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N I E U W S B R I E F 

________________________________________________________________________________________ 

Beste Zendingskerkers,  

Voor u ligt de derde uitgave van de Nieuwsbrief. Een nieuwe vorm om informatie te delen en onze 
onderlinge verbondenheid te versterken.  
 

Na de voorbereidingen voor en de opstart van de Nieuwsbrief via onze website neemt Tineke van 
Goethem, voorzitter van de taakgroep Communicatie en Presentatie, samen met het 

Nieuwsbriefteam (Martien de Vries en Martin van Ee) de organisatie van de Nieuwsbrief over van 

Dini van Bruxvoort. 

We hopen dat u met veel plezier de Nieuwsbrief blijft lezen. 

Als u zelf iets wilt delen met vrienden en vriendinnen van de Zendingskerk, bijvoorbeeld teksten, 

foto’s, gedichten en filmpjes, dan kunt u dat sturen naar: tgoethem@kpnmail.nl 

Wij kijken uit naar uw creatieve bijdrage! 

Heel veel leesplezier gewenst! 

Dini van Bruxvoort 

Tineke van Goethem 
________________________________________________________________________________________ 

 

EEN BERICHT VAN RAINER WAHL 
 
Deze week geen uitgebreide bijdrage van mijn kant. Meer inbreng van mij dit keer in ‘Contact’ dat 
begin mei uitkomt. In de week van 10 mei (cantate) verzorg ik weer een overdenking die vanaf 

dinsdagnamiddag te bekijken is via de website en YouTube. 

 
Alle Goeds en een hartelijke groet,  

Rainer Wahl 

mailto:tgoethem@kpnmail.nl
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VAN ”ONLINE ZENDINGSKERK” NAAR ”1,5 METER 

VIERINGEN“                                 

"Honderdduizenden gelovigen volgen nu hun kerkdienst of mis op afstand. Is dat erg? Kan de 

christelijke gemeenschap bestaan als gelovigen elkaar alleen online ontmoeten?" Zo begint een 
artikel in het dagblad Trouw. 

Ook in Ermelo zijn we vanuit ons woonhuis de digitale kerkdiensten gaan volgen. De videodienst 

volgen op de website van Hervormd Ermelo ging haperen. Snel werd het YouTube kanaal ingezet. 
YouTube heeft namelijk veel meer servercapaciteit, daarna liepen de diensten via dat kanaal 
stukken beter.  

Er zijn nu twee manieren om de diensten (ook achteraf) te bekijken via een scherm. Analyses 
geven aan dat we dat steeds meer onder de knie krijgen. De dienst van zondag 29 maart 2020 is 

op dit moment 166 keer bekeken. Dat is een dienst die al een aantal weken op het kanaal staat. 

De dienst van zondag 26 april 2020 heeft nu al 161 weergaven gehad. Los van hen die via de 

website kijken en luisteren. Kortom we leren de weg naar digitale kerkdiensten steeds beter te 
vinden. 

Persoonlijk was de mogelijkheid om als cantorij-lid weer een kerkdienst mee te zingen een 

geweldige ervaring. Ter plekke was er het idee een filmpje te gaan maken. Nog leuker zou het zijn 
als er ook een jong gemeentelid mee zou doen. Ben van Voskuilen heeft met mij op 26 april een 

aantal foto's gemaakt van de online kerkdienst. Daarvan heb ik een filmpje gemaakt.  

 
Deze korte video is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=DXSKMLt-QS4 

 
Hartelijke groet, 

Martin van Ee 
  

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/kan-de-christelijke-gemeenschap-ook-online-bestaan~b7fb8799/
https://www.youtube.com/watch?v=DXSKMLt-QS4
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‘EEN TEKEN VAN LEVEN’ 
 
‘Een teken van leven’ is het thema bij de kindernevendiensten. 

Speciaal voor hen die al weken niet de deur uitkomen en ons missen, zoals wij 
elkaar missen, willen wij een muzikale thuis-video-opname maken.   

Als teken van (mede)leven. 

Iedereen dit dat wil kan een filmpje sturen van een lied of muziekstuk dat hem/haar 
raakt in deze bijzondere tijd. Een opname in het park, op de bank of waar dan ook. 

Bespeel een instrument, zing of sla met pannendeksels!  
Jong en oud kan wel iets laten zien en horen. 
Alle filmpjes worden gemonteerd tot een muzikale videoclip genaamd: ‘Een teken 

van leven’. Dat filmpje monteren we en zetten we op het YouTube kanaal van de 
Zendingskerk. In de volgende nieuwsbrief is een linkje te vinden. 

Misschien is dit weer een kleine stap naar het ‘gemeente-zijn’, waarbij we de 1,5 
meter richtlijn respecteren. Doe mee en weet dat je veel mensen blij maakt door 
uw/jouw opname in te sturen (voor 18 mei 2020) naar de videobewerking van de 

Zendingskerk. 
 

 
 
 

mailto:ee4@xs4all.nl
mailto:ee4@xs4all.nl
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STIL EN LEEG 

 
De Zendingskerk is stil en leeg; geen reuring. 

Kaal en minnetjes staat ze daar te wachten tot er weer mensen komen. 
Maar is stil soms niet fijn?  

 
Neem nou een stiltecentrum. 

Zo’n vijfenzestig jaar geleden bedacht Dag Hammerskjöld, Secretaris-Generaal van de Verenigde 

Naties, om in het gebouw van de VN in New York een stiltecentrum in te richten. De Room of Quiet, 

een plek voor stilte, aandacht en bezinning in een wereld vol hectiek. Hij is nog steeds in gebruik. 
Dat voorbeeld vond navolging: je komt nu overal in de wereld stiltecentra tegen. Stille, lege 

ruimtes, hooguit gevuld met een bijbel en een koran  

en een kleedje voor de moslims. 
 

Ook hier in ons St Jansdal is zo’n uitgelezen rustplek,  
of noem het een Mieke-hou-je-vast-aan-de-takken-van-de-bomen oord.  

Je dreigt te struikelen of te vallen door eigen ziekte of door die van een geliefde,  

maar dan ontwaar je daar takken; voor het grijpen.  

Die takken kunnen, schoorvoetend gezegd, God, de dokter of je eigen sterke knuisten zijn. Of een 
combinatie van die drie.  

Dat kun je in die stilte zomaar ontdekken.  
Op bezoek bij je zelf; je eigen lawaai uitzetten en je ziel opzoeken.  
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Druk, druk, druk gaat geleidelijk over in zen, rust en grazige weiden.  

Langzaam maar zeker. 

 
Wat zou kunnen helpen daarbij?  

Een schilderij van Rothko of van Malevitsj;  

ogenschijnlijk alleen vlakken, maar wat een lagen!  
Laag over laag en nog weer een laag. Wat zit er allemaal onder?  

Of bloesemtakken van Van Gogh, een pentekening van Rembrandt?  

Verstilde schoonheid. Het ultieme kijken en zien. 

 
U kiest voor buiten?  

We moeten nu dicht bij huis blijven, op loop- of fietsafstand, niet verder.  

Op een bankje mediteren op het Beekhuizerzand, in de laatste zonnestralen verstillen in het 
Cyriasische Veld, je verwonderen bij het Solse Gat. 

God is toch op bergen en in dalen? Ga ik hem/haar daar zoeken. 

 

De Zendingskerk krijgt haar finest hour wel weer, haar Hour of Power.  

Als de deuren straks weer openzwaaien en de kerkgangers de ruimte vullen, dan gaat er 
gezongen en gedanst worden; gesproken en gepreekt,  

gemusiceerd en van de toren geblazen.  

 

Sacraal lawaai, na coronastilte. 
 

Titia Dijk-Gilhuis 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE  

De taakgroep diaconie informeert u graag over de collectedoelen in de komende 

weken en maakt u attent op de Hulpdienst van de Zendingskerk. Ook leest u hoe u 

mee kunt doen aan acties voor Stichting Vluchteling 

 

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 mei 2020. Uw 

gift wordt dan evenredig verdeeld tussen onderstaande projecten, zoals dit ook in 

de diensten het geval zou zijn. U kunt natuurlijk ook een rechtstreekse gift naar één 

of meerdere projecten overmaken. 

  

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medeleven en uw bijdrage. 

 

Wekelijkse diaconiecollectes 
Zondag 10 mei 2020: Diaconie Hervormd Ermelo 
Plaatselijk, landelijk en wereldwijd steunt de diaconie van de 

Hervormde Gemeente Ermelo vele projecten.   

NL75 RABO 0317704648  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 

Ermelo 

 

Zondag 17 mei 2020 – Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)  
De afdeling Ermelo van de NPV werkt behalve aan 

belangenbehartiging ook aan ondersteuning van 

mantelzorgers. Daarnaast heeft ze een eigen 

hulpdienst waar men terecht kan voor hulpvragen.   

NL69 RABO 0317793608 t.n.v. NPV afd. Ermelo  
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Diaconale maandcollectes 
Mei – Stichting Vluchteling 
De diaconale maandcollecte in mei 

is voor 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 

 

 

Zie ook hieronder wat u nog meer kunt doen  

voor Stichting Vluchteling! 

  

http://www.vluchteling.nl/
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Zendingskerk in actie voor Stichting Vluchteling  

✓ Doe mee aan de wandelestafette op de Dag van de vluchteling! 
 
Op 21 juni (Wereldvluchtelingendag) organiseren we een wandelestafette voor 

Stichting Vluchteling. Dit als alternatief voor de Nacht 
van de Vluchteling die dit jaar niet massaal verlopen 

kan worden.  

Vanaf zonsopkomst 05.00 uur t/m 17.00 uur willen we 
met verschillende twee- of drietallen of gezinnen die 

in één huis wonen steeds één of twee uur wandelen 
voor de Dag van de Vluchteling.  
 

 

Wie doet mee?  

Iedereen die wil, kan meedoen. Deze alternatieve 
Nacht van de Vluchteling geeft veel mogelijkheden voor gemeenteleden vanuit de 

Zendingskerk. We zorgen voor een één of twee uur durende route (naar keuze) en 

hopen op een groot aantal aanmeldingen! 
 

Start:  vanuit de Zendingskerk op 21 juni ieder heel uur vanaf 05.00 uur. 
Verzorging:  iedere deelnemer krijgt een flesje water mee. 

Kosten:  donatie team Zendingskerk via de website of sponsoren zoeken die 

 voor jou doneren. 
https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo/doneren 

Aanmelden:  tot uiterlijk 25 mei bij Wilma de Vries wilmadevrieslam@gmail.com   
tel. 06-48929653;  en voor wie dat leuk vindt daarnaast bij het team van de Nacht 

van de vluchteling op de website 

 
 

 

https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo/doneren
mailto:wilmadevrieslam@gmail.com
https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo
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✓ Koop een cake, koek of taart voor Stichting Vluchteling! 

U kunt voor zaterdag 30 mei iets lekkers voor 
bij de koffie bestellen.  

De opbrengst is voor Stichting Vluchteling.  
 

Bestellingen 

De bestellingen kunnen tot 25 mei a.s. doorgegeven worden bij Albert Grit 
gritvink@gmail.com, tel. 06 52344607.  
 

Prijzen 

We hebben een aantal minimumprijzen vastgesteld. Betalen kan door middel van 

donaties aan het team van de Zendingskerk; en omdat het om het goede doel gaat 
mag u gerust meer doneren op: 

https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo/doneren         

Cake:                €    5,00 

Ontbijtkoek:  €    7,50 

Appeltaart:     €  15,00               Uiteraard kunnen er ook helften besteld worden.  

Bezorging 

Alles wordt zaterdag 30 mei gratis thuisbezorgd. 

 

Hulpdienst Zendingskerk 

Voor praktische hulpvragen  
kunt u ons bellen,  

appen of mailen: tel. 06-22389790 of 
hulpdienstzendingskerk@gmail.com 

mailto:gritvink@gmail.com
https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo/doneren
mailto:hulpdienstzendingskerk@gmail.com
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EB 

Onderstaand gedicht sprak mij erg aan in deze tijd van ‘alle tijd van de wereld’ te 

hebben. Maar langs het strand mag je niet wandelen, op een terrasje kun je nog niet 

zitten. Zelfs dat lekkere ijsje moet je al wandelend, likkend wegwerken. Maar 

intussen mogen er bij 70+ers al twee vaste mensen op bezoek komen.  

Het gaat echt de goede kant op, als we het volhouden om op gepaste afstand van 

elkaar te blijven.  

Margot Sants 

 

 

 

EB 

Ik trek mij terug en wacht. 

Dit is de tijd die niet verloren gaat: 

iedre minuut zet zich in toekomst om. 

Ik ben een oceaan van wachten, 

waterdun omhuld door 't ogenblik. 

Zuigend eb van het gemoed, 

dat de minuten trekt en dat de vloed 

diep in zijn duisternis bereidt. 

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? 

M. Vasalis 
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UIT HET MODERAMEN 
 

Ruimte gemaakt in de kerk  

Voorlopig vieren wij de 
diensten nog digitaal met 
elkaar.  

De anderhalve-meter-
afstand zal nog lang 
gehandhaafd blijven, 

vermoeden wij.  

 

We zullen waarschijnlijk niet 
meteen allemaal tegelijk 

naar de kerk kunnen. 

 
De kosteres heeft intussen 

enkele rijen stoelen 
verwijderd, waardoor het eenvoudiger is om met afstand in de kerk te zitten. 
Wanneer dat eenmaal zover is, hoort u daar meer over.  

 
Mar Molenaar, vaarwel! 

 
Van de heer Mar Molenaar uit Epe ontvingen wij een bericht met het 

onderwerp ‘VAARWEL’! Hij heeft de beslissing genomen zijn 

preekbeurten voor dit jaar terug te geven i.v.m. de coronamaatregelen. 
Voor volgend jaar had hij al aangegeven zich niet meer beschikbaar te 

stellen. Maar nu wordt hij dus dit jaar al gemist en hebben wij niet de 

gelegenheid hem na afloop van zijn laatste dienst te bedanken.  

Daarom is er namens de gemeente bij hem een bos bloemen bezorgd 
(zie foto met een bedankje van Mar).  

En wanneer u zelf hem wilt bedanken door middel van een kaartje, 
hierbij zijn adres: Hoge Weerd 43, 8162 CN Epe. 

-------- 

Heel hartelijk dank voor deze hartverwarmende hulde!  
Mar 
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Andere activiteiten in tijden van corona 

Behalve de activiteiten vanuit de Zendingskerk worden er elders in het land ook bijeenkomsten 

gehouden die te volgen zijn via internet. In het tijdschrift Woord en Dienst stond een pagina vol 
tips. Deze staan hieronder voor u gescand; voor als u nog behoefte heeft aan andere warme, 
zinvolle woorden en gebeden. 

 


