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N I E U W S B R I E F 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Beste Zendingskerkers,  

 

Dit is Nieuwsbrief nummer 7 van de Zendingskerk in coronatijd. In deze Nieuwsbrief staan onderwerpen 

die te maken hebben met het kerk-zijn in coronatijd. De periode vanaf de vorige editie was iets langer, 

omdat in die tijd Contact verscheen.  

Met deze Nieuwsbrief delen wij informatie met u en versterken wij onze onderlinge verbondenheid.  

Veel leesplezier gewenst! 

 

Voor contact met de redactie van de Nieuwsbrief kunt u mailen naar: nieuwsbrief@zendingskerk.nl. 

 

Het Nieuwsbriefteam           

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Korenveld in Telgt (foto Martin) 

 

  

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

Vakantiediensten: “Lieve Deugd” 
Lieve Deugd. Dit is het thema van de vakantiediensten die op zondag 19 juli a.s. beginnen.  

 

Voor velen zal deze vakantietijd vanwege COVID-19 een 

bijzondere periode zijn. Toch hopen wij dat er voldoende 

plekken zijn hier in ons land waar je goed kunt bijkomen, weer 

nieuwe energie en ideeën kunt opdoen. Laat Ermelo en 

omgeving ook weer zo een plek zijn: in de beste zin van het 

woord 're-creatief'. Daar willen wij aan bijdragen met het 

thema van de vakantiediensten dit jaar: ‘Lieve deugd’. In deze 

periode, waarin onze onzekerheid t.a.v. grote levensvragen 

weer eens aan het licht is gekomen, zijn oriëntatiepunten 

nodig voor houding en gedrag. Dat zijn o.a. deugden.  

 

Brieven aan mijn peetzoon 

We gebruiken voor onze eigen uitwerking een boekje Brieven 

aan mijn peetzoon. Over karaktervorming van grote en kleine 

christenen van de hand van de Amerikaanse theoloog en 

ethicus (emeritus hoogleraar) Stanley Hauerwas. Hij schreef 

ieder jaar een brief aan zijn peetzoon Laurie in London rond 

diens doopdag.  

Het thema is dus ‘christelijke’ karaktervorming. Daartoe laat hij 

een heel aantal deugden de revue passeren. We - dat zijn Heleen Bakker, Jan de Pagter en 

ondergetekende - maken voor u een keuze en werken deze verder uit.  

 

De kindernevendienst gaat, en is al, met dit zomerthema aan de gang (zie verder in deze Nieuwsbrief). 

Ook doen we ons best om in een deel van de diensten enkele van onze vermaarde musici - met vrienden! 

- een bijdrage te laten leveren. U leest daarover ook meer op de website en in Contact. 

 

Ik mag de spits afbijten met ‘geloof en moed’. Muzikale medewerking verlenen Esther Brunsveld en Cor 

Louwerse. Ik verheug me erop en ik hoop op goed weer om op ons 'kerkplein' (voorhof der heidenen) 

nog met deze en gene te kunnen napraten. 

 

Thema's en voorganger per zondag vindt u verder in het net verschenen Contact.  

Wees allen welkom, huisgenoten en gasten. Vergeet niet, om je aan te melden! 
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Vleugel 

Een kleine groep 'pianisten' (amateurs en beroeps) is op zoek naar een passende vleugel voor onze 

kerkzaal. Er is een legaat binnengekomen, waarmee (met een deel) deze al langer gekoesterde wens in 

vervulling kan gaan.  

Niet alleen voor een meer dragende piano voor de gemeentezang zou dit goed zijn, maar ook als 

instrument voor de prachtige concerten die door onze 'Open Kerk'-mensen op zaterdagnamiddagen 

worden georganiseerd. Het is een voorselectie; in een later stadium worden ook onze kerkmusici bij de 

beoordeling betrokken.  

 

Laat ik nog één ding zeggen ter afsluiting.  

De 'Seiler' piano die er op dit moment staat is een prima instrument en - zover ik weet - in goede staat, zij 

het wat onevenwichtig in de registers tussen hoog en laag. Maar zoals gezegd: een goede vleugel is meer 

dragend bij de begeleiding en biedt substantieel meer bij de inzet voor kamermuziek en solospel.  

Ik vind het zeer verheugend dat we deze stap nu kunnen doen, passend ook bij onze fraai gerenoveerde 

kerkzaal. 

 
Alle Goeds en een hartelijke groet,                                                                  

Rainer Wahl 
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HUMOR IN DE KINDERNEVENDIENST 
 

Wat heerlijk was het om elkaar weer te zien! De hele Corona tijd hadden de kinderen geen 

kindernevendienst, nu opeens wel een uur. Daar is voor gekozen opdat de kinderen geen ruimte 

innemen in de kerkzaal. Alle kinderen die regelmatig meedraaien waren er. Top!  

 

We hebben ervoor gekozen om met de kinderen dezelfde deugden te behandelen als de volwassenen in 

de vakantiediensten. Dit keer was humor aan de beurt. 

 

Tom & Jerry   

We zijn begonnen met een verkenningsrondje, hebben 

elkaar moppen verteld en samen Tom & Jerry gekeken. 

Daar hebben we smakelijk met elkaar om gelachen; was erg 

gezellig. Luuk bleek onze Tom & Jerry expert, waarschuwde 

ons geregeld  voor wat er komen ging.  

We hebben vastgesteld dat Tom & Jerry eigenlijk net 

tuimelaarspoppetjes zijn. Ze hebben soms veel pijn, zijn 

soms zelfs zo plat als een dubbeltje, maar het volgende 

moment staan ze weer fier rechtop, hebben ze nergens meer last van. En ze blijven vrienden. Want hoe 

moeilijk Jerry het Tom ook maakt, als Tom echt in problemen komt, helpt Jerry hem. Alleen zo blijft 

humor leuk. 

 

Humor in de bijbel 

 

Vervolgens hebben we gekeken naar lachen in de bijbel en naar de humor 

daarin. De ironie, het sarcasme en de naamgrapjes zijn voor kinderen lastig te 

pakken. De gevatte uitspraken van Jezus weer wel. En de keuze in de bijbel voor 

de kleine, de machteloze, waardoor krachtpatsers als Goliath en machthebbers 

als de farao het nakijken hebben. Humor kan een goed wapen zijn om dergelijke 

misplaatste of misbruikte macht ter discussie te stellen. Een cartoon met 

Trump als baby afgebeeld, haalde dit naar het hier en nu. Humor kan de wereld 

op z’n kop zetten, zoals dat in het koninkrijk van God ook gebeurt. 

 

Voetbalkwartet en cabaret 

Met de jongsten sloten we af met een bijzonder grappig getekend voetbalkwartet. Jillian had het slim 

gespeeld, zij had uiteindelijk de meeste kwartetten.  

De oudsten keken ondertussen naar cartoons en cabaret over het geloof. Wanneer vinden we dit 

beledigend? We bleken niet zo snel gekwetst, ook hier werd vooral gelachen. Zo werd het een gezellig, 

geinig, samenzijn. 

 

Heleen Bakker 
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ZINGEN 
 

“Herinneringen vlotten langs als boomstammen in een rivier; 

meevlottend spring ik van de ene op de andere”. 
 

Een citaat uit het pas verschenen, prachtige boek van Jeroen Brouwers 

Client  E. Busken. We mogen nog steeds niet zingen in de kerk; daarom moet 

ik er juist zoveel aan denken. Dat is vaak zo met dingen die je niet mag. Ik 

spring à la Jeroen Brouwers van de ene zangherinnering in mijn leven naar 

de andere. Dat gaat zomaar vanzelf. Springen jullie mee met je eigen 

herinneringen, dan vormen we samen een soort niet-zingend koortje? 

 

• Elke week een psalmversje uit je hoofd leren op de lagere school 

voor als je later misschien in de gevangenis komt!? Bijzondere 

motivatie. Een soort geestelijk rugzakje dus. Positief 

toekomstbeeld voor een kind….. 

• Mijn eerste singeltje van Mahalia Jackson: Onward, christian soldiers. 

Zo wil ik ook kunnen zingen. Ik draai het nummer maandenlang snoeihard en karaoke mee. 

Ga op een gospeljeugdkoor, maar jammer genoeg ben ik wit, dun en gereformeerd. Het lijkt 

niet op Mahalia, zoals ik zing. 

• Elke avond op de bedrand van de kinderen; hen zoveel vertrouwen toezingen dat de nacht 

veilig is: Laten wij amen zeggen en ons te slapen leggen en over schaapjes met witte voetjes 

natuurlijk.   

• Je hoort Jessye Norman When I am laid in earth zingen bij een begrafenis. Dit zingen tilt de 

dode en jou boven de dood uit. De engelen staan, voor je gevoel, al te wachten. Hun grote, 

witte vleugels gespreid alsof met open armen. 

• In 2017 sta ik op de Intensive Care naast het bed van mijn geliefde te zingen, helemaal ingepakt, 

met een mondkapje voor en als begeleiding de piepjes van alle apparatuur. Af en toe steekt een 

verpleegkundige het hoofd om de deur.  

Er wordt gezongen?  

Hier, op de I.C.? 

Wat kan je dan goed zingen, loepzuiver, al is het erbarmelijk vals. 

Het hart zingt en dan zijn er geen foute noten.  

 

Zo gaan we zingend door het leven van aanvangslied tot zwanenzang, van moederschoot tot vaderhuis. 

Galmen, praisen, jubelen, en close-harmony zingen omdat het niet 

te zeggen is. We staan in de startblokken en schrapen onze kelen, 

minister De Jonge! 

 

Titia Dijk-Gilhuis  
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NIEUWS VAN DE DIACONIE  

 

 

 

 

 

Diaconale collecten  
U kunt uw gift voor de collecten overmaken naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de 

Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. gift collectes juli 2020. Uw gift wordt evenredig 

verdeeld over de projecten. U kunt natuurlijk ook een rechtstreekse gift naar één of meerdere projecten 

overmaken. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

 

Wekelijkse diaconiecollectes 
 

Zondag 12 juli 2020: Bethania in Moldavië  

De Zendingskerk steunt nu voor het derde jaar Bethania in Moldavië. 

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een 

kwart van de bevolking in het buitenland. Bethania biedt hulp aan 

achterblijvende ouderen en kinderen.  Ook nu het centrum tijdelijk 

gesloten is vanwege het Coronavirus probeert Bethania de hulp voor 

ouderen en kinderen zo goed mogelijk bij hen thuis te organiseren. Er 

zijn echter wel grote zorgen om deze thuissituaties.  

NL89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. projectnummer PLUS W 015101 - Bethania  

 

Zondag 19 juli 2020: Amnesty International 

De eerste collecte is in het kader van geloof en moed bestemd 

voor een moedige organisatie. Amnesty International is zo’n 

organisatie. Wereldwijd worden mensenrechten geschonden en 

door Amnesty aan de kaak gesteld. Daarnaast steunt Amnesty 

lokale organisaties en activisten die de moed hebben om op te 

komen voor de mensenrechten in hun land. 

NL45TRIO0198100000 t.n.v. Amnesty International, 

Amsterdam. 

 

Pakketjes met brieven voor Amnesty 

In de dienst van 19 juli zullen pakketjes met brieven voor Amnesty klaarliggen bij de uitgang van de 

kerkzaal. U kunt kant en klare pakketjes van 4 brieven meenemen inclusief enveloppen.  

We vragen u zelf voor de frankering te zorgen zodat we niet met geld hoeven te werken.  

  

Hulpdienst Zendingskerk: Voor praktische hulpvragen 

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

hulpdienstzendingskerk@gmail.com 

mailto:hulpdienstzendingskerk@gmail.com
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Diaconale maandcollecte in juli tot aan de vakantiediensten  
 

In de eerste twee weken van juli is de diaconale maandcollecte bestemd voor het project van Kerk in 

Actie:  Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta – Indonesië 

 

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden 

voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken. Ze voeren met name campagne voor 

het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen.  

Behalve via de diaconale maandcollecte kunt u het project ook steunen via Kerk in Actie 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 'K 017881' 

 

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. Mensen die kanker hebben (gehad), hun gezinsleden/naasten 

en verzorgers kunnen bij het Toon Hermans Huis terecht voor diverse 

vormen van ondersteuning bij hun leven met 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 beide maandcollectes vindt u in Contact. 

 

Opbrengst wandelestafette voor Stichting Vluchteling 
 

De wandelestafette voor de Stichting Vluchteling heeft  het mooie 

bedrag van € 5.412,- opgebracht.  

Alle gulle gevers, taartenbakkers en 41 lopers enorm bedankt! 

 

  

http://www.toonhermanshuisede.nl/
https://hervormd-ermelo.nl/uploads/files/zendingskerk/Contact%205%202020.pdf
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UIT HET MODERAMEN 
 
We houden afstand en we gaan weer naar de kerk! 
Op zondag 5 juli was het zo ver.  

De eerste kerkdienst sinds 8 maart 2020 met 36 gemeenteleden en 5 medewerkenden.  

Er was nog een lege rij en bij twee andere rijen was ook nog plaats voor iemand geweest. Dus u kunt zich 

echt opgeven voor de volgende diensten. Het zal niet snel gebeuren dat er geen plek voor u is. En er 

waren natuurlijk voorbereidingen getroffen, zoals o.a. pijlen plakken om het eenrichtingsverkeer aan te 

geven. 
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Instructies 

Bij de toiletten hangen instructies en het protocol hangt bij de voor- en achterdeur. Het liep gesmeerd. 

Iedereen wachtte tot er een plaats werd aangewezen en ook bij het naar huis gaan stond niemand te 

dringen. Wel was het vreemd om niet te mogen zingen.  

De kerkenraad spreekt hier nog verder over.  

Bovendien komt de PKN deze week met een formule waarmee uit te rekenen valt of er al gezongen kan 

worden door iedereen of door enkelen b.v. op het balkon met of zonder zangspatmaskers. En hieronder 

ziet u de uitvinder met zijn product: Arjan Breukhoven. 

 

  
Folderrek en liedboeken weggehaald 

Wat ik nog niet eerder vermeldde is dat het folderrek is weggehaald (zoals bij kapper en dokter) en dus 

ook de liedboeken. Ook is er op zondag geen gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Hierdoor zou 

opstopping kunnen ontstaan.  

 

Open kerk op woensdagmiddag  

De kerk zal wel open zijn op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur (de tijd is gewijzigd sinds het 

vorige bericht) vanaf woensdag 22 juli tot en met woensdag 26 augustus. Het gaat dus om zes 

woensdagen. 

We zoeken nog enkele gastdames en -heren, zodat degenen die zich hebben aangemeld niet om de week 

aan de beurt zijn.  

Mailt u even naar: scriba.zendingskerk@gmail.com? Bellen mag ook: (0341)557492 

 

Vriendelijke groet,  

Margot Sants-Kottman 
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DE WEBSITE VAN DE ZENDINGSKERK 
 

De huidige website is sinds 2018 een onderdeel van de Hervormde gemeente Ermelo. We zijn de “wijk” 

Zendingskerk. Gert-Jan Coenraats heeft vanaf het begin bij het overleg van de Hervormde gemeente 

over de website gezeten en is momenteel ook de webmaster van de Zendingskerk. Sinds april 2019 is 

Martin van Ee gaan helpen met het verenigingsblad Contact op de website te plaatsen. 

 

 
 

Website belangrijker sinds coronacrisis 

In maart 2020 brak de coronacrisis uit en vanaf die tijd heeft de website een prominente 

rol gekregen in de communicatie naar de gemeenteleden. De kerkdiensten gingen namelijk via de 

website online.  

Aangezien de provider Cervus niet op zo’n grote toename van kijkers was voorbereid, kwam na een paar 

weken het YouTube-kanaal van de Zendingskerk erbij. Op dat kanaal gaan de kerkdiensten op 

zondagmorgen om 10.00 uur “live”.  

 

Kerkdiensten het meest bekeken  

Een analyse geeft aan dat de website het meest gebruikt wordt voor het beluisteren en 

bekijken van de kerkdiensten. Die zijn op de site direct te vinden op de eerste pagina. 

U kunt op zondagmorgen 10.00 uur “live” kijken.  Ook kunt u een dienst terugkijken door de betreffende 

datum te selecteren en de opname af te spelen.  

 

Meer informatie  

Maar de website biedt nog meer informatie. U vindt er ook het Nieuws en de Activiteiten van de 

Zendingskerk. Ook vindt u er digitale versies van Contact en de Nieuwsbrief in coronatijd.  

De informatie is niet  voor iedereen makkelijk te vinden. Daarom is een korte rondleiding over de website 

gemaakt. U vindt deze rondleiding via deze link.  

https://hervormd-ermelo.nl/uploads/files/zendingskerk/De%20website%20van%20de%20Zendingskerk.pdf

