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N I E U W S B R I E F 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Beste Zendingskerkers, 

 

Dit is Nieuwsbrief nummer 8 van de Zendingskerk, en tevens de laatste in deze reeks. 

Met deze digitale Nieuwsbrieven probeerden we in coronatijd  onze onderlinge verbondenheid te 

versterken, en informatie te verschaffen over wat er gebeurde in en om onze Zendingskerk. 

Gelukkig zijn de omstandigheden inmiddels wat veranderd: we kunnen elkaar weer ontmoeten (liefst 

buiten) en we mogen weer meer naar de kerk. 

Voor de komende tijd krijgt u informatie via nieuwsberichtjes op de website, of via een mail van de scriba, 

en natuurlijk via het blad Contact. 

We wensen u een mooie zomer, en bovenal gezondheid! 

 

het Nieuwsbriefteam 

nieuwsbrief@zendingskerk.nl 

        

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Zonsondergang aan het Veluwemeer nabij Harderwijk. (Foto: Martin van Ee) 

mailto:nieuwsbrief@zendingskerk.nl
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EEN BERICHT VAN RAINER WAHL 
 

Nu er weer meer mag 

 
Het scheelt enorm nu er weer meer mensen in de kerkdiensten kunnen zijn. En na de eerste 

vakantiedienst was er weer koffie en thee voor de nablijvers en na-praters. Eindelijk! Fijn dat een 

gemeentelid is ingesprongen voor hen die bij de kwetsbare groep behoren en er beter aan doen zulk 

soort bijeenkomsten te mijden. 

 

Voor mij als voorganger is het zeker prettiger nu er weer interactie mogelijk is. De ervaringen van 

bezoekers van de diensten zijn zeer verschillend. De een ervaart het als een opluchting om er weer bij te 

kunnen zijn. De ander voelt zich juist dubbel eenzaam met drie lege stoelen aan je linker- en drie lege 

stoelen aan je rechterkant.  

We doen echt wat we kunnen om de sfeer zo ontspannen mogelijk te doen zijn, zodat ook iets van 

gemeenschap kan worden ervaren. Geloven zonder gemeenschap bestaat niet, andersom trouwens ook 

niet. 

 

We zijn nog lang niet af van het virus en alertheid is en blijft geboden. We zullen in ieder geval doen wat 

in ons vermogen staat, om juist in deze tijd verbondenheid te koesteren en te onderhouden. Iedere 

suggestie in deze is welkom! 

 

Heb een fijne zomertijd of je thuis blijft, hier in Nederland een wellicht nog ongekend mooi plekje vindt, 

of buiten ons land. Met onze vakantiediensten dragen wij in ieder geval bij, dat in de ‘lege’ (vacuüm-

vakantie) tijd intrigerende stof wordt aangedragen voor uitwisseling en bezinning. Naast goede 

lichaamsbeweging is dit de beste wijze om te recreëren.  

 

 

U allen een goede zomertijd toegewenst,  

Ds. Rainer Wahl    
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LINKS! RECHTS! 
 

Rond 1845 opent Alexis Godillot in Parijs zijn Bazar du voyage, een winkel 

waar hij ook schoenen verkoopt aan o.a. het leger van Napoleon III. Schoenen 

droeg men al sinds mensenheugenis, maar hij kwam op het lumineuze idee 

om een linker- en een rechterschoen te maken. Wat een vondst! Tot die tijd 

was niemand op dat idee gekomen.  

De soldaten moesten 

nog wennen aan het 

idee van twee niet te verwisselen exemplaren dus 

werd er stro in de linker gedaan en hooi in de 

rechter. Gingen ze marcheren dan werd hen 

toegeroepen: “stro, hooi, stro, hooi”. Later 

veranderde dat in “links” en “rechts”.  

Deze kistjes, zoals ze in het Nederlands heten, 

kregen de naam godillots, naar hun uitvinder. 

Trouwens, een godillot is ook ……een meeloper. 

 

Van de week zou de Nijmeegse Vierdaagse gelopen worden, als we geen corona hadden gehad. 

Individueel is er echter nog nooit zoveel gelopen. Het lopen is als het ware herontdekt.  

Rondje in de buurt, stukje Pieterpad of met de Ommetje-app van prof. Erik Scherder werken aan je 

gezondheid.  

We liepen als cowboys zonsondergangen tegemoet en verwonderden ons, als kinderen, 

over wolkenpartijen. Zo werd de crisis hier en daar een soort proeverij van het goede leven. Gewoon het 

ene been voor andere zettend, links, rechts, links, rechts, kregen we door dat geluk minimalistisch is. Het 

is eenvoudig en naakt, het is haast niets, maar tegelijk alles. 

 

Corona heeft onze zintuigen aangescherpt; we voelen de aarde, al lopend met onze voeten. 

 

Moeder Aarde, die ons draagt en voedt.  

Onderwijl is de lente overgegaan in de zomer.  

We blijven lopen, dapper laverend tussen de obstakels van het leven.  

Lopen, een vorm van luchten van de ziel. 

 

We gaan voor de medaille? Natuurlijk, we doen zo ons best. Een zomerse 

dan. Twee maal twee prachtige, dieprode kersen, die we om onze oren 

mogen hangen. 

Zo lopen we verder, zomers geridderd, de herfst tegemoet. 

 

Titia Dijk-Gilhuis 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE  

Diaconale acties in juli en augustus 

De taakgroep diaconie informeert u graag over de collectedoelen in de komende weken en maakt u 

attent op de Hulpdienst van de Zendingskerk.  

 

Diaconale collecten  
Nu we in de diensten niet kunnen collecteren, kunt u uw gift voor de diaconale doelen overmaken naar 

rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. 

gift collectes juli of augustus 2020. Uw gift wordt dan evenredig verdeeld tussen de diverse 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 bijdrage! 

 

Wekelijkse diaconiecollectes 

Vakantiedienst 26 juli 2020   -

 Nederigheid 

Bestemd voor het werken in de verslavingszorg bij het 

Leger des Heils. Rekeningnummer: 

NL72RABO07070171  t.n.v. het Leger des Heils 

(verslavingszorg).  

 

 

 

 

Vakantiedienst 2 augustus 2020  -  Vriendelijkheid en blijdschap 
 

Bestemd voor de niet door Nederland opgenomen kinderen uit Griekenland. 

In vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden kan “Save The Children” humanitaire hulp verlenen 

zodat achterblijvers (de niet door Nederland opgenomen kinderen) toegang krijgen tot medische en 

andere noodhulp! 

Bankrekeningnummer: NL74 ABNA 0707 0702 52 t.n.v. Save the Children Nederland te Den Haag 

onder vermelding vluchteling kinderen op Griekse eilanden 

 

file:///C:/Users/kapsc/Desktop/rekening%20nr%20collectedoelen.docx
file:///C:/Users/kapsc/Desktop/rekening%20nr%20collectedoelen.docx
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Vakantiedienst 9 augustus 2020   - 

 Rechtvaardigheid 

Bestemd voor het vrouwenfonds Mama Cash. Mama Cash 

voornamelijk terecht komen bij vrouwen, 

meisjes.Rekeningnummer: NL86 TRIO 0379 7496 10 t.n.v. 

Stichting Mama Cash, Amsterdam 

 

 

Diaconale maandcollecte tijdens de vakantiediensten 

Toon Hermans Huis in Ede  

De diaconale collecte tijdens de vakantiediensten is 

bestemd voor het Toon Hermans Huis te Ede, een 

inloophuis voor wie geraakt wordt door kanker. Meer 

informatie kunt u vinden op www.toonhermanshuisede.nl.  

Behalve via de diaconale collecte kunt u het Toon Hermans 

Huis ook steunen door uw gift over te maken op NL15 RABO 

0105 596 701  

Meer informatie over de maandcollecte vindt u in 

Contact. 

 

 

Hulpdienst Zendingskerk:  

 

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen: tel. 06-22389790 

of hulpdienstzendingskerk@gmail.com 

 

 
 

 
  

http://www.toonhermanshuisede.nl/
https://hervormd-ermelo.nl/uploads/files/zendingskerk/Contact%205%202020.pdf
mailto:hulpdienstzendingskerk@gmail.com
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UIT HET MODERAMEN 
 

We houden afstand en we gaan de liederen mee neuriën in de kerk!  

Maar bovenal, er is bij mooi weer koffie na de dienst onder de bomen! 

Voor zondag 19 juli hadden zich 38 mensen gemeld en dan zijn er nog de vaste medewerkenden + extra 

muziek van Esther Brunsveld en Cor Louwerse. Een volle dienst wat betreft het aantal mensen en onze 

beperkte mogelijkheden. Wanneer u dit leest, heeft u de ervaring al meegemaakt. Uiteindelijk waren er 

45 mensen aanwezig en er waren nog enkele plekken leeg gebleven. 

 

Nieuwe richtlijnen gemeentezang 

De PKN is 7 juli jl. met nieuwe richtlijnen gekomen betreffende gemeentezang. Wij willen daar erg 

voorzichtig mee zijn. In de vorige brief meldde ik dat de gemeente mocht mee neuriën met gesloten 

mond. Toch hebben we dat tot op heden beperkt tot het slotlied. Nu de richtlijnen verdere verruiming 

geven, vinden we het geen probleem om de gemeente alle liederen die door de cantorijleden gezongen 

worden (wat geweldig dat er elke week weer drie mensen bereid zijn om op het balkon achter een 

scherm de liederen voluit mee te zingen!) mee te neuriën.  

Wij zijn wat voorzichtiger dan de PKN, maar dat doen we bewust. Ook de anderhalve meter, en dat is drie 

lege stoelen, hanteren we strikt. Tijdens de vakantiediensten is het mogelijk dat er een solist is, ook wat 

betreft zang. Deze zal op gepaste afstand gaan staan, alles volgens de richtlijnen van de PKN. 

 

Open kerk. 

De kerk is open op de woensdagmiddagen van 22 juli tot en met 26 augustus van 14.00 

tot 15.00 uur. Bij binnenkomst wel eerst de handen ontsmetten en de jas aanhouden. 

U bent het intussen wel gewend. Er is de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken of 

gewoon even rustig te zitten luisteren naar muziek. Ook kunt u kijken naar hoe de kerk 

vroeger was of een praatje maken.  

 

Fijn dat er weer vele gemeenteleden bereid zijn om als gastvrouw of -heer op te treden.  
En we hopen naast vakantiegangers, ook velen van u te mogen begroeten. 
 

Margot Sants-Kottman   


