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N I E U W S B R I E F 

________________________________________________________________________________________ 
 

Beste Zendingskerkers,  
 
Voor u ligt Nieuwsbrief nummer 4 van de Zendingskerk in coronatijd. Met deze 
Nieuwsbrief willen wij met een tweewekelijkse regelmaat informatie met u delen en 
onze onderlinge verbondenheid versterken. De onderwerpen in de Nieuwsbrief 
vloeien voort uit het kerk-zijn in coronatijd. 
Opnieuw wensen wij u veel leesplezier 
 
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: 
nieuwsbrief@zendingskerk.nl. 
Wij kijken uit naar uw creatieve bijdrage! 
 
Het Nieuwsbriefteam 
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E EN BERICHT VAN R AINER W AHL 
 
Kerkdiensten 
De online-diensten zijn een vak apart.  
Als voorganger zie ik en hoor ik u niet. Als er opeens het geschuif op en van stoelen merkbaar 
wordt, is het tijd om een eind aan de preek te breien. En voor u is het een hele opgave om naar dit 
ene vaststaande beeld te kijken en een klein uur vol te houden.  
Geen buurvrouw waarvan je een sieraad kunt bewonderen als de preek verveelt of een buurman 
met een nieuwe mooi gekleurde sjaal…. Dan is er zo langzaam net als in de hele samenleving een 
grote behoefte aan ontmoeting.  
 
Hoe gaan we dit organiseren?  
Wij leren van elkaar en blijven in beweging. Voor mij is dit ook een mooie uiting van de 
pinkstergeest die openingen laat zien waar anders de deuren gesloten waren. 
Ik hoop dat de serie ‘woord in de week’ deze en gene iets heeft aangedragen wat even voor een 
moment van bezinning of herkenning kon zorgen. Voor mijzelf is het een mooie vorm om in kort 
bestek iets met u te delen, waar ik me in heb verdiept. Aan u denkend krijgt zoiets dan een vorm 
wat anders al gauw weer was weggewaaid. 
 
In de week van Pinksteren wil ik een laatste ‘woord van de week’ opnemen, want in juni is er weer 
iets meer ruimte om met een kleine groep bij elkaar te komen. Ik verheug me hierop. Dus nog 
even volhouden! 
 
In de Geest van de Liefde van Christus zijn en blijven we met elkaar verbonden. Ook dit is wat met 
Pinksteren iedere keer weer wordt aangewakkerd en aangevuurd.  
 

Alle Goeds en Vrede, Ds. Rainer Wahl   
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V OOR WIE STEEK JIJ EEN KAARSJE OP? 
 
De beide dochters van Jeannette en Jaap Wildeman, hebben zich aangemeld 
voor het televisieprogramma van Anita Witzier “Voor wie steek jij een kaarsje op”.   
In dat programma kunnen de verwanten herinneringen aan hun geliefden delen 
met de kijkers. Zij vertellen wie hun ouders waren en wat ze voor hen hebben 
betekend.  
 
Esmeralda en Ellis hebben hiervoor gekozen omdat ze heel veel moeite hebben 
met de beperkte mogelijkheden om hun ouders te gedenken. Op deze manier 
willen ze hun liefde voor hun ouders tonen en laten zien hoe belangrijk zij in hun 
leven geweest zijn. Er zijn ook opnames gemaakt op het Zendingskerkhof.  
 

 
 

De uitzending vindt plaats  
op maandag 1 juni  2020  

om 20.25 uur 
bij NPO 2: KRO-NCRV  

“Voor wie steek jij een kaarsje op? 
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G AAN WE NAAR 1,5 METER VIERINGEN?      
 
“Vanaf 1 juni mogen er weer bijeenkomsten met 30 personen gehouden en vanaf 1 juli 
zelfs met 100. Ook kerken kunnen gaan nadenken over de vormgeving van 
“anderhalvemeterkerkdiensten”. De Protestantse Kerk heeft daartoe deze week een 
protocol ontwikkeld.  
Begin er niet aan, zou ik zeggen, en blijf voorlopig online als kerk. Staar je niet blind op het nieuwe 
normaal, maar zoek naar een nieuwe nabijheid. En gebruik je verbeeldingskracht.” 
Zo begint een artikel in Trouw 
 
“Ondertussen zijn we acht weken verder. Met onze online-vieringen bereiken we meer 
mensen dan het aantal zondagse kerkgangers. En verder houden veel gemeenteleden 
zich schuil. Logisch, want ze behoren grotendeels tot de kwetsbare leeftijdsgroep.” 
Lezen we verder in het genoemde artikel. 
 
"Een teken van leven" 
Ja, het duurt lang en hoe gaan we verder. Dat zijn verzuchtingen die je onregelmatig kunt 
horen. Ja, we kunnen beperkt naar buiten en er is weinig contact met gemeenteleden 
van de Zendingskerk. Daarom was er de oproep in de vorige nieuwsbrief (3) om een muzikale 
bijdrage. Speciaal voor hen die al weken niet de deur uit komen en ons missen.  
Zoals wij elkaar missen. Weer een kleine stap naar het "gemeente-zijn" waarbij we de 1,5 meter 
richtlijn respecteren. Mogelijk brengt dit filmpje ons op nieuwe ideeën om in tijden van “sociale 
afstand” het gemeente-zijn te blijven ervaren. 
 
De muzikale filmpjes zijn gemaakt door verschillende mensen in verschillende 
omstandigheden. De filmpjes zijn gemonteerd tot een muzikale videoclip van ruim 11 minuten.  

 
Ga er echt even voor zitten om er van te genieten.  
Het filmpje is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=G-xAUFG6Mkk 
 
Groet, Martin van Ee 
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P INKSTEREN EN HET CORONA- ALTERNATIEF 2020 

 
Helaas moesten we op 12 maart de voorbereidingen voor Pinksterweitje 2020 
afblazen. Het zou de derde maal in successie zijn dat we in Ermelo in de openlucht 
het Feest van de Geest zouden gaan vieren. Ondanks de ‘anderhalve meter’ 
maatregel en het verbod om in grote groepen samen te komen, willen we als 
deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen toch samen Pinksteren vieren 
met elkaar: Eén in de Geest! 
 
De Pinksterwerkgroep 2020 heeft uit de diverse alternatieven een keuze moeten 
maken.  Beter een paar krachtige acties dan ‘van alles wat’.  Daardoor zou de 
boodschap verwateren. En dit is het resultaat geworden:            

▪ Op de diverse onlineplatforms: “Pinksteren en het corona-alternatief 2020” en tevens in 
de geschreven media een samenvatting van dit pakkende verhaal; 

▪ In het Ermelo’s Nieuwsblad een interview met Sjaak Teuwisse en Corrie Stallinga; 
▪ Op 1 e Pinksterdag 31 mei zullen om 09.00 uur de kerkklokken van onze kerken luiden; 
▪ En in de diverse onlinediensten op 1e Pinksterdag volgt de afronding: een gezamenlijke 

digitale pinkstergroet met een boodschap vanuit iedere deelnemende kerk en 
geloofsgemeenschap, vooraf of tijdens de dienst te vertonen, naar inzicht van de 
voorganger! 

 

(Psssst... klik hier en u ziet een preview van 

bijdrage door Jan en Wilbert)  De echte 
ontmoeting op het Pinksterweitje 
zullen we dit jaar moeten missen, 
maar dit virtuele alternatief is 
dankzij ieders inzet en 
vindingrijkheid nu al een bewijs 
van echte geestkracht geworden.  

Namens de Pinksterwerkgroep 2020, 
Jan Admiraal en Wilbert de Kruiff 
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G ESPREKSGROEP J ONG B ELEGEN ‘ZOOMT’ DOOR 

 
Woensdagavond 6 mei zaten we klaar. De gespreksgroep Jong Belegen was na twee 
maanden coronastilte weer bijeen. Jan Simon nam het initiatief om elkaar via 
‘Zoom’ te ontmoeten, nu we niet samen in één huiskamer mogen zitten. 
 
Natuurlijk hadden we het over hoe het met ons gaat en hoe we deze dagen 
doorkomen; privé en/of op ons werk. Heleen leidde ons verder die avond langs 
Huub Oosterhuis; over wie hij is, wat hij geschreven heeft en hoe er over hem 
gedacht wordt. We sloten af met ‘De steppe zal bloeien’.  
 

 
Volgende maand is er weer een bijeenkomst. De laatste van het seizoen. We hopen 
elkaar dan in levende lijve te ontmoeten; dat is nu nog afwachten. Kan het niet op 
die manier, dan ‘zoomen’ we weer door. 
 
Martien de Vries 
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Z EKER EN VAST 

Hoe ongrijpbaar kan het leven soms zijn en hoe uitdagend is het om je bij dit gegeven neer te 
leggen? Dat is zelfs een ware kunst. Schrijver en filosoof Martin Bril (1959-2009) schreef er 
dit gedicht over: 

Kunst 

Wat we willen: 
Momenten 

Van helderheid 

Of beter nog: van grote 

Klaarheid 

Schaars zijn die momenten 

En ook nog goed verborgen 

Zoeken heeft dus 

Nauwelijks zin, maar 

Vinden wel 

De kunst is zo te leven 

Dat het je overkomt 

Die klaarheid, af en toe 

‘Verzameld werk’ 2002 

 
Je ziet dit gedicht op kussenslopen, op linnen tasjes en op posters op ramen.   
Ik zou er wel eens een preek over willen horen. 
Of is dit eigenlijk “Wat de toekomst brengen moge”? 
Iets om over na te denken voor de Hemelvaartsdag. 
 
Titia Dijk-Gilhuis 
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N IEUWS VAN DE D IACONIE  
De taakgroep diaconie informeert u graag over de collectedoelen in de komende weken en maakt 
u attent op de Hulpdienst van de Zendingskerk. 
 

Hulpdienst Zendingskerk   

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

 

Diaconale collecten  
Nu we in de diensten niet kunnen collecteren, willen we u op een andere manier de gelegenheid 
geven om iets voor onze medemensen overal ter wereld te 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 bijdrage! 

 

Wekelijkse diaconiecollectes 

 
●  Hemelvaartsdag 21 mei 2020:   

Jong en oud leren van elkaar 
JOP ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een 
#Durfte-groep willen leiden. Zo'n groep brengt jong en oud in gemeenten samen 
rond een gedeelde passie. Dit varieert van koken tot een gemeenteweekend 
organiseren.   
NL 52 ABNA  0414 141 415 Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP 
mei 

 
● Zondag 24 mei 2020:  

KIA Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen  
In de Oegandese hoofdstad Kampala worden duizenden kinderen door 
volwassenen op straat neergezet om te bedelen. We collecteren vandaag voor 
opvang van deze kinderen en hereniging met hun familie zodat ze weer naar 
school kunnen gaan.   
NL89 ABNA 0457457457 tnv Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat mei 
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● Zondag 31 mei 2020:  
Hulp aan de hongerende bevolking in Jemen 
Door een al jaren voortdurend conflict hebben inmiddels 16 miljoen mensen in 
Jemen weinig tot niets te eten. Voor het conflict begon, werd 90% van al het voedsel 
in Jemen geïmporteerd. Door blokkades van zee- en luchthavens komt maar weinig 
voedsel en vrijwel geen hulpgoederen het land binnen. Het Rode Kruis helpt door het 
verstrekken van schoon drinkwater, medische zorg en voedsel. Ook wordt strijdende 
partijen gewezen op de regels van het humanitair oorlogsrecht. 
 
Rekeningnummer van het Rode 
Kruis: NL83INGB0000006868 
t.n.v. Rode Kruis o.v.v. hulp 
hongersnood Jemen. 
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Diaconale maandcollecte: 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.  
Stichting Vluchteling!  IBAN NL48 INGB 0000 000999 
Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.vluchteling.nl 

 

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. 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 doneren.  

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

 
Aanmelden:    tot uiterlijk 25 mei bij Wilma de Vries wilmadevrieslam@gmail.com  

tel. 06-48929653.  
Graag vermelden of je één of twee uur wilt wandelen  
en hoe laat je wilt starten. Vol = vol. 
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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. 
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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!  
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. https://www.amnesty.nl/kom-in-actie 
Kant en klare brieven 
Deze maand kunt kant en klare brieven voor de Taiwanees Chiou Ho-shun en voor verzwakte 
tienergevangenen in Wit-Rusland versturen.  
 
Taiwan: 31 jaar in dodencel na een oneerlijk proces 
De Taiwanees Chiou Ho-shun kreeg in 1989 de doodstraf voor 
diefstal, ontvoering en moord. Hij  - en later introk - werden gebruikt 
om hem te veroordelen. Chiou zit al 31 jaar in de dodencel. Hij is 60 
jaar oud en het gaat slecht met zijn gezondheid. Hij kan elk moment 
worden geëxecuteerd. U kunt een kant en klare brief opsturen naar 
de president van Taiwan. 
 
Wit-Rusland: risico op corona groot voor verzwakte 

tienergevangenen Vladislav 
Sharkovsky en Emil Ostrovsko 
belanden twee jaar geleden in de 
gevangenis voor een klein drugsdelict. 
Ze waren toen 17 jaar oud. Ze hebben 
allebei ernstige gezondheidsklachten. 
Het risico is groot dat het coronavirus 
zich in de gevangenis snel verspreidt. 

Daardoor loopt hun leven gevaar. U kunt een kant en klare brief opsturen naar de President van 
Belarus en de Ambassade in Den Haag. 
 
Papieren brieven liever thuis ontvangen 
Mocht u één of meerdere papieren brieven thuis willen ontvangen, kunt u bellen of mailen met: 
- Joke Hendriksen (voor inwoners van Putten): tel. 0341-563107 of bergheem9@gmail.com 
- Frits Kappers (voor inwoners van Harderwijk): tel. 06-12914001 of kapschotana@kpnplanet.nl 
- Greet van der Lans (voor inwoners van Ermelo): tel. 06-17754126 of greetvanderlans@gmail.com 
U wordt verzocht om de brief zelf te voorzien van een postzegel.  
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U IT HET MODERAMEN 
 
We houden afstand, maar mogen weer naar de kerk! 
Intussen zijn we alweer wat verder in het bedenken hoe het straks, na 1 juli aanstaande, moet 
gaan.  
In juni doen wij het nog met de onlinediensten, evenals de andere hervormde kerken. Vanaf 4 juli 
worden er diensten gehouden voor ongeveer 30 gemeenteleden. Honderd kunnen er niet in ons 
mooie kerkje en dat doen we dus ook niet. We houden ons beslist aan de anderhalve meter, 
waarbij familieleden bij elkaar mogen zitten.  
 
Hoe de manier van uitnodigen of aanmelden gaat, is op dit moment nog niet zeker. Woensdag 20 
mei vergaderen de scriba’s van de hervormde kerken over de mogelijkheden. Daar hoort u dus 
over in de volgende Nieuwsbrief. 
 
Vlaggen bij de kerk 
Als Zendingskerk willen we graag laten zien waar we voor staan. Daarom zijn er meerdere 
vlaggen.  
U weet dat ruim een maand geleden er een vlag met de vredesduif is gestolen. Desondanks hangt 
er weer een vlag. Heeft u hem al gezien?  
Een vlag met het nieuwe logo van de Zendingskerk en de woorden ‘Houd moed, heb lief’.  
 
De wind moet er maar goed in waaien, zodat de tekst zichtbaar wordt. Op maandagavond 11 mei 
heeft de voorzitter deze vlag gehesen. Zie de foto’s.  

 
Jan de Pagter vervangt diensten Mar Molenaar 
Zoals u weet heeft de heer Mar Molenaar afscheid genomen van de Zendingskerkgemeente. Ik 
ben heel blij te kunnen melden dat dominee Jan de Pagter de diensten van 3 en 24 augustus wil 
verzorgen.  
Fijn zo’n bekend gezicht en handig voor de samenwerking met Heleen Bakker en dominee Rainer 
Wahl. We zien ernaar uit! 
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Z OMAAR EEN DAG IN 2020 IN E RMELO 
 

Ik zat in de tuin. 
Ik las een boek. 
Ik hoorde de vogels zingen. 
Ik rook de bloemen. 
De zon scheen een pit in de grond. 
Aan alles merkte je het was lente. 
Maar toch was alles anders. 
 
Op het eiland Kos zaten vluchtelingen in de knel in een kamp. 
In de ziekenhuizen vochten mensen voor hun leven. 
Bussen reden niet of nauwelijks. 
Terrassen stil en verlaten. 
Scholen rustig en lokalen stonden leeg. 
Leerlingen thuis aan de studie. 
 
De buurt rondgelopen. 
Iedereen thuis aan het werk. 
Mensen tegengekomen en gegroet op een afstand. 
Zomaar een dag in 2020 in Ermelo. 
Zomaar een dag om nooit meer te vergeten. 
Soms denk ik weleens God wanneer komt er een einde aan deze ramp. 
 

Aart Blokland 
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