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N I E U W S B R I E F 

________________________________________________________________________________________ 

 

Beste Zendingskerkers, 
 

Voor u ligt al weer de tweede uitgave van de Nieuwsbrief. Op de eerste Nieuwsbrief 

hebben wij vele positieve reacties ontvangen over inhoud en vormgeving. Wij doen 

ons uiterste best om uw tevredenheid vast te houden met als doel: onze onderlinge 

verbondenheid versterken.  

 

Indien u zelf iets wilt delen met uw vrienden en vriendinnen van de Zendingskerk, 

dan kunt u dat doorsturen naar mijn e-mailadres: dinivbruxvoort@gmail.com.   

Wij verwelkomen van harte uw creatieve bijdrage. 

 

Namens het Nieuwsbriefteam wens ik u heel veel leesplezier! 

 

 
  

mailto:dinivbruxvoort@gmail.com
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WOORDEN IN DE WEEK 

 
Maandag 20 april kwamen we als moderamen – op veilige afstand – bij  elkaar.  

We spraken over de vraag wat we konden doen of aanreiken om in deze tijd van 

sociale afstand toch onderlinge verbondenheid te ervaren. Nu gaan we van zondag 

tot zondag, waarop de diensten vanuit de Zendingskerk worden uitgezonden en 

door een kleine 100 mensen worden meegemaakt.  
 

De afstand tussen de zondagen wordt door sommigen als lang ervaren. Iemand 

merkte op dat collega de Wit uit het Kerkelijk Centrum iedere dag een psalmgebed 

doet. Dit is een mooi initiatief om een dagelijks moment te scheppen waarop de 

gedachten en het gemoed worden gevoed met vertrouwen, verlangen en 

volharding. Wie zich daarbij aansluit, zal vast en zeker ook het contact voelen dat 

op deze manier wordt gemaakt. 

 

Zo een dagelijks moment zal mij niet lukken. Ook vraag ik me af of dit past bij de 

cultuur van onze gemeente.  

Wat ik me wel kan voorstellen is een wekelijks kort moment van overweging met 

een afsluitend muziekstuk. Ik zal over het precieze format nog nadenken.  

Ik kan al wel aangeven, dat vanaf woensdag 29 april a.s. er op onze website 

‘woorden in de week’ te vinden zullen zijn. 

 

 

Alle Goeds en Vrede,  

Rainer Wahl 
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PAASCHALLENGE OP STILLE ZATERDAG 

                                                

Met een aantal gezinnen speelden we ’s avonds op stille zaterdag de digitale paaschallenge. 

Onder leiding van spelleider Jolanda Ho Sam Sooi streden de families Bakker, Osté en Van Dijk 

om de eer. Het paste precies op een Whatsapp- scherm (zie foto).  

De challenge bestond uit 8 opdrachten die elke keer ingeleid werden met een aspect van het 

Paasverhaal. Dit varieerde van:  

• het maken van een mummie (WC-rollen mochten ook hier niet ontbreken), 

• het maken van een boekentoren (zie foto van huize Osté na bovenstaande opdrachten),  

• het oplossen van rebussen met paasspreuken (door Eva en Hidde van Dijk in ongeëvenaard tempo 

oplost),  

• het opbiechten van iets vreselijks waarvan de anderen moesten zeggen of het waar was (ja, Iris heeft 

inderdaad uit boosheid een keer een kras op onze auto gekerfd met een steen en ja, Samuel heeft 

bij een toets een keer het antwoordenvel erbij gekregen en niet teruggeven) 

• het maken van woorden met 100 (!!) paaseitjes en nog enkele uitdagingen. 

 

De strijd was ongekend spannend en pas op het aller-, allerlaatst wist de familie Osté de winst in 

de wacht te slepen. Voor Timon eindigde de avond toch met een anticlimax: er was geen prijs, 

alleen de eer….  Wat restte waren de 100 paaseieren. Maar een leuke avond was het wel. 

 

namens de kindernevendienst, 

Leonard Osté 
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DIACONALE ACTIES IN APRIL EN MEI  

Wij informeren u in deze Nieuwsbrief graag over de collectedoelen van eind april en 

begin mei. Ook laten wij u zien hoe u in actie kunt blijven voor Amnesty 

International. 

Diaconale collecten  
We geven u de gelegenheid om ook in onze bizarre omstandigheden iets voor 

medemensen in andere delen van de wereld te blijven doen. U kunt uw gift 

overmaken naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische 

Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. gift collectes april / mei 2020. 

Uw gift wordt dan evenredig verdeeld over onderstaande projecten.  

U kunt natuurlijk ook een rechtstreekse gift naar één of meerdere projecten 

overmaken. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medeleven en uw bijdrage.  

Diakenen Zendingskerk 

 

Wekelijkse diaconiecollectes 

• Zondag 26 april – Bethania, Moldavië 

We collecteren voor ons driejarig project van Kerk in Actie: Bethania in 

Moldavië. 

Bij het dagcentrum van Bethania ontvangen kwetsbare kinderen o.a. 

hulp bij het maken van hun huiswerk en krijgen ze psychosociale hulp 

en een maaltijd aangeboden. Voor ouderen regelt Bethania bijv. 

thuiszorg en warme maaltijdvoorziening aan huis.  

Kerk in Actie NL89 ABNA 0457457457 o.v.v.  projectnummer PLUS 

W 015101 Bethania. 
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• Zondag 3 mei – Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram  

In het noordoosten van Nigeria lijdt de 

bevolking onder geweld van de islamitische 

terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden 

en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn 

mensen alles kwijt. 

 

Joseph vertelt: “Ik kon lang niet meer spreken 

en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was 

als een ziekte die mijn hele leven bepaalde.”  

Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen 

huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door 

naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: “Ik leer vrijkomen van mijn 

pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.”  

Geef via de collecte meer slachtoffers van geweld kans hun trauma’s te 

verwerken. Of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria.  

Kijk voor meer informatie op: de “Kerk in actie” website 

 

Diaconale maandcollectes  
• April – Professor Juhász István Stichting 

De diaconale maandcollecte 

(normaal gesproken de tweede 

rondgangscollecte) is in april nog 

bestemd voor de internationale 

Professor Juhász István Stichting in 

Nederland. Deze stichting ondersteunt theologiestudenten in 

Roemenië die geen of weinig middelen hebben, de bij- en nascholing 

van Roemeense predikanten en theologisch wetenschappelijk 

onderzoek. Meer informatie vindt u op de site: 

http://www.proteo.cj.edu.ro/en/institute 

Rekeningnummer NL95 RABO 0302707700 t.n.v. de Prof. Juhasz 

Stichting te Zwolle. 

  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/dialoog-tussen-christenen-en-moslims
http://www.proteo.cj.edu.ro/en/institute
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• Mei – Stichting Vluchteling 

De diaconale maandcollecte in mei 

is voor de Stichting Vluchteling. 

Stichting Vluchteling maakt zich 

ernstig zorgen over de mogelijke 

effecten van de verspreiding van 

COVID-19 onder vluchtelingen en 

ontheemden.  

Deze kwetsbare groep mensen 

leeft dikwijls in omstandigheden waarin de gezondheidszorg minimaal 

is en waar men grotendeels afhankelijk is van humanitaire 

hulpverlening.  

 

Een voorbeeld zeer dicht bij huis zijn de vluchtelingenkampen op de 

Griekse eilanden. Overvol en met een gigantisch tekort aan sanitaire 

voorzieningen en hulpgoederen.  

Stichting Vluchteling biedt hier hulp en wil dit ook kunnen doen 

wanneer de effecten van de pandemie ook op andere plaatsen in de 

wereld voelbaar wordt bij vluchtelingen en ontheemden.  

 
Nu de Nacht van de Vluchteling niet door kan gaan, vragen we juist 

extra om uw aandacht en een uw steun voor de Stichting Vluchteling!  

IBAN NL48 INGB 0000 000999 

Voor meer informatie verwijzen we naar de website: 

www.vluchteling.nl 

 
  

http://www.vluchteling.nl/
http://www.vluchteling.nl/
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Actie voor Amnesty International  
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. 

Zonder steun is deze strijd niet mogelijk. 

KOM IN ACTIE!  

Juist nu we geen kant en klare brieven 

kunnen meegeven! 
 

Wat kun je doen?  

Een aantal suggesties van Amnesty 

International die we van harte 

aanbevelen! 

Help mensen in nood: teken onze 

petities, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje 

aan een gevangene. Of help ons mee als vrijwilliger op kantoor of in het 

land. 

 

Meer informatie: www.amnesty.nl/kom-in-actie  

 
  

http://www.amnesty.nl/kom-in-actie
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EEN ROOS ALS PAASGROET 
 

Op Goede Vrijdag 10 april brachten ouderlingen en pastoraal werkers met enkele 

anderen bij de gemeenteleden een roos met een paasgroet. Heel fijn dat enkele 

gemeenteleden spontaan hadden aangeboden ‘iets’ te willen doen. Daar hebben 

we natuurlijk graag gebruik van gemaakt.  
                             

 
   De rozen staan klaar; er kan rondgebracht worden. 
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DAT WE 

Dat we eerst 

Dat jij begint te 

En dat ik dan 

Dat ik dan zo 

En dat jij dan 

Zo erlangs en 

Dat ik jou dan 

Dat ik dan zo 

Dat we  

terwijl buiten 

wij hierbinnen 

dat we daarna 

wij dan daarna 

dat we  

ooo 
 

Dit gedicht van Joke van Leeuwen kreeg ik van de week weer eens onder ogen.  

Ik lees het nu wel met andere ogen, met corona-ogen.  

 

Een paar weken geleden dacht ik 

dat het over iets heel anders 

ging, dit gedicht. Maar nu zie ik 

mensen die om elkaar heen 

slalommen op het trottoir, de 

dans van de winkelwagentjes en 

afgeplakte vakken voor de kassa’s.  

Overal dichte deuren; wij hierbinnen. 

Gek eigenlijk, je kijkt naar alles om je heen met die nieuwe ogen; 

naar je geliefden, je vrienden en zelfs je hele boekenkast, de bijbel incluis.  

En vooral naar jezelf. 
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Doordat we afstand moeten nemen van elkaar, kom je dichterbij de essentie, de 

kern van wat er toe doet. Een soort wedergeboorte? 

 

De filosofe Hannah Arendt heeft het met 

de term “nataliteit” over die 

wedergeboorte: “Elke keer wanneer we in 

de wereld iets nieuws aanvangen, 

worden we opnieuw geboren en die 

‘tweede geboorte’ houdt dus nooit op, 

maar herhaalt zich als het goed is 

gedurende ons leven”. “Herhaalt zich”,  

nou ja zeg, wat een vergezicht! Wat nou dichte deuren. Die intelligente lockdown is 

ergens goed voor, echt hoor.  

Geef het maar door het gedicht, fluister het tegen jezelf, toeter het rond, beiaardier 

het over de stad: “dat we daarna, dat we daarna, dat we daarna……ooo 

 

Titia Dijk-Gilhuis  
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UIT HET MODERAMEN 
 

Paasmorgen op het Zendingskerkhof 

Op eerste Paasdag was een gezelschap van 22 personen aanwezig op het kerkhof 

om met elkaar de hele gemeente te vertegenwoordigen voor de afsluiting van de 

kerkdienst.  

 
Ds. Rainer Wahl las uit de bijbel Openbaring 21, 1-7, wij baden het Onze Vader en 

zongen U zij de glorie, lied 634.  

Hierna werden 300 narcissen over de graven verdeeld en was er even tijd en ruimte 

voor een praatje. 

 

Kerkdiensten met versterking van de cantorij 

Vanaf Witte Donderdag  krijgen de diensten versterking met enkele leden van de 

cantorij. Vooralsnog is dit tot 1 juni a.s. 
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Per dienst zijn 8 personen aanwezig: koster, voorganger, organist, ouderling en  

3 à 4 zangers. Vanaf zondag 26 april is er ook een diaken aanwezig.  

Van enkelen van u kregen we een positieve reactie over de inhoud en vorm van de 

diensten. Het was vreemd om in een zonovergoten, lege kerk avonddiensten te 

vieren. Maar het was indrukwekkend hoe mooi tekst, muziek en beeld op elkaar 

waren afgestemd. 
 

 

Digitale vieringen  

De digitale uitzending van de zondagse vieringen voldoet nog niet aan de wensen 

van u en van onszelf. De apparatuur die bij de verbouwing is aangeschaft, was niet 

geheel toegerust voor massaal gebruik. Wij hadden ook nooit verwacht dat wij met 

zo’n uitdaging geconfronteerd zouden worden.  

 

Inmiddels is door de serviceverlener van Hervormd 

Ermelo een oplossing gevonden door gebruik te gaan 

maken van Youtube.  
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Blijft nog dat de overgang van scherm naar beelduitzending niet geheel vlekkeloos 

verloopt; ook de geluidskwaliteit is nog niet op orde.  

Deskundigen hebben een aantal aanpassingen aangebracht. Daardoor verwachten 

we dat de uitzendingen zullen verbeteren en dat die verbetering van structurele 

aard zal zijn. 

 

Wij evalueren na elke uitzending hoe deze is verlopen en gaan na wat wij nog 

kunnen verbeteren. Onze verwachting is dat u nog geruime tijd gebruik zal maken 

van deze uitzendingen en het is echt de bedoeling dat u dan kunt genieten van de 

viering. Wij gaan net zo lang door totdat wij met genoegen de digitale vieringen 

kunnen mee beleven. 

 

Dini van Bruxvoort 

 

EEN TIP VAN FRED VAN BRUXVOORT 

U kunt de kerkdienst via Youtube bekijken op uw Smart-TV. Het gaat als volgt: 

− Ga op je tv naar kanaal 201 = YouTube  

− Druk op de rode knop  

− Vervolgens op de ok knop 

− Nu verschijnt het overzicht van YouTube  

− Druk op de linker navigatieknop(naast de ok knop) 

− Nu verschijnt links een menu en zit je op "home" 

− Druk op de bovenste navigatieknop dan kom je in "zoeken " 

− Druk op ok  

− Nu verschijnt er rechts een toetsenbord in beeld  

− Tik met de navigatieknoppen nu het woord Zendingskerk Ermelo  

− En klik dat dan met de ok knop aan 

− Nu verschijnen de diensten van de Zendingskerk in beeld net als bij de laptop.  

− Klik aan wat je wil zien. 

 

Succes en groet van Fred 
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Bij de magnolia 

 

 

Foto: Martin van Ee, Veldwijk 19 maart 2020 

 

 

Dat in elke vingertop een knop 
van leven zit verzin je niet, je 
wijst je eigen vingers ieder jaar 
naar haar en je verwondert je. 

Want hoe kan iets dat jaren oud 
is zo springlevend zijn, zo vol in 
bloei dat je vanzelf weer zin krijgt 
in het kussen onder bladeren. 

Alleen al daarom ga je regelmatig 

kijken hoe ze in andere seizoenen 

ademt, stil, je bestudeert hoe ze 

dat doet: iets sparen, iets bewaren. 

Zo is haar levensloop, ze wacht 

zonder kaleidoscoop tot alles plots 

ontspringt in veelvoud, koestert dat 

en weet wanneer ze los moet laten. 

Ivanka de Ruijter, 

27 maart 2019 

 

 


	Bij de magnolia

