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STILLE WEEK  

  

Het voorjaar komt, de knoppen breken en 
bloesems geven taal en teken.  
  

De vogels zingen. God wat is dit mooi.  

Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.  

  

Maar kan niet. Deze dagen staat tussen 
de takken uw bebloed gelaat.  
  

De bomen lopen wonderbaarlijk uit rond 
uw verminkte, naakte huid.  
  

Spijkers die hand en hout doorboren, de 
aarde bloeit als nooit tevoren.  
  

Ik hunker naar wat gaande is, naar 
opbloei, naar verrijzenis.  
  

Maar kan het voorjaar nog niet aan, eerst 
moet de Heer zijn opgestaan.  

  

Jaap Zijlstra  
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OVERDENKING De macht van de verleiding – de verleiding 

van macht  

  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een ernstige zaak. Ik had het 
al hierover in de preek op 30 januari nadat in een uitzending van 
BOOS mannen bij de Voice of Holland vol in beeld kwamen die 
vrouwen onheus bejegenden of regelrecht hebben misbruikt. De 
discussie barstte los en we weten inmiddels dat er nog meer 
kopstukken in de wereld van het voetbal en de politiek van misbruik 
zijn beticht met alle gevolgen van dien. Het is een heel ingewikkeld 
vraagstuk en zeer gelaagd. Het gaat om een cultuur waarin  mannen 
in de regel meer macht hebben en toegekend krijgen dan vrouwen. In 
menige discussie werd vaak aangestipt dat het niet alleen maar om 
wangedrag gaat van merendeels mannen, maar om het hele 
mijnenveld van ‘seks en macht’.  

  

Theologisch  

Als theoloog vind ik deze verhouding van ‘seks en macht’ een 
belangrijke, want daar gaat het om de diepste dingen van ons 
menszijn. Wie zijn wij in dit intrigerende spel en hoe gedragen wij ons 
in de rollen die wij innemen als mannen én vrouwen, bewust of al 
lang in alle vanzelfsprekendheid geïnternaliseerd en dat al in de 
vroegste jaren van onze opvoeding.   
In één zo’n discussie – ik volg ze niet allemaal, hoor – stelde iemand 
(een man) dat vrouwen als ze in dezelfde machtspositie zouden zijn 
als mannen hetzelfde zouden doen. De vrouw in de kring sprak dit 
tegen met het argument dat vrouwen toch anders gebouwd zijn. Hoe 
zit dat dan?  
Ik moest meteen aan de verleidingsscène denken uit het Jozefverhaal  

(Genesis 39). De rollen zijn daar omgekeerd. De vrouw van heer 
Potifar, hoogste ambtenaar aan het hof, baas van de Hebreeuwse 
slaaf in kwestie, bevindt zich in de positie van de machtige. Jozef is 
voor haar het begeerde ‘lekkere ding’, object dus. Deze scène heeft 
niemand minder dan de geniale Rembrandt ook gefascineerd, zowel in 
haar platvloersheid als ook in haar complexiteit, getuige de volgende 
ets:  
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De vrouw ligt met haar blote wellust in bed en wil de jonge slaaf tot 
zich nemen ter bevrediging van haar drang om hem ‘nu’ te bezitten. 
Zij heeft de macht en dat laat ze de slaaf weten. Als hij niet doet wat 
zij wil, geeft ze hem aan bij diegene die nog meer macht heeft, haar 
man en zijn heer. De laatste kan met de slaaf doen wat hij wil. Jozef 
is uitgeleverd aan de willekeur van zijn Egyptische heer via diens 
vrouw, die hem kan bespelen in zijn eerzucht, superioriteitsgevoel en 
autoriteit. In haar macht over Jozef is deze vrouw ook weer 
afhankelijk van de macht van haar man: bij alle macht en luxe geen 
benijdenswaardige positie die zij toch zal uitbuiten. Werken hier toch 
weer de stereotypen door van de vrouw – die trouwens geen eigen 
naam heeft - als notoire verleidster en hoer? Hoe ingewikkeld kan het 
zijn.  
En Jozef? Wat gaat er niet allemaal door hem heen in een split 
second? Hij voelt de verleiding door deze hooggeplaatste vrouw 
begeerd te worden, lust én angst wedijveren met elkaar. Nee, hij gaat 
er niet in mee. Hij biedt weerstand. Het is zijn trouw jegens de God 
die hem in alle narigheid en vernederingen tot nu toe had bewaard. 
Het is zijn opvoeding met de levenswetten van deze God die hem 
tegen de vrouw laat zeggen: ‘Jouw man, mijn heer, heeft me alles 
toevertrouwd in dit huis. Als ik dit doe beschaam ik zijn vertrouwen. 
Voor mijn God weegt zo’n vertrouwensbreuk bijzonder zwaar.’ Het is 
zijn innerlijke houding, zijn integriteit die hem weerhoudt het gevlei 
van de begeerte en de lust om zich te laten gaan te volgen.  
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Getekend  

Rembrandt tekent dit meesterlijk. (Hij speelt met de stereotypen en 
maakt en passant de kijkers, ons dus, tot voyeurs.) Het onderlijf van 
Jozef steekt naar voren. De ene voet staat in de richting van de 
verleiding, de andere draait al weg. De hand van de vrouw grijpt hem 
vast in zijn gewaad, dat een eufemisme is voor zijn geslachtsdeel. Het 
lijkt erop dat Rembrandt dit aanduidt in de plooien van Jozefs kleed. 
Ik interpreteer het zo: de neiging, de drang is er om toe te geven, 
maar vanaf het middenrif buigt zijn bovenlichaam naar achteren. Zijn 
linker hand drukt de verlangende arm haast zacht terug terwijl zijn 
rechter hand vol afschuw deze geile aanval op zijn integriteit naar lijf 
en geest met alle beslistheid afwijst.  
Hij kan zich aan de seksuele machtsgreep van de vrouw én de 
verleiding die in hem heftig werkzaam is, ontworstelen. We weten hoe 
het afloopt: hij gaat weer de put in, de gevangenis. Van Jozef hoor je 
in deze zaak geen woord. Naar hem zal toch niet worden geluisterd: 
klassiek geval van ‘victim blaming’. Maar juist daar neemt zijn leven 
een nieuwe wending… alsof het zo had moeten zijn.  
  

Bijbels realisme   

Jozef heeft zich op grond van zijn sterk godsgeloof en morele 
integriteit, zijn trouw én zijn fysieke kracht aan de verleiding van de 
macht en de macht van de verleiding kunnen onttrekken. Dit is helaas 
een ander slachtoffer van seksueel geweld én incest niet gelukt, N.B. 
in het huis van David: Tamar, de halfzus van Amnon, wordt door hem 
onder valse voorwendselen naar zich toe gelokt en verkracht. Zij kan 
zich niet verweren en wordt daar doodziek van. Haar andere broer 
wreekt haar: dood en verderf (2 Samuël 13). Het Bijbels realisme is 
onthutsend, aangrijpend en ongelooflijk leerzaam. Tenminste in de 
kerk, katholiek én protestant, hadden veel meer mannen en 
misschien ook enkele vrouwen er goed aan gedaan om deze 
leerschool te doorlopen om de verleiding van de macht en de macht 
van de verleiding geen millimeter ruimte te geven. Het had een zee 
van pijn, schaamte en verdriet gescheeld, die duizenden is 
overkomen, nee: aangedaan. Het kan, Jozef liet zien hoe.   
  

Rainer Wahl  
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Bij de diensten  

  

Zoals aangegeven in het Oecumenisch Leesrooster:  

  

6 maart, de eerste zondag van de 40 dagentijd. De lezingen zijn uit 
Deuteronomium 5, 6-21 en Lucas 4, 1-13. Voorganger is Heleen 
Bakker.   
  

13 maart, de tweede zondag van de 40 dagentijd. De lezingen zijn uit 
Exodus 34, 27-35 en Lucas 9, 28-36. Voorganger ds. Sjoerd Zwaan. 
Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer.  

  

20 maart, de derde zondag van de 40 dagentijd. De lezingen zijn uit 
Exodus 6, 1-7 en Lucas 13, 1-9. Voorganger ds. Jelle van Nijen uit 
Deventer.  
  

27 maart, de vierde zondag van de 40 dagentijd, zondag Laetare. Wij 
bezitten geen roze antependia, maar dat is eigenlijk de kleur van deze 
zondag. Wij zijn over de helft van de 40 dagen en zien voorzichtig het 
licht schijnen door de donkere kleur paars.   
  

3 april, de vijfde zondag van de 40 dagentijd. De lezingen zijn uit 
Jesaja 58, 7-10 en Lucas 20, 9-19. Voorganger Theo Trompetter van 
de Goede Herder parochie.  
  

Al onze voorgangers zijn in deze vacante tijd gastvoorgangers. Zij zijn 
vrij om een andere keuze te doen voor wat betreft de Bijbellezingen. 
We laten ons verrassen!   
  

  

VAN DE SCRIBA  

 

Vanuit de kerkenraad  

  

De kerkenraad was op donderdagmorgen 17 februari bijeen voor een 
bezinningsmoment onder leiding van ds. Wilbert van Iperen. Zo’n 
moment zonder dichtgetimmerde agenda maar met ruimte voor 
elkaars wel en wee. De persconferentie van twee dagen eerder over 
de gewijzigde corona-maatregelen kwam nog wel aan de orde. Wij 
begonnen met een ochtendgebed en zongen o.a. lied 982. U moet de 
tekst daar maar eens op nalezen. Boeiend. We spraken daar ook nog 
over. Evenals over Joh. 21: 1-14. En onze activiteiten tijdens de 
pandemie, die bijna twee jaar geleden begon, kwamen aan de orde. 
Wat houden we daarvan vast, wat moeten we beslist niet meer doen 
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en waarmee kunnen we onze aandacht uitbreiden juist voor die 
mensen die wel naar de uitzendingen kijken, maar geen lid zijn. 
Punten om over na te denken en hopelijk kan dat binnen niet al te 
lange tijd onder de bezielende leiding van een nieuwe predikant. Want 
ook daar werd over gesproken. Elders in Contact wordt u 
geïnformeerd.  
Afsluitend las ds. van Iperen het gedicht uit het vorige nummer van 
Contact: ‘Vragenderwijs’ van Guillaume van der Graft. Tot slot 
genoten we van een heerlijke lunch met elkaar in de Ontmoeting. 
Graag maak ik u attent op de Algemene Leden Vergadering van 9 mei 
aanstaande. En u leest over een ingelaste vergadering i.v.m. het 
beroep elders. Ook graag aandacht voor die datum.  

  

Kerk zijn in coronatijd (18)  

En is dit dan echt de laatste keer dat deze rubriek in Contact staat? 
Vandaag, zondag 20 februari, werd het slotlied door de gemeente 
meegezongen. Vanaf 27 februari zingt de gemeente weer alle liederen 
en het liefst nog steeds op ingetogen wijze. U hoeft zich niet meer 
aan te melden voor een kerkdienst. Maar onze minister van  
volksgezondheid wijst er met nadruk op dat voorzichtigheid geboden 
blijft, zeker voor kwetsbare groepen. En zo’n groep vormt de 
Zendingskerk. Ik hoef u niet uit te leggen waarom. Daarom blijft het 
advies om de mondneuskap te blijven dragen bij alle bewegingen in 
de kerk, tenzij u een bijdrage moet leveren aan de liturgie. Ook is het 
belangrijk om afstand te houden. Minimaal één lege stoel tussen de 
huishoudens. En gelukkig gaan we wel weer koffiedrinken. Door de 
koffiegroep is afgesproken dat u uw kopje in de keuken haalt en 
daarmee terugloopt naar de kerk. Blijf ook dan een lege stoel houden 
tussen uzelf en degene met wie u in gesprek bent. Hoest en nies in de 
elleboog en blijf thuis bij klachten. De flacon om uw handen te 
ontsmetten staat nog steeds bij de ingang. En gebruik die. U tekent 
tenslotte een kaart met een pen die ook weer door anderen gebruikt 
gaat worden. Kortom ;BLIJF VOORZICHTIG.  
Mochten er wijzigingen komen, dan ontvangt u deze per e-mail.  

  

Bestellen van uw huispaaskaars  

  

In de kerk hangt bij de ingang rechts het grote formulier voor het 
bestellen van een huispaaskaars. U kunt op het formulier uw naam 
schrijven, adres, telefoonnummer en zo mogelijk e-mail. De scriba zal 
de kaarsen regelen en neemt voor betaling en bezorging contact met 
u op.    
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Wijzigingen in de taken van het scribaat:  

  

Tot één van de taken van de scriba hoort het verzenden van de orde 
van dienst voor de zondag aan allen die een taak hebben in of voor 
die dienst. Een lijst van zo’n twaalf mensen. Ook de mededelingen 
worden door de scriba gemaakt en verstuurd evenals de plaatjes voor 
de beamer die ontvangen zijn. Niet vreselijk veel werk, maar wel een 
wekelijks terugkomende taak voor de donderdagavond. Anke van 
Dalen-de Leij is bereid gevonden om deze taak te gaan doen. 
Daarvoor zal het e-mailadres kerkdiensten@zendingskerk.nl gebruikt 
gaan worden. Dat hebben we gelukkig niet meer nodig voor het 
reserveren voor een plaats in de kerk.   
En dan nog eenmaal het verzoek het oude scriba e-mailadres van 
gmail niet meer te gebruiken! Het enige juiste adres vindt u 
hieronder.  
  

Met vriendelijke groet,  

Margot Sants-Kottman, telefoon 557492; scriba@zendingskerk.nl  

 

 

AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN  

  

21 maart: Gemeenteavond kennismaking predikant   

  

De beroepingscommissie heeft met veel enthousiasme de kerkenraad 
geadviseerd om kennis te maken met ds. Kim Magnée-de Berg. De 
beroepingscommissie ziet in haar niet alleen een predikant die 
helemaal past bij de Zendingskerk, maar onze gemeente ook nieuwe 
impulsen zal kunnen geven. De kerkenraad heeft haar inmiddels 
ontmoet, deelt het enthousiasme van de beroepingscommissie en 
heeft het voornemen om een beroep op haar uit te brengen. 
Natuurlijk wil de kerkenraad dat niet doen zonder de gemeente daarin 
te betrekken. Het is ook voor de predikant belangrijk te weten dat 
een beroep op haar door de gemeente wordt gedragen. Daarom zal er 
voor een wederzijdse kennismaking een gemeenteavond worden 
gehouden op 21 maart om 20.00 uur in de Zendingskerk. Ds. Kim 
Magnée is thans parttime predikante van de Federatie van 
Remonstranten, Doopsgezinden en Vrijzinnig Protestanten in Gouda 
en parttime geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Den Haag. Zij 
is 50 jaar, heeft een gezin, woont in Gouda en zal daar blijven wonen. 
In de loop van de komende weken ontvangt u meer informatie. Wij 
rekenen op uw komst!  
  

De kerkenraad  
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BELIJDENIS DOEN?  

Ja, ik wil   

  
Mijn naam is Agnes Nijenhuis, geboren in 1968 in Nijverdal en na 
enkele omzwervingen al langere tijd in Ermelo en recent in Harderwijk 
woonachtig. Sinds mijn komst naar Ermelo ben ik lid van de 
Zendingskerk.   

  

Een traditionele gelovige opvoeding  

Na mijn geboorte hebben mijn ouders mij laten dopen, niet alleen 
vanuit traditie maar ook omdat zij mij in het geloof wilden opvoeden. 
Jarenlang was ik wel gelovig maar vond ik het niet noodzakelijk om 
ervoor uit te komen terwijl God er wel voor mij was en mij steunde in 
perioden dat ik het moeilijk had.   
  

Uitkomen voor mijn geloof  
Enkele jaren geleden deden mijn man en ik de Alpha cursus en wilde 
ik in het verlengde hiervan belijdenis doen om uit te komen voor mijn 
geloof. Alleen bleek toen dat belijdenis doen in de Zendingskerk allang 
niet meer gebruikelijk was.    
  

Gezamenlijk belijdenis doen?  
Mijn wens verwaterde totdat ik recent met Dini van Bruxvoort en 
Sjoerd Zwaan over mijn wens sprak. Sjoerd heeft zich bereid verklaard 
om dit proces te begeleiden. Wat zou het toch mooi zijn als we juist in 
deze tijden, waarin geloof zo ver van de samenleving lijkt af te staan, 
durven te zeggen dat we geloven en dat we ons door God gesteund 
voelen.    
   
Wilt u ook openbare belijdenis doen? Neem dan contact met mij op, 
zodat we kunnen kijken of er een gezamenlijke bijeenkomst 
georganiseerd kan worden.   
  

Email naar: sj.p.zwaan@hccnet.nl.   
  

Je doop beamen  
Op zondag 26 maart 1967 deed ik openbare belijdenis van mijn geloof 
in de Koningskerk in Amsterdam-Watergraafsmeer. Ik was toen 
achttien. De gebruikelijke leeftijd om belijdenis te doen. Na vele jaren 
catechisatie was de tijd gekomen om naar de belijdeniscatechisatie te 
gaan om je voor te bereiden op de openbare belijdenis. Daarmee werd 
je volwaardig lid van de kerk en werd je toegelaten tot het Avondmaal. 
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In mijn tijd was belijdenis doen nog redelijk vanzelfsprekend, al begon 
er al een beetje de klad in te komen. Het waren tenslotte de jaren 
zestig.  
In de tachtiger jaren waren in steeds meer kerken ook jonge kinderen 
welkom aan het Avondmaal. Om volwaardig mee te kunnen doen in de 
gemeente was belijdenis doen niet meer nodig. In steeds meer kerken 
werd belijdenis doen een uitzondering op de regel. Dat is jammer, want 
het doen van openbare geloofsbelijdenis is nog steeds een waardevol 
ritueel.   
Toen in de vroege kerk het meer en meer gebruikelijk werd om 
zuigelingen te dopen, realiseerde men zich gaandeweg dat een 
belangrijk aspect van de doop toch eigenlijk niet gemist kon worden, 
namelijk het in geloof aanvaarden van het geschenk van de doop. 
Weliswaar deden de ouders dat voor hun kind, maar het kind zelf kon 
niets gevraagd worden. Daarom ontstond er een vervolgritueel dat 
‘heilig vormsel’, ‘confirmatie’ of ‘openbare geloofsbelijdenis’ genoemd 
werd. Daarmee aanvaardde de jongvolwassene die ooit als kind 
gedoopt was, in geloof zijn of haar doop. Dat de Hervormde Kerk en 
later ook Gereformeerde Kerken daar later een volwaardig 
lidmaatschap en toegang tot het Avondmaal aan toevoegden, heeft de 
oorspronkelijke bedoeling van belijdenis doen overschaduwd. Vandaag 
de dag is belijdenis doen weer nadrukkelijk verbonden met de doop. 
Wie belijdenis doet, beaamt zijn of haar doop en aanvaardt daarmee 
zelf het geschenk van zijn of haar doop.  
Toen Agnes liet weten dat zij belijdenis wilde doen was ik blij verrast 
en meteen enthousiast. Haar idee om haar verhaal in Contact te 
vertellen en te vragen of er misschien gemeenteleden zijn die samen 
met haar belijdenis willen doen, ondersteun ik van harte. Wie zich 
aangesproken voelt door de oproep van Agnes nodig ik met haar uit 
om te reageren en in gesprek te raken over een nog steeds waardevol 
ritueel van onze kerk: hardop te zeggen dat je blij bent dat je gedoopt 
bent.  
  

ds. Sjoerd Zwaan  
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KERKCAFÉ   

  

Het Kerkcafé in de Zendingskerk gaat weer van start op 17 maart. 
Iedereen is weer welkom om elkaar te ontmoeten en bij te praten na 
een periode waarin de corona-maatregelen dit verhinderden, 
uiteraard met inachtneming van de algemene basisregels. We zullen 
ongetwijfeld genoeg aanknopingspunten hebben om met elkaar uit te 
wisselen.   

  

Elke 3e donderdag van de maand bent u welkom tussen 10 en 12 uur 

om bekende en nieuwe gezichten te zien.  Opgave is niet nodig. De 

koffie staat klaar!   

Noteert u alvast de komende data: de donderdagen 17 maart en 21 

april.  

Namens de Taakgroep Pastoraat,  

Johan Kriek en Dory Vredenberg  

  

 

Bloemengroet op Eerste Paasdag  

  

We hopen met Pasen weer in een volle kerk het Paasfeest te kunnen 
vieren. Vooruitlopend hierop willen wij u uitnodigen om op zaterdag 
16 april tussen 14.00 uur en 15.00 uur uw bloemen naar de  
Zendingskerk te brengen. We hopen weer op een ‘Bloemenzee’, zodat 

alle graven weer van bloemen voorzien kunnen worden.  

Namens de Bloemengroep, Tom Ankersmit  

 

OPEN KERK  

  

Expositie StEK in de Zendingskerk  

  

Na de vorige expositie (okt/nov 2021), die goed werd bezocht, wordt 
er op weg naar Pasen weer een tentoonstelling gehouden van 

kunstenaarscollectief StEK met als onderwerp “LIJDEN”.  

De tentoonstelling is elke zaterdag te bezichtigen van 14.00-16.30 
uur en duurt van zaterdag 26 februari tot en met zaterdag 9 april. U 
wordt van harte uitgenodigd!  
  

De Open Kerk commissie,  

Anne Kloosterman, Wilbert de Kruiff, Bertie Kooistra-van Essen  
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COLUMN  

Vogeltelling  

  

Met verrekijker, pen en vogelgidsje zat ik bij het raam om in mijn tuin 
vogels te tellen tijdens het nationale tuinvogeltellingsweekend eind 
januari. Ik zag er weinig, geen spectaculaire exemplaren.  Dan maar 
naar de online kerkdienst van de Zendingskerk kijken. En je gelooft 
het niet….daar zag ik ze wel, bijzondere vogels: een zwarte vogel en 
diverse veelkleurige.  

  

Op de kansel stond een grote, zwarte aalscholver met zijn vleugels 
wijd uitgespreid, een prachtig zegenend gebaar. Hij speurde rond, 
iedereen persoonlijk aankijkend met een blik van “jullie redden het 
wel van de week met deze zegen”.   
In de banken zaten kolibries die op punt stonden uit te vliegen. Bont 
gekleurd, smaragd groen, blauw en glanzend rood. Allemaal anders, 
geen een hetzelfde. Intelligent ook, want hoe knap is het toch dat je 
voor-en achteruit kan vliegen! Kortom, ieder met zijn/haar eigenheid 
en kleur. De allerkleinste vogel die er is, kan je nagaan.  
 

 

Kennen jullie de fabel van de kolibrie, het zingevingsverhaal dat hen 
kleurt?  

  

Op een dag brak er een vreselijke brand uit in het bos. Alle dieren 
vluchtten en renden bang het bos uit. Toen ze bij een beek kwamen, 
stopten ze om naar het vuur te kijken. Ze dachten allemaal dat ze 
niets konden doen om de brand te stoppen, met uitzondering van een 
kolibrie.Hij besloot iets te doen en dook de beek in om zijn kleine 
bekje met water te vullen.  Daarna vloog hij het bos in en liet de 
druppels vallen op het vuur. Vervolgens ging hij terug naar de beek 
en deed hetzelfde weer. Steeds opnieuw.  
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De andere dieren keken vol ongeloof, sommige probeerden de kolibrie 
zelfs te ontmoedigen: “Je snavel is veel te klein, het is maar één 
druppel, je kan dit vuur niet doven."Eén van de dieren riep naar de 
kleine vogel: "Wat denk je wel dat je aan het doen bent?" En de 
kolibrie, zonder tijd te verspillen of ook maar een vleugelslag te  
missen antwoordde: "Ik doe wat ik kan”.   

  

Een fabel? Nee hoor, gewoon een blauwdruk van de 
Zendingskerkgemeente.  
Voedselbank, regenboogvlag, bloemetje brengen……druppeltjes die er 
toe doen.  
 
 
Titia Dijk-Gilhuis  
column@zendingskerk.nl  
 
(fabel naar Indiaanse legende) 
 
 
__________________________________ 
  

 KERK EN ISRAËL  

  

Biddag voor gewas en 

arbeid  

  

Gewas en arbeid, al heel lang 
wordt jaarlijks gebeden om 
Zegen. In de Protestantse 
kerk valt biddag op 9 maart, 
in Israël werd reeds aan het 
einde van het Loofhuttenfeest 
gebeden om voldoende regen 
voor een goede oogst het 
komende seizoen.  
  

Synagoge en kerk delen samen het Eerste Testament, waarin het 

boek Leviticus. Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn 

geboden houden en ze naleven, zal Ik jullie op gezette tijden regen 

schenken zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.  

(Leviticus 26: 3,4).  

Aan Israël geeft God, die bevrijdt, richtlijnen voor omgang met 
mensen en met de natuur in het beloofde land. Zo kunnen we dus 
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zeggen dat God reageert op wat mensen doen. Wie kan in deze tijd 
nog ontkennen dat er verband bestaat tussen menselijk gedrag en 
klimaat?  
Jarenlang hebben mensen de aarde uitgeput. In deze tijd is het besef 
gerezen dat het zo niet verder kan. Kunnen we nog werken aan 
herstel door een meer respectvolle en verantwoordelijke omgang met 
de mens en met de hele schepping? We noemen het: omkeer, of 
bekering.   
Er worden gelukkig stappen gezet, we hopen op zegen. Een oude 
christelijke leefregel is: bid en werk. We bidden dat God ons genadig 
zal zijn en ons mogelijkheden biedt voor herstel, maar Zelf zal 
aanvullen wat blijft ontbreken.  
Wat arbeid betreft: als ons werk in dienst staat van welzijn voor mens 
en natuur mogen we bidden om Zegen.   
En arbeid die niet daarop gericht is?   

Daarvoor hoeven we niet te bidden.   

  

Louise Katus  

 

 

__________________________________ 
 

 

 

 

 

VAN DE 

PENNINGMEESTER  

  

Collectes januari 2022  

 

In januari is voor collectes  € 
1.620 ontvangen, waarvan € 
250 voor het Syrië project.  
Aan de specifieke doelen 

per zondag is € 616,50 (45%), per dienst  € 123,30 toegerekend.  
Aan de  diaconale maandcollecte (Noodhulp na  aardbeving op Haïti) 
is € 548 (40%)  toegerekend en aan het collecteblok voor de 
Zendingskerk  € 205,50 (15%).   
  

Actie Kerkbalans 2022  

  

Indien u nog niet heeft gereageerd, wilt u dat dan alstublieft z.s.m. 
doen?  
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Aannemende dat wie nog niet gereageerd hebben hetzelfde bijdragen 
als vorig jaar, zal het totaal van vrijwillige bijdragen en giften op 
minstens hetzelfde bedrag uitkomen als vorig jaar. Een verheugend 
resultaat !  
 
Ton Hardeman 

 
 
 
 
  

 

VAN DE 

DIAKENEN  

Diaconale 

maandcollecten  

  
Maart  

In maart is de 
diaconale 
maandcollecte 
bestemd voor een 
project van Kerk in 
Actie ‘Met zusters 
werken aan 
gezond eten in 
Rwanda’.  In het 
kleine 
dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de 
inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is 
voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met 
de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel 
onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen 
ondersteunen de armste boerengezinnen in hun regio: de zusters 
trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Zij kunnen hun gezinnen 
beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar 
school te laten gaan.  
 

Demonstratieboerderij  

Veel boerengezinnen verbouwen maar enkele gewassen op hun kleine 
perceel. Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin te voeden. Op de 
demonstratieboerderij van de zusters leren boeren en boerinnen uit 
verschillende dorpen diverse groenten en fruit verbouwen met 
moderne landbouwmethoden, zoals bonen, tomaten, aubergines, 
champignons, uien, bananen, koffie, ananas, zoete aardappel. 
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Daarnaast ook veeteelt: kippen, konijnen, geiten, koeien, varkens en 
bijen houden. Ze praten ook over milieubescherming, spaargroepen, 
gezondheid, gezinsplanning, man-vrouw-verhoudingen en huiselijk 
geweld. Na de training krijgen ze begeleiding in hun eigen dorp.  
   

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. zusters Rwanda (Z009060) 
of maak uw bijdrage over naar rekeningnummer NL 71 INGB 0006 
9283 25 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. 
Diaconale maandcollecte maart 2022.  
  

Albert Grit  

April  

In april is de diaconale maandcollecte weer bestemd voor Tent of 
Nations, een christelijk-Palestijns project dat met veel idealisme en 
doorzettingsvermogen een bijdrage levert aan vrede in Israël.  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.  
De familie Nassar is ervan overtuigd dat het antwoord op de situatie 
waarin de Palestijnen verkeren niet moet bestaan uit reageren met 
geweld, in de slachtofferrol schieten of weglopen van de situatie. Hun 
antwoord is dat zij de pijn, de woede en frustratie omvormen in een 
constructieve kracht die leidt tot een betere toekomst. Zij geloven dat 
zij als Palestijnen niet moeten wachten totdat er een politieke 
oplossing is, maar nu zelf al actief moeten werken aan een basis voor 
verandering.  
Tent of Nations gelooft dat het land en zijn inwoners elkaar nodig 
hebben. Zij doet dit door hun land te beschermen, mensen van 
diverse culturen bij elkaar te brengen en Palestijnse jongeren te 
helpen om te hopen op en te werken voor een betere toekomst. Zij 
leren de betekenis van het land kennen binnen hun cultuur en 
identiteit. De projecten van Tent of Nations bouwen bruggen van 
wederzijds begrip, verzoening en vrede vanuit een breed perspectief. 
Hun basismotto daarbij is: We Refuse to Be Enemies, wij weigeren 
vijanden te zijn.  
Zo zijn er zomerkampen voor Palestijnse kinderen, waar christelijke- 
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. 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 van verschillende kanten bedreigd. Al meer dan 
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dertig jaar voeren zij een juridische strijd over hun land, worden zij 
lastiggevallen door illegale Israëlische kolonisten en sinds kort ook 
door inwoners van een naburig Palestijns dorp. Eind januari werden  
de broers Daoud en Daher in de nacht aangevallen door twee 
gemaskerde mannen uit dat dorp. Dankzij de alerte reactie van Meta 
Floor, bestuurslid van Vrienden van Tent of Nations die daar logeerde, 
hebben de broers het overleefd.   
Het vraagt veel moed om het vredesproject van Tent of Nations vol te 
houden. Onze financiële bijdrage is ook een blijk van betrokkenheid 
bij de familie Nassar. En dat is minstens zo belangrijk. 
 
Sjoerd Zwaan 

 
  

  

Vastenactie en Palmpasen  voor de kerken in Syrië  

  

Vastenactie  

Bij deze Contact vindt u de folder van de Vastenactie 2022. Wij hopen 
dat u JA zegt tegen deze Actie. In de folder staan voor zes weken 
suggesties voor de wijze waarop u mee kunt doen. Wij vragen niet 
HOE u mee doet, maar wel DAT u meedoet en aandacht wilt besteden 
aan het meerjarenproject van de diaconie van de Zendingskerk. De 
opbouw en het herstel van de kerken in Syrië is belangrijk. Zeker in 
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deze tijd waarin de coronacrisis na al het oorlogsgeweld en de 
dramatische economische schade zorgt voor extra problemen.  
  

We hebben vanuit de taakgroep diaconie dit meerjarenproject 
gekozen omdat de opbouw en het herstel van de kerk in Syrië verder 
gaat dan zondagse diensten en gemeenteleven. De kerk zorgt ook 
voor onderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten en het broodnodige 
netwerk om aan eten, brandstof, en vele andere dingen te komen. In 
Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de 
armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. Herstel van 
kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan 
zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp 
bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn 
getroffen door het geweld of moesten vluchten.  
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op 
te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden 
tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, 
omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur 
zijn. De opbouw van de kerk is van wezenlijk belang voor de opbouw 
van het land en dat heeft alles te maken met de plek die de kerk in 
Syrië inneemt. “De kerk is het middelpunt van de gemeenschap, voor 
christenen maar ook voor niet-christenen. Ze vervult een rol die in 
Nederland overeenkomt met de rol van de overheid. Hulp komt het 
eerst bij de kerk vandaan. Een sterke kerk is voor Syriërs onmisbaar 
om het vertrouwen in hun land terug te krijgen.  
In plaats van de spaardoosjes tijdens de 40 dagentijd vragen wij u dit 

jaar om uw bijdrage aan de Vastenactie over te maken op het 

bankrekeningnummer van de Diaconie Zendingskerk NL 71 INGB 

0006 9283 25 o.v.v. Vastenactie 2022.  

  

Palmpasen   

Op Palmpasen, zondag 10 april a.s., willen we na afloop van de 
kerkdienst aandacht geven aan het bovenstaande project van Kerk in 
Actie in Syrië. We gaan dieper in op hoe de rol van de kerken in Syrië 
ons in de spiegel kan doen kijken. Wij zorgen daarnaast voor iets 
lekkers bij de koffie en er zijn weer kaarsen te koop voor het project 
in Syrië: 3 mooie fairtrade dinerkaarsen voor € 5,-. Meer informatie 
volgt in het aprilnummer van Contact.   
  

Namens de taakgroep diaconie,  

Greet van der Lans, Joke Hendriksen, Wilma de Vries  
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DIVERSEN  

 

Vrijwilligers Zorggroep gevraagd  

  

Wilt u een helpende hand bieden? Wilt u ondersteuning bieden tijdens 
de maaltijd? Of heeft u tijd voor een kopje koffie of wandeling? Of 
bent u muzikaal en wilt u een instrument spelen tijdens de woord-
engebedsdienst op een van de locaties van Zorggroep 
NoordwestVeluwe in Ermelo (IJsvogel, Arcade, Kroondomein of de 
Amaniet). U bent meer dan welkom!  

  

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij Zorggroep 
NoordwestVeluwe in Ermelo kunt u contact opnemen met:  
Marguerita Fidder, coördinator informele zorg ZNWV Ermelo, 
0612448115, marguerita.fidder@znwv.nl  
Werkdagen maandag en donderdag  
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KERKDIENSTEN  

  

Aanmelden voor een kerkdienst is niet meer nodig.  

Wel kunt u alle diensten blijven volgen via de site van de 
Zendingskerk: www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube. Of 
via deze link: 

https://www.youtube.com/channel/UCQm2ZAjr-qPhfNEFrga-ejA 

   

Morgendiensten beginnen om 10.00 uur; de vesperdienst om 17.00 
uur.  
  

06 mrt Heleen Bakker Ermelo  

13 mrt ds. Sjoerd Zwaan Maaltijd van de Heer Ermelo  

20 mrt ds. Jelle van Nijen Deventer  

27 mrt Hanneke Willemse Zeewolde  

03 apr Theo Trompetter  Ermelo   

  

Op zondag 27 maart is er een Vesperviering.  

U ontvangt daarvoor een aparte e-mail van de scriba.  

  

Naast de diaconale maandcollecten zijn de collectedoelen:  

  

06 mrt  Kerk in Actie: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in 

Bangladesh   

13 mrt  Inloophuis De Parasol   

20 mrt  Kerk in Actie: een betere toekomst voor straatkinderen in 

Indonesië    

27 mrt  Vluchtelingenwerk Ermelo  

03 apr.  Kerk in Actie: aandacht voor ouderen en kinderen in 

Moldavië.    

10 apr. De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië   

  

  

Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 8 april 2022. Kopij 
hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk  
maandag 28 maart 2022 binnen te zijn.  
  

http://www.zendingskerk.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCQm2ZAjr-qPhfNEFrga-ejA
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