten
Mei
De diaconale maandcollecte is in mei bestemd voor een project van
Kerk in Actie: ‘Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië’.
De organisatie Moldovan Christian Aid ondersteunt kerkelijke
gemeenten bij hun diaconale initiatieven. Ook traint ze jongeren om
ouderen te helpen. Voor meer informatie zie vorig nummer van
Contact.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het
projectnummer 'W 009226' . U kunt ook overmaken naar
rekeningnummer NL 71 INGB 0006 9283 25 van de Oecumenische
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Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. Diaconale maandcollecte mei
2022
Albert Grit, voorzitter taakgroep Diaconie

Juni
Om het jaar lopen een aantal gemeenteleden mee met “de Nacht van
de Vluchteling”. We hebben dan diverse acties en collectes om geld op
te halen. Dit jaar lopen we niet mee, maar we willen wel in de maand
juni aandacht vragen voor Stichting Vluchteling. De noodzaak om
vluchtelingen op te vangen en te helpen is schrijnend duidelijk door de
oorlog in Oekraïne. En er zijn ook al veel vluchtelingen uit o.a. Syrië
en Afghanistan die hulp nodig hebben hier in Nederland. Daarnaast is
er geld nodig voor de opvang in de regio’s waar vele vluchtelingen
verblijven. U kunt uw gift geven tijdens de collecte in de kerk, of
overmaken op het rekeningnummer van de diaconie van de
Zendingskerk.
NL 71 INGB 0006 9283 25, t.n.v. Oecumenische Vereniging de
Zendingskerk, o.v.v. Gift St. Vluchteling.
Namens de taakgroep Diaconie
Greet van der Lans

Diaconale Beurs voor Syrië - Verslag van activiteit Palmpasen
(10 april 2022)
In de envelop bij deze uitgave van Contact vindt u de diaconale beurs,
met de mogelijkheid om een machtiging af te geven voor een bijdrage
aan het meerjarig project van Kerk in Actie “De kerk als plek voor
hoop en herstel in Syrië” waaraan wij ons als Zendingskerk verbonden
hebben. Dit mooie project, waarbij de kerken in Syrië een belangrijke
functie hebben in de wederopbouw van het land, verdient onze steun!
De taakgroep diaconie vindt het belangrijk dat we ons als hele
gemeente verbonden voelen met dit project en daarom zijn we blij dat
we na twee jaar met Palmpasen weer extra aandacht konden
schenken aan dit meerjarig project dat we sinds 2021 steunen.
Na afloop van de dienst waren er Syrische koekjes bij de koffie/thee.
Na de koffie lieten we in de kerkzaal, aan ongeveer 30
belangstellenden, een interview zien van Frits Kappers en Wilma de
Vries met Wilbert van Saane. Wilbert is uitgezonden medewerker van
Kerk in Actie in Libanon en hij is nauw betrokken bij ons meerjarig
project in Syrië.
In het gesprek schetste Wilbert de situatie in Syrië en die van de
kerken in Syrië. Hij legde uit hoe hulp wordt geboden aan armen.
Velen kunnen amper rondkomen en hebben vaak onvoldoende
middelen om hun huis te verwarmen. De kerken kunnen een
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belangrijke rol spelen in de samenleving. Ze zijn vaak betrokken bij
het geven van hulp op gebied van voedsel, drinken, medische spullen,
etc. Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken in Syrië voor het opzetten
van diaconale activiteiten. De hulp wordt gegeven aan iedereen die in
nood is en voor hulp aanklopt. Hulp van Kerk in Actie loopt via de
Raad van Kerken van het Midden Oosten in Libanon.
Na afloop van het interview draaiden we nog Syrische muziek.
Er waren ongeveer 30 mensen na afloop aanwezig, die na afloop hun
reacties en vragen kwijt konden op grote flappen. Voor mensen die
dit interview (nogmaals) willen zien, stuurt de scriba binnenkort een
mail met de link naar het interview. We nodigen iedereen uit om te
reageren of vragen te stellen door te mailen naar
diaconie@zendingskerk.nl.
We waarderen dit enorm en Wilbert van Saane heeft toegezegd om
alle (nieuwe) vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Hij is blij met
onze betrokkenheid bij dit waardevolle, belangrijke project!
Namens de taakgroep diaconie,
Albert Grit
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DIVERSEN
BOEKBESPREKING
Geroepen tot verantwoordelijkheid
In het eerste nummer van dit jaar heb ik aandacht gevraagd voor de
boekjes Voorbij het cynisme en De Fundamenten. In datzelfde
nummer noemt Louise Katus in haar artikel over Leviticus de naam
van Jonathan Sacks, die in 2016 vanuit joods gedachtegoed een lijvig
boek schreef met de titel Een gebroken wereld heel maken,
verantwoordelijk leven in tijden van crisis. Ik kreeg dat boek cadeau
en tot mijn verrassing bevat het behalve joods-theologische
uiteenzettingen ook levensverhalen van ‘gewone’ mensen en
richtinggevende uitgangspunten voor ethiek en leven in het hier en
nu. Graag wil ik Contactlezers iets meegeven uit dit boek met de
volgende citaten.
‘De joodse ethiek is verfrissend aards. Het jodendom is niet alleen
maar een zaak van de eenzame ziel die op zoek is naar God (de
vlucht van de eenzame naar de Eenzame), maar gaat om te delen wat
we hebben, om bezit niet zozeer te zien als wat ons eigendom is,
maar als iets wat ons in beheer gegeven is op voorwaarde dat we een
deel ervan gebruiken om anderen te helpen. Een van de meest
kenmerkende en uitdagende ideeën van het jodendom is zijn ethiek
van verantwoordelijkheid: de gedachte dat God ons mensen uitnodigt
om – zoals de rabbijnen het uitdrukken – zijn ‘partners in het
scheppingswerk’ te zijn. De God die ons het geschenk van de vrijheid
heeft gegeven, vraagt ons daar zo gebruik van de maken dat de
vrijheid van anderen erdoor wordt geëerbiedigd en versterkt. Leven
is: door God geroepen worden tot verantwoordelijkheid’.
‘Wij kunnen God niet kennen. Als ik Hem zou begrijpen, heeft een
joodse schrijver gezegd, zou ik Hem zijn, maar wij kunnen handelen
zoals Hij. We kunnen een deel afleggen van de weg naar de hemel,
maar het doel van die klim is onze terugkeer naar de aarde in de
wetenschap dat God ons daar wil hebben en ons daar aan het werk
zet. Wij zijn hier om het verschil te maken, om de breuken in de
wereld te herstellen, zo lang als nodig is om er een oord van recht en
mededogen van te maken. De fysieke nood van de ander vormt mijn
geestelijke plicht. De boodschap van de Hebreeuwse Bijbel is dat het
dienen van God en het dienen van onze medemensen onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn.
‘We moeten de inzichten van onze geloofsovertuiging daarom
meebrengen in het publieke debat over de waarden die we
gemeenschappelijk hebben. Een verschuiving van belangenpolitiek
naar beginselenpolitiek. De visie van de Hebreeuwse Bijbel is
gebaseerd op twee processen: het sociale contract dat een staat
creëert, en het sociale verbond dat een samenleving creëert. Het is
niet voldoende om een staat te hebben. Er is ook een samenleving
nodig vanuit het besef dat het geen hotel is waar we diensten
ontvangen in ruil voor geld, maar een thuis waarmee we ons
21

verbonden voelen en waarvan de geschiedenis onze eigen
geschiedenis is’ (Tot zover Jonathan Sacks).
Zo zien we dat, in ieder geval volgens de joodse ethiek, een
geloofsovertuiging consequenties heeft voor standpunten en keuzes
in het publieke (politieke) debat.
Jan Schakel

Bezoeklocatie Oude Nijkerkerweg 4 Ermelo
Inloophuis de Parasol zoekt vrijwilligers!
Al 15 jaar biedt inloophuis de Parasol in Ermelo-West een plek waar
mensen samen kunnen komen om elkaar te ontmoeten. Gezellig een
kopje koffie en thee drinken, spelletjes doen, creatieve ochtenden,
themaochtenden, regelmatig samen met elkaar eten, enz.
Vrijwilligers zorgen ervoor dat bezoekers zich welkom weten in De
Parasol. Zij zorgen voor een warme en open sfeer en hebben een
luisterend oor voor diegene die daar behoefte aan heeft.
Spreekt dit je aan dan hopen we dat je zult reageren op deze oproep.
Je kunt contact opnemen met Gerda Camron-van Bentum of Tom
Ankersmit, onze twee coördinatoren.
(coordinator@inloophuisdeparasol.nl). Zij vertellen je graag meer
over dit stukje vrijwilligerswerk en hopen je na een
kennismakingsgesprek als nieuwe vrijwilliger te kunnen
verwelkomen.
Wout Lourens,
Voorzitter St. Inloophuis de Parasol
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Mutaties
Aangemeld als lid:
mw. D. Vuik-van Amersfoort, De la Reystraat 90, 3851 BK Ermelo
Overleden:
hr. H. De Jonge. Corr.adres: Adrianne Luiten-de Jonge Koning,
Assentijnpad 2, 3813 KT Amersfoort
mw. C.T. Vermaas-Duin. Corr.adres: Grote Kreek 5, 3823 JA
Amersfoort
Verhuisd:
Correctie: mw. L. van den Hof-van den Heuvel, Tijmlaan 60D, 3853
CD Ermelo

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!
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KERKDIENSTEN
U kunt alle diensten blijven volgen via de site van de Zendingskerk:
www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.
Morgendiensten beginnen om 10.00 uur; de intrededienst om 15.00
uur en de vesperdienst om 17.00 uur
22 mei
26 mei
29 mei
05 juni
12 juni
19 juni
26 juni

ds. Suzan ten Heuw
Leiden
Hemelvaartsdag
GEEN DIENST
intrededienst ds. Wilbert van Iperen en ds. Kim Magnéede Berg
Eerste Pinksterdag Theo Trompetter en ouderling
Zendingskerk in de Goede Herderkerk
Heleen Bakker
ds. Alain Verheij, Leiden
ds. Kim Magnée-de Berg, viering Maaltijd van de Heer

Op zondag 29 mei is er geen Vesperviering i.v.m. de intrededienst die
om 15.00 uur begint. De eerstvolgende Vesperviering is 26 juni.
U ontvangt daarvoor een aparte e-mail van de scriba.
Naast de diaconale maandcollectenzijn de collectendoelen:
22 mei Tent of nations
26 mei Hemelvaartsdag Kerk in Actie: De Kerk als plek voor hoop
en herstel in Syrië
29 mei De Parasol
05 juni Eerste Pinksterdag Kerk in Actie: Ghana een sterke kerk op
een kwetsbare plek
12 juni Kerk in Actie: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië
19 juni Diaconie Ermelo
26 juni Kerk in Actie: Hulp ongedocumenteerden
03 juli Support CSA trust
Het ev. Nummer van Contact verschijnt op vrijdag 1 juli 2022
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk Maandag 20
juni 2022 binnen te zijn.
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