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CONTACT,  maandblad van de Zendingskerk (PKN)  te Ermelo 
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165  
 
Tenzij anders vermeld vallen de telefoon nummers onder 0341           . 
 
Website:  www.zendingskerk.nl 
Webmaster: Dhr.G.J. Coenraats, E-mail: webmaster@zendingskerk.nl 
Adres Zendingskerk:     Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo.         tel. 561120 
Adres Kerkenraad :  Wijkkerkenraad Zendingskerk 
        Postbus 248, 3850 AE Ermelo. 
Voorzitter:                      Mevr. E. van Bruxvoort,         tel. 562977  
                                      Kon. Emmalaan 3, 3851 RJ Ermelo. 
                                      E-mail: voorzitter@zendingskerk.nl 
Scriba:                           Dhr. G.H. Reijners, 
                              Lion Cachetstraat 82, 3851 ZG Ermelo. 
  E-mail: scriba@zendingskerk.nl    
                              (werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo 
                              voor contact dat geen uitstel verdraagt: tel. 557572) 
Penningmeester:  Dhr. T. Hardeman,                                            tel. 266188 
  Brederodelaan 27, 3852 BA Ermelo. 
  E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl 
Predikant:       Ds. K. Magnée–de Berg  
                                      E-mail: predikant@zendingskerk.nl                 06-41375303 
Ledenadministratie: Mevr. M. Sants                                    tel. 557492 
                              Prof. Kohnstammhof 8 3851 JZ Ermelo 
                              Ledenadministrateur@zendingskerk.nl 
Koster:                  Mevr. C.I. Zunneberg,                      06-23278135 
  E-mail: koster@zendingskerk.nl 
Adres Contact:  Dhr. J.C. Sants,  
  Prof. Kohnstammhof 8, 3851 JZ  Ermelo.        tel. 557492 
  E-mail: redactiecontact@zendingskerk.nl 
Redactie Contact:   Dhr. J.C. Sants                                                tel. 557492   
                            Dhr. A.D. de Vries          tel. 0577 411068 
Vormgever Contact:      Mevr. H. van Otterloo                                  tel. 557060 
Archief beheer:              Ds. Sj.Zwaan                                                   tel. 496603 
                                      E-mail: archief@zendingskerk.nl                  
 

Banknummers: 
Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d) en andere betalingen aan 
de Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:  
NL64 INGB 0000  8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.  
 

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of 
kerkhof graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de 
Zendingskerk. 
 

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer  
NL71 INGB 0006 928 325  t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk 
o.v.v. “gift ZWO”. 
Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille. 
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden. 
Tel. 0341-56 54 99. 

Martin van Ee

Martin van Ee
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VRAGENDERWIJS 
 
Ik vroeg 
wie is 
de goudsmid van de zon, 
wie gaf 
de sterren ruimte, 
wie plantte 
de maan 
in het veld van de nacht? 
Ik vroeg 
wie gaf  
visie aan mijn ogen, 
kleur aan het gras, 
toonhoogte aan de vogels? 
Wie 
heeft het denken bedacht? 
Wie 
het luisterend oor? 
Wie 
heeft het zinspelen 
in de mond gelegd? 
Zeg het mij 
met zijn woorden. 
Want voor hem 
klopt een hart 
in mijn keel. 
 
 
Jaap Zijlstra 
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VAN DE PREDIKANT 
 
The sorry things within 
 

Wanneer dit nummer van Contact verschijnt, bewegen we ons al 
langzaam toe naar de Veertigdagentijd. Een periode van inkeer, van 
stil staan bij wat wel, maar ook bij wat niet goed is of goed gaat.  
Ik vind het mooi dat we deze tijd beginnen met een oecumenische 
viering op Aswoensdag. Zo markeren we in verbondenheid de start 
van deze bijzondere dagen binnen het kerkelijk jaar. Aswoensdag (dit 
jaar valt het op 22 februari) staat van oudsher in het teken van boete. 
Je betoont spijt over je fouten en verklaart dat je een beperkt mens 
bent. Vandaar die as: uiteindelijk zijn alle mensen stof. Dat wordt 
gesymboliseerd door het askruisje dat de voorganger op het 
voorhoofd van de kerkgangers tekent. 
 

Zo luidt deze dag het begin in van die veertig dagen waarop we meer 
dan gewoonlijk stil staan bij wat onvolmaakt is in onszelf. Anders 
gezegd: dan komen vragen aan de orde rondom schuld en gemiste 
verantwoordelijkheid. 
 

Het is, zo vind ik, een belangrijk thema. Maar door alle ballast die bij 
het woordje ‘schuld’ is gaan horen, is het geen gemakkelijk 
onderwerp. Dat merk ik bijna altijd wanneer het begrip ter sprake 
komt, in een preek of in één van mijn gesprekskringen. Niet zelden is 
er dan iemand die zegt: ‘Schuld, daar doen wij toch niet meer aan, 
dat is meer iets van de kerk van vroeger?!’ 
En al snap ik heel goed waar die uitspraak vandaan komt, het 
probleem is natuurlijk dat wij er nog wel aan doen. Iedereen doet 
eraan. Ook als je verre wilt blijven van begrippen als erfzonde of van 
een klassieke verzoeningsleer. Ook als je een christendom aanhangt 
dat niet zwaar is, maar licht maakt. Aan schuld doen we allemaal. Hoe 
graag we dat ook anders zouden willen zien. En daarom kunnen we er 
ook niet omheen om die thematiek een plaats te geven in ons geloof 
en in onze levensbeschouwing. Juist ook als christenen die zich 
verbonden weten met de wereld en die in het spoor van Jezus willen 
bouwen aan recht en gerechtigheid. 
 

Niet voor niets is het één van de belangrijkste bijbelse noties: onze 
verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, van de schepping en – 
last but not least – van onze eigen ziel. Dat betekent dat we ook 
onder ogen moeten zien wat er niet strookt met de gave en opgave 
die we als mensen hebben gekregen: ‘te wonen op Gods aarde, waar 
het goed is, goed om met elkaar in zijn verbond te leven.’ (lied 825) 
 

Gezond omgaan met schuld 
 

Het leven zo goed mogelijk maken voor elkaar, zorgvuldig omgaan 
met de schepping en ons innerlijk leven voeden en beschermen, dat is 
de opdracht die ons gegeven is. En het besef daarin regelmatig tekort 
te schieten is onontkoombaar voor wie de eigen verantwoordelijkheid 
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van de mens serieus neemt. 
En nee, dat geldt niet alleen voor christelijke of religieuze mensen. 
Een psycholoog zei ooit tegen me: ‘Schuldgevoelens horen bij 
verantwoordelijkheid. De kunst is allereerst het onderscheid te maken 
tussen terechte en onterechte gevoelens van schuld. En vervolgens is 
het de uitdaging daar op een zinnige en gezonde manier mee om te 
gaan.’ 
 

Ik geloof dat de Bijbel en onze christelijke traditie ons daarbij kunnen 
helpen. En dat we juist daarom de thematiek van schuld (en van 
bevrijding, want die twee horen godzijdank onlosmakelijk bij elkaar) 
in ere moeten houden en telkens weer bespreekbaar mogen maken. 
Juist ook in onze geloofsgemeenschap. 
 

Verontrustend 
 
In de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006 (die klonk in de 
oecumenische dienst van januari) staat de zinsnede: ‘Wij geloven in 
Jezus, een van Geest vervulde mens, het gelaat van God dat ons 
aanziet en verontrust.’ Die formulering heeft mij vanaf het begin 
geraakt. Er is iets in Jezus, in al die verhalen over hem die we telkens 
weer lezen en waar we ons door willen laten gezeggen, dat 
verontrustend is. Verontrustend omdat Jezus ons met zijn leer en 
vooral met zijn leven confronteert met ons menselijk tekort, dat ook 
het aspect van schuld in zich draagt. En tegelijk kijkt God ons in 
Jezus zó aan dat we mogen ervaren dat we niet angstig weg hoeven 
te kruipen, maar in liefde steeds opnieuw mogen beginnen.  
 
Een van de plekken waarop dat voor mij het meest voelbaar wordt, is 
in de liturgie. En dan vooral in de poëtische verwoordingen die daar 
klinken, vaak gedragen door muziek die het hart opent. 
Een voorbeeld daarvan is lied 400 uit ons liedboek, een 
avondmaalslied uit Iona met een schitterende, eenvoudige melodie 
die de woorden van inkeer verdiept. De tekst van het lied (John Bell 
schreef en componeerde het, de vertaling is van Bettine Siertsema) 
luidt als volgt: 
 

Voordat ik kan ontvangen brood en wijn 
en delen in de maaltijd van de Heer, 
erken ik wat er donker is in mij 
en leg dat neer. 
 

Het woord van steun en troost dat ik niet sprak, 
de hand die ik in trots niet reiken kon, 
de vriendschap die in drukte onderging – 
ik leg het neer. 
 

Mijn blik, soms onverschillig afgewend, 
mijn wil zo fel aan anderen opgelegd, 
elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst – 
ik leg het neer. 
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In deze kring ziet Christus zelf mij aan. 
Ik vraag en schenk vergeving ieder hier, 
dat alles wat zijn vrede tegenwerkt 
wordt neergelegd. 
 

Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis, 
ik maak mij leeg en strek mijn handen uit 
naar U, naar alles wat U geven wilt 
in brood en wijn. 
 

Gedeeld tekort, gedeelde vergeving 
 

Wanneer dit lied gezongen wordt, zeker ook in een kringviering, en ik 
letterlijk de mensen om mij heen aankijk, raak ik ontroerd. Ik ervaar 
hoe het me bevrijdt om mijn schuld (zonder deze groter te maken 
dan ze is, in het Engels staat er zo mooi: the sorry things within) te 
benoemen en in het gedeelde tekort ook de gedeelde vergeving te 
ervaren.  
 

In de eerder aangehaalde paragraaf van de belijdenis wordt over 
Jezus ook gezegd dat hij ons Gods eeuwige liefde nabij brengt. Iets 
daarvan proef ik op zulke momenten van kerkelijk samenzijn. 
Bevrijdend en inspirerend. Ook omdat het niet blijft bij dat moment: 
de liturgische ervaring functioneert als een oefenplaats voor het 
dagelijks bestaan. Waar het net zo nodig is en net zo bevrijdend kan 
werken om te erkennen wat mis ging. Om vervolgens onszelf en 
elkaar de ruimte te geven opnieuw en als nieuw te beginnen.  
 

Die ervaring en die oefening kan ik niet missen. Ze neemt mijn 
verantwoordelijkheid serieus, vergroot mijn verdraagzaamheid en ze 
maakt dat ik niet wegzink door mijn eigen zwaartekracht, maar 
opgetild word door een liefde die groter is dan dat. 
 

Ik hoop dat we op Aswoensdag, maar ook in de rest van de 
Veertigdagentijd, precies dat met elkaar kunnen beleven: het 
erkennen van wat er anders zou kunnen, het stilstaan bij het feit dat 
niemand van ons volmaakt is, maar ook de ervaring dat we met 
elkaar kunnen groeien in ons mens-zijn. En dat we ons zo richting 
Pasen bewegen: erop vertrouwend dat we uiteindelijk niet bepaald 
worden door ons tekortschieten, maar door de liefde. En dat die liefde 
de drijvende kracht mag zijn van ons leven.  
 

Kim Magnée-de Berg 
 
Kerkdiensten  
 
Op 5 februari ontvangen we Jan Greven als voorganger, hij is 
theoloog en oud-hoofdredacteur van het dagblad Trouw. 
Voor deze zondag staat de tekst uit Matteüs 5 op het rooster over het 
zout der aarde en het licht der wereld. (Mt 5: 13-16) 
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Op 12 februari preekt Heleen Bakker over psalm 139. Anders dan in 
eerdere roosters stond, is dit (vanwege organisatorische redenen) 
geen Kerk en School dienst. In een volgend jaar zijn wij wel weer aan 
de beurt een aantal schoolkinderen te ontvangen. 
 
19 februari zal onze classis predikant, ds Wilbert van Iperen, bij ons 
voorgaan. Volgens het rooster klinkt dan Matteüs 5: 33-48, een 
uitdagend gedeelte uit de Bergrede. 
 
Woensdagavond 22 februari om 19.30 vindt in ons kerkgebouw de 
oecumenische Aswoensdagviering plaats. Theo Trompetter 
(parochie), ds. Jan-Willem Leurgans (gereformeerde kerk), ds. André 
Priem (Westerkerk) en onze eigen predikante zijn als voorgangers bij 
deze dienst betrokken. Met de Aswoensdagviering beginnen we de 
Veertigdagentijd. 
 
Op 26 februari (de eerste zondag van de Veertigdagentijd) gaat ds. 
Kim Magnée-de Berg weer voor. We staan dan stil bij het verhaal van 
de verzoeking in de woestijn, dat te vinden is in Matteüs 4:1-11. 
 
In de namiddag (17.00 uur) is er een Vesper. Dit jaar, dat weet u 
misschien, komt het thema van de vespers steeds uit de Psalmen. Na 
afloop bent u natuurlijk weer welkom om met elkaar te eten: soep en 
brood staan klaar! 
 
Zondag 5 maart verwelkomen we ds. Marjanne Dijk. Op het rooster 
staat dan het eerste gedeelte van Matteüs 17, daar lezen we over de 
verheerlijking op de berg. 
 
Op 12 maart vieren we de Maaltijd van de Heer, de cantorij verleent 
medewerking aan deze dienst. Voorganger is onze eigen predikant en 
we denken dan na over het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de 
bron (Johannes 4: 5-26). 
 
Op 19 maart is Janneke Doornebal als gastvoorganger in ons midden. 
Volgens het rooster is dan het verhaal van de blindgeborene uit 
Johannes 19 aan de orde. 
 
Als altijd van harte welkom in alle diensten! 
 
 
VAN DE SCRIBA  
 
Bij de start 
 
Dit wordt mijn eerste schrijven als scriba in Contact. Eind december 
heeft Margot Sants mij alles wat met het scribaat te maken heeft 
overgedragen.  
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Zoals van haar te verwachten was, heeft zij dat alles prima 
georganiseerd achtergelaten. En bij alles wat nu op mijn weg komt 
waar ik niet meteen raad mee weet, kan ik nog steeds bij haar 
terecht. Alle reden om mijn voorgangster te complimenteren en zeer 
dankbaar te zijn. Ik zal mijn best doen het werk in haar lijn voort te 
zetten.  
 
Het eerste waarmee ik in mijn nieuwe taak werd geconfronteerd was 
het overlijden van ons gemeentelid Piet Kerkhoff, medereiziger zoals 
hij het zelf noemde. In de dienst van 18 december werd zijn 
overlijden afgekondigd, op 22 december werd in de Immanuelkerk de 
dankdienst voor zijn leven gehouden, waarna hij op de begraafplaats 
Koningsvaren aan de Varenlaan ter aarde is besteld. Tijdens de 
dienst van kerstmorgen werd zijn In Memoriam gelezen en is zijn 
steen bijgezet onder de icoon achter in de kerkzaal om uit te drukken 
dat ook hij zijn steentje heeft bijgedragen aan de opbouw van de 
gemeente van Jezus Christus. Wij zullen hem missen als musicus, 
onder meer met Pasen, als ledenadministrateur, als verzorger van de 
distributie van Contact en als iemand die zich bereidvol inzette voor 
de Zendingskerk. Wij leven mee met zijn echtgenote Greet en 
kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Moge het zo zijn dat zij 
zich in dit verlies gedragen weten door Gods liefdevolle nabijheid in 
de mensen om hen heen alsook in de stilte van het op zichzelf zijn. 
Elders in dit blad vindt u het uitgesproken In Memoriam. 
 
In de uitzending van de dienst van 18 december stoorde tot onze 
grote spijt de geluidsapparatuur. Het probleem kon pas naderhand 
worden opgelost. 
 
In de kerstavonddienst had Heleen Bakker zullen voorgaan. Tot haar 
en onze grote spijt bleek ze kort daarvoor een coronabesmetting te 
hebben opgelopen. Gelukkig was haar voorbereiding al zo ver 
gevorderd dat ze alle teksten voor inleiding, overdenking en gebeden 
ons kon toesturen. Arda Mulder en ondergetekende hoefden ze alleen 
nog maar uit te spreken. Dank aan Heleen. En we wensen haar 
verder herstel toe, want we begrijpen dat ze nog niet helemaal de 
oude weer is. 
 
Zondag 15 februari waren we als oecumenische 
Zendingskerkgemeente te gast in de rooms-katholieke De Goede 
Herderkerk. Helaas kon u de dienst thuis niet volgen, aangezien de 
diensten aldaar niet worden uitgezonden.  
 
In de dienst van zondag 22 januari ging prof. dr. Bas de Gaay-
Fortman voor het laatst regulier voor. Elders in dit blad vindt u een 
terugblik van zijn hand. Behalve een boeket bloemen om onze dank 
jegens hem uit te drukken, ontving hij na afloop ook een kaars met 
het logo van de Zendingskerk. 
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Vanuit de kerkenraad 
 
Nog in functie als ledenadministrateur had Piet Kerkhoff aangegeven 
dat het systeem aan vernieuwing toe was. Ton Hardeman heeft zich 
grondig in de materie verdiept en voorstellen gedaan. De kerkenraad 
heeft op 9 januari vervolgens besloten over te stappen op het 
programma Scipio. Dat moet de komende maanden zijn beslag 
krijgen. Margot Sants is aangesteld als ledenadministrateur ter 
vervanging van Piet Kerkhoff. 
De begroting voor 2023 is vastgesteld. Spannend daarin zijn de 
energiekosten. De penningmeester heeft een zo reëel mogelijke 
schatting gemaakt en geconcludeerd dat de vrijwillige bijdragen met 
2% verhoogd zouden moeten worden om goed uit te komen. 
Besloten wordt om dat inderdaad van de gemeenteleden te vragen. 
 
Op 27-28 januari komt de kerkenraad bijeen in de Priorij bij de 
Essenburgh in Hierden om zich te bezinnen op het nieuwe 
beleidsplan. Geïnventariseerd is welke onderwerpen nog meer aan 
bod zouden moeten komen. 
 
Er is opnieuw stil gestaan bij de muziek voorafgaand aan de dienst. 
Er was al afgesproken het experiment met CD-muziek voor de dienst 
gedurende drie maanden uit te voeren, maar er wordt nog nagegaan 
welke wensen de organisten hebben. 
Aandacht ging verder onder meer uit naar AED/BHV trainingen*), niet 
meer thuiswonende jongeren op de ledenlijst en naar de 
gelegenheden waarvoor kerkbloemen al dan niet kunnen worden 
aangeboden. Deze drie punten houden we nog even onder de 
aandacht. 
 
*) Automatische Externe Defibrillatie (harthulp) / 
Bedrijfshulpverlening 
 
Bijzondere data 
16 februari 10.00u. Kerkcafe 
17 februari 20:00u. Musical Circus Mens – Zendingskerk – zaal open 
                            19:30u. 
18 februari 20:00u. Musical Circus Mens – Zendingskerk – zaal open   
                              19:30u. 
22 februari   19:30u. Kerkdienst Aswoensdag 
16 maart     10.00u. Kerkcafe 
20 maart                 Huiskamerbijeenkomst 
 

Met vriendelijke groet, 
Gerard Reijners, tel. 0341 557572; e-mail: scriba@zendingskerk.nl  
 

 
 

mailto:scriba@zendingskerk.nl
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In memoriam 
 

Pieter Hendrik Kerkhoff 
Geboren op 12 juni 1946 in Wommels 
Overleden op 16 december in Ermelo 
 

Op 16 december is, na een kort ziekbed, ons gemeentelid Piet 
Kerkhoff overleden, in de leeftijd van 76 jaar. 
Voor velen van ons was Piet een bekende en opvallende verschijning. 
Heel actief in het verenigingsleven en in de kerk. Betrokken, sociaal 
en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
In zijn jeugd verhuisde het gezin regelmatig vanwege het werk van 
Piets vader. Zo kwamen zij onder andere in Nunspeet terecht waar 
hij Greet leerde kennen, met wie hij in 1968 trouwde. Samen kregen 
zij twee kinderen: Vesta en Helmer. 
Hun leven als gezin werd voor een belangrijk deel gekleurd door een 
gedeelde liefde voor de muziek: alle vier speelden ze bij de 
Drumfanfare EDG. Piet op de bariton en later op het euphonium. Na 
zijn pensioen werd Piet lied van het Veluws Senioren Orkest, ook dat 
deelde hij met zijn Greet. 
Maar ook voor de Zendingskerk was hij actief, onder andere in de 
kerkenraad en de laatste jaren als onze ledenadministrator. Wij zijn 
hem zeer dankbaar voor al het werk dat hij voor ons verzet heeft, 
altijd punctueel en plichtsgetrouw. 
Een aantal weken terug bleek Piet opeens ernstig en ongeneeslijk 
ziek te zijn. Een onverwachts en heel verdrietig bericht waar Piet op 
een bewonderenswaardige manier mee om ging. In alle verdriet was 
hij ook en vooral dankbaar voor al het goede dat hem in zijn leven 
ten deel was gevallen. 
Uiteindelijk is Piet op 16 december in het hospice in Ermelo 
overleden. Op donderdag 22 december vond de afscheidsdienst 
plaats. Daar klonk een bijbeltekst uit Johannes 14 die door Piet zelf 
gekozen was: “In het huis van mijn vader zijn vele woningen.” Deze 
woorden weerspiegelden het geloofsvertrouwen van Piet. Natuurlijk 
klonk in de dienst ook muziek van zijn geliefde orkest, het VSO.  
Na afloop van de dienst hebben we Piet begraven op Koningsvaren, 
ook daar begeleid door de klanken van blazers. Zij speelden daar 
onder andere Blijf mij nabij… 
We bidden Greet, Vesta, Helmer en alle naasten troost toe en de 
nabijheid van God en medemensen in dit grote verlies. 
 
 
Ds. Kim Magnée-de Berg 
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Kerkbloemen 
 
Elke zondag een bloemengroet, dat wordt zeer gewaardeerd, fijn om 
te horen. En het is altijd mooi als een gemeentelid de bloemen weg 
wil brengen, een manier om betrokken te blijven bij elkaar. 
Omdat ik over alle adressen beschik kunt u altijd even contact met 
mij opnemen als u iemand een kaartje wilt sturen. Daarnaast hebben 
de ambtsdrager  van dienst en degene die de mededelingen doet 
tijdens  de kerkdienst het adres van het gemeentelid dat de bloemen 
ontvangt ook bij de hand.  

Pastoraat 
 
Het nieuwe jaar is alweer bijna een maand oud. Toch wil ik u nog 
namens het pastoraat alle goeds wensen voor 2023. We gaan een 
nieuw onbekend jaar in. Voor sommigen van ons begint het jaar met 
donkere wolken. We hopen voor hen dat zij het Licht niet uit het oog 
verliezen en we wensen hun toe dat er mensen dicht om hen heen 
staan. Corrie van Boven heeft enige tijd in het ziekenhuis gelegen en 
revalideert op dit moment in de Klimop; Wethouder Jansenlaan 90, 
3844DG HARDERWIJK. De gezondheid van ds. Jan Koen is verder 
achteruit gegaan en hij is opgenomen in het Willem Holtrop Hospice in 
Ermelo; Julianalaan 51, 3851 RA ERMELO. Enkele weken geleden 
werd Hans Licher ziek en zoals u via de scriba heeft vernomen is hij 
overleden op dinsdag 24 januari. In het volgende nummer van 
Contact zal een in memoriam staan. Wij leven mee met zijn vrouw 
Hermy en hun kinderen; Vondellaan 6, 3852 BM ERMELO. De heer 
Wim van Tuijl is erg ziek. Hij woont nog steeds aan de Jasmijnweg 2, 
3852 GJ ERMELO. En ook met de gezondheid van mevrouw Mineke 
Zwaan gaat het steeds een beetje minder. Gelukkig zijn er velen die 
naar haar omzien. Zij woont Rozenlaan 15, 3851 PD ERMELO. Bij alle 
namen staan adressen opdat u een kaartje kunt sturen. Dat wordt 
zeer op prijs gesteld. En we denken aan de zieken in ons midden die 
hier niet genoemd zijn. Van harte wensen wij een ieder sterkte en 
nabijheid van Hem en hen. 
 
Bij de kerkbloemen leest u nog over enig wel en wee. 
 

Heeft u 17 of 18 februari al in uw agenda gezet? Er is dan na vier jaar 
weer een musical. Zo fijn dat we weer kunnen genieten van het 
enthousiaste spel van zoveel medewerkers, onder de bezielende 
leiding van Gertia Coenraats en de muzikale leiding van Cor Louwerse. 
En vergeet niet de decorbouwers, de andere musici, de kleedsters en 
de grimeurs. Ook daarin zijn we Zendingskerkers. 
Ik maak u er ook alvast op attent dat op 20 maart, ook na vier jaar, 
er weer een huiskamerbijeenkomst zal zijn. Meer hierover leest u in 
het volgende Contact.Hartelijke groet, 
 
Herma Jongekrijg. 

Martin van Ee

Martin van Ee
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Op zondag 4 december ontving Cor Louwerse de bloemen vanwege 
een heupoperatie. Zijn adres: Heidelaan 16, 3851 EZ Ermelo. 
Zondag 11 december waren er twee bossen bloemen. Eén bos was 
bestemd voor Joke Koopman, Scheepssingel 36, 3841 KS Harderwijk. 
Zij is herstellende van een rugoperatie. De andere bos ging naar 
Henny de Vlaming als blijk van medeleven vanwege ernstige ziekte. 
Luuk Buddingh’ ontving de bloemen met hartelijke gelukwensen op 18 
december, hij werd 22 december 85 jaar. 
Op zondag 25 december kreeg Piet de Jong, Lijsterlaan 38,3853 TD 
Ermelo de bloemen als dank  mee naar huis. 60 jaar organist, 25 jaar 
in de Zendingskerk gespeeld. Ook Corrie van Boven-Wisse kreeg deze 
zondag een bos bloemen, zij zou eigenlijk in het ziekenhuis moeten 
blijven vanwege hartklachten maar moest naar huis omdat ze Covid 
bleek te hebben. Haar adres: Sperwerhof 24, 3853 BV Ermelo 
Zondag 1 januari gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar 
Dick van Ittersum, Bazuindreef 91, 3845 CB Harderwijk. Hij werd 4 
januari 80 jaar. 
Zondag 8 januari kreeg Riek van Bolhuis-Slaman de bloemen. Zij liep 
bij een ongelukje in huis in december een wervelfractuur op. Haar 
adres: Van Beekweg 5B, 3851 LP Ermelo. 
Zondag 15 januari was er geen dienst in de Zendingskerk, dus waren 
er ook geen bloemen voor een gemeentelid. 
Met een hartelijke groet, 
 
Arda Overbeek-Mulder 
Tel: 0341-426771 (de vaste telefoon is in deze situatie het handigst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers: 
 
Wijk 1A Herma Jongekrijg: kleinloo@hotmail.com tel.06 44251405 
 

Wijk 1B Johan Kriek: j.kriek@upcmail.nl  tel. 0341 561447 
 

Wijk 2  Greet Kerkhoff: greetkerkhoff@gmail.com tel. 0341 361162 
 

Wijk 3  Bepke Hart: bepke_hart@hotmail.com      tel. 0341 562972 
 

Wijk 4a Henriëtte Zwaan: hmzwaan@gmail.com   tel. 0341 496603 
Wijk 4b Diny van Vuure: dievertjedegroot@gmail.com 
                                                                        tel. 0341 558523 
Wijk 5 Arda Overbeek-Mulder: arda.mulder@planet.nl  
                                                                       tel: 0615587642  
Wijk 6 Overige plaatsen: Herma Jongekrijg: zie bij wijk 1 A         
Wijk 7  Harderwijk: Dini van Bruxvoort: dinivbruxvoort@gmail.com 
                                                                        tel.06 51107090 
Wijk 8  Putten/Speuld: Herma Jongekrijg: zie bij wijk 1 A  
                                                                        
 

mailto:arda.mulder@planet.nl
Martin van Ee

Martin van Ee



    
    13 

De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van 
de Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul 
Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.   
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of 
contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale 
medewerkers of met de scriba. Van de laatste vindt u het 
telefoonnummer en e-mailadres op pag. 2. En wanneer u in wijk 2 
woont verzoeken wij u voorlopig even iemand anders in te schakelen 
dan Greet Kerkhoff. 
 
AANKONDIGINGEN /MEDEDELINGEN 

KERKCAFÉ in de Zendingskerk 

 
Elke 3e donderdag van de maand is er tussen 10 en 12 uur 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten in het Kerkcafé 
van de Zendingskerk.  
Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar!  
We zitten gezellig in kringen rondom tafels bij elkaar in de 
consistorie. 
Soms houdt een van ons een inleiding.  Dit wordt als een prettige 
onderbreking ervaren. 
 

Op 16 februari willen we eens in gesprek gaan rond het actuele 
thema:  

‘complottheorieën’ 
 

 Op 1 november 2022 verscheen er in Trouw een opiniërende bijdrage 
van schrijver en producent Paul de Bont waarin hij complot denken 
gelijk stelde met godsgeloof. Voor ons gesprek stellen we de vraag 
aan de orde of deze vergelijking mank gaat en zo ja waar dan. Gerard 
Reijners verzorgt een korte inleiding.  
Ds. Kim Magnée leidt het gesprek. 
 

Noteert u weer de komende data in uw agenda: 
de donderdagen 16 februari en 16 maart. 
 

Namens de Taakgroep Pastoraat, 
Dory Vredenberg en Johan Kriek 
 
Musical Circus Mens. 
 
Op vrijdagavond 17 en zaterdagavond 18 februari speelt de spelgroep 
van de Zendingskerk de musical Circus Mens. 
Met dit jaar voor het laatst een decor dat ontworpen is door Dick Giel. 
Jarenlang was hij de ontwerper van de prachtige decors. Met veel 
nauwkeurigheid en naslagwerk maakte hij voor ons het ontwerp voor 
de decors, waarvoor dank! 
En nu dit jaar de 20e musical in de Zendingskerk!  
In 1996 begon Pleun van de Merwe (regisseur) met de musical 

Martin van Ee
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Een geweldige prestatie! Er zijn inmiddels wel heel veel mensen voor 
de musical actief geweest. Als je nagaat dat er per musical zo’n 18 
spelers en daarnaast nog zo’n 18 mensen nodig zijn voor licht, geluid, 
grime, kleding, decorbouw, band, decor schilderen en zo, dan een 
vaste kerngroep meerdere jaren achter elkaar, maar daarnaast ook 
ieder jaar nieuwe mensen erbij. Die een half jaar zich vastbijten in het 
thema van dat jaar, iedere vrijdagavond repeteren! Het is een proces 
van groepsvorming, samen verkennen van een onderwerp, samen 
veel lol hebben, genieten van de mooie liedjes en uiteindelijk het 
uitvoeren van de musical voor enthousiast publiek! Mooi om te doen! 
Dit jaar dus voor het eerst kaartverkoop. Zodat iedereen zeker weet 
dat hij/zij een stoel heeft. 
Vanaf 30 januari zijn de kaarten te koop bij Riemer en Evita 
(Molenplein). Voor € 5,- per stuk,  uitsluitend tegen contante betaling, 
zolang de voorraad strekt! 
Iedereen van harte welkom. Komt dat zien! 
 
Gertia Coenraats 

Inzameling Voedselbank – 11 en 12 februari 2023 
 
In februari zamelen wij weer, zoals gewoonlijk, levensmiddelen in 
voor de Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten.  Gewoon omdat 
daar nog steeds dringend behoefte aan is. Vanuit de Voedselbank 
worden wekelijks voedselpakketten uitgereikt aan personen en 
gezinnen die vanwege (tijdelijk) geldgebrek zelf geen eten kunnen 
kopen. De mensen die voor zo’n pakket in aanmerking willen komen 
melden zich hiervoor aan en nadat hun financiële situatie is gescreend 
krijgen zij een pasje, waarmee zij wekelijks een voedselpakket 
kunnen afhalen. Deze pakketten worden bij de Voedselbank 
samengesteld en ingepakt door vrijwilligers en op drie locaties 
afgeleverd en gedistribueerd, met in achtneming van alle 
veiligheidsmaatregelen t.a.v. de hygiëne en afstand.  
De Zendingskerk doet twee keer per jaar mee aan het inzamelen van 
die levensmiddelen waaraan de Voedselbank op dat moment behoefte 
heeft. Dat zijn voor de komende zomer de volgende producten: 
houdbare melk, stuk kaas of plakjes kaas, nasi of bamikruiden, 
runderrookworst, koffiepads of luiers maat 5 of 6. 
De punten van Douwe Egberts kunt u ook  inleveren, deze worden 
door de Voedselbank bij DE ingewisseld  voor pakken koffie. 
De kratten voor bovenstaande levensmiddelen staan op 
zaterdagmiddag 11 februari van 14 tot 15 uur klaar in de 
consistoriekamer en op zondagmorgen 12 februari,  
voorafgaande aan de kerkdienst, in de hal van de kerk. Wij hopen 
dat u ook dit keer weer allemaal meedoet aan deze directe vorm van 
zorg voor de directe omgeving. 
Alvast bedankt namens de Taakgroep Diaconie, 
 
Agaath Grootjans 
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Ik zou wel eens willen weten 
 
ten afscheid opgedragen aan 
Piet de Jong 
“maestrodell’organo”  
 
Tempo giusto Muziek: Jules de Corte 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
2. Welnee, we konden het weten 
’t Is iets wat je liever vergeet 
maar Prediker heeft al beschreven: 
Erin – er weer uit, da’s het leven….. 
 

Wij zwaaien je uit Piet, in dank voor je fijne spel  
Zendingskerk voer er jaren bij wel! 
 
Coda 
Ad libitum proprium (sempre a tempo comodo) 

Naar eigen believen (altijd in gerieflijk tempo) 
 Ermelo, januari 2023  
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Gastvoorganger met lekenstatus: een terugblik 
 
Voorgaan in gemeentediensten is meer dan een taak die in 
samenwerking met anderen vervuld moet worden. Het is de roeping 
samen met een gemeente uit te stijgen boven het niveau van een 
opwekkend samenzijn en een gemeenschap te vormen waar in 
samenzang, belijden, verkondiging en gebed Gods Woord tot leven 
komt. Klinkt zwaar maar moet juist licht worden beleefd.   
Na een paar decennia van jaarlijks voorgaan in de Zendingskerk en 
een zestal andere PKN-kerken benut ik graag de gelegenheid voor 
een terugblik. Die begint bij de zomerkampen van de Nederlandse 
Christen Studenten Vereniging (NCSV). Daar klom ik in een jaar of 
tien op van kampjongetje tot verantwoordelijke voor het geestelijk 
leven. Veldprediker heette dat -bijgenaamd ‘Veldpred’- en in de 
Zeilpunterkampen waarmee ik vergroeid raakte was het 
Vlootprediker. In een open en op ontspanning en recreatie gerichte 
sfeer werden samen stukjes uit de Bijbel gelezen en besproken en 
werd er gezongen, met tot slot De dag door Uwe gunst ontvangen. Op 
de laatste dag kreeg wie er nog geen had een eigen kampbijbeltje 
met handtekeningen van de leiding. Dat hield je en in volgende 
kampen werden er opnieuw handtekeningen gezet.  
In het radicale en razendsnelle proces van secularisatie waaraan 
vanaf het eind van de zestiger jaren West-Europa ten prooi was 
gevallen is ook de NCSV ten onder gegaan; via ‘Christenen voor het 
Socialisme’. Wat ik zelf eraan overhield was een gevoel van 
vertrouwdheid met de Bijbel en een vrije beleving van het christelijk 
geloof.  
Aangetrokken door de uitdagingen van ontwikkeling gingen Ina en ik 
na het afstuderen naar Lusaka waar de Universiteit van Zambia mij 
tot ‘senior lecturer’ had benoemd. Zij hielp bij het onderwijs op een 
schooltje in een krottenwijk en deed er taalonderzoek. Op verzoek 
van Ds Phiri, onze gemeentepredikant van de ‘Reformed Church mu 
Zambia’, ben ik in ons eigen gemeentekerkje eens per maand gaan 
preken; in het Nyanja, de lokale taal. De dominee had me die 
bijgebracht.  Onlangs heb ik die preken nog eens nagelezen. 
Traditioneel en saai. Van het leven van de mensen daar stond ik te 
ver af. Intussen had ik wel gemerkt dat voorgaan me lag.  
Terug in Nederland gingen we wonen in Ermelo, het dorp waar Ina is 
geboren en getogen. Met zelf preken ben ik weer begonnen na 
vertrek van het Binnenhof (1991). Toen er in Elburg ophef kwam over 
iemand van de PPR zonder preekbevoegdheid heb als ‘Deputaat 
Evangelisatie’ van de GKN een landelijk preekconsent gekregen. 
Voortaan ging ik voor in mijn Zambiaanse togaatje met de stola in 
liturgische kleur. Volgens mijn mentor - die je volgens PKN-regels 
moet hebben - is dat preekconsent allang levens-lang geworden. 
Als gereformeerden waren we hier inmiddels ingeschreven bij de 
Ermelose GKN-gemeente. Met het hele gezin kerkten we elke zondag 
in de Immanuëlkerk en toen die daarvoor klaar was de Leemkuul in 
West. De Zendingskerk ontdekten we later, aangetrokken met name 
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door voorgangers van buiten. Daaronder was Meindert Hinloopen, 
dispuutgenoot uit de tijd van mijn vader. Wanneer hij voorging 
was ik erbij. Toen hij 85 was geworden stopte hij ermee; het was 
een bewust anticiperende beslissing. Dit kwam mij vorig jaar in 
herinnering en mondde uit in een soortgelijk besluit. Met een 
sterk gevoel van dankbaarheid. 
 

Bas de Gaay Fortman 
 

Seminar Kerk en Israël 
 
Thema:  Paulus en de beloften voor Israël,  
             een bijbelstudie over     
             Romeinen  9, 10 en 11 
Datum:  7, 14 en 21 februari 2023 
Plaats:   Westerkerk; Nijkerkerweg 4; 3853 JS Ermelo 
Tijd:      20.00 – 21.45 uur; inloop vanaf 19.30 uur 
Collecte: bestrijding onkosten 
 
Romeinen 1 t/m 8 is door de prediking redelijk bekend. Anders is 
dat voor de hoofdstukken 9 t/m 11. Het lijkt wel of Paulus in deze 
hoofdstukken op een heel ander onderwerp overgaat. Maar is dat 
zo, of moeten we deze drie hoofdstukken in het verlengde zien 
van de vorige hoofdstukken? Allerlei thema’s passeren de revue 
zoals: Geldt Gods liefde nog wel voor het Joodse volk? Waarom 
heeft het Joodse volk Jezus afgewezen; is dat onwil, of heeft dit 
ook te maken met de raad Gods? Wat betekent het, dat er een 
gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen en dat, als de tijd 
van de heidenen vervuld is, het evangelie weer terug zal keren 
naar Jeruzalem? Welke beloften staan er nog uit voor het Joodse 
volk? We moeten het Joodse volk jaloers maken, maar hoe geven 
we daar vorm aan? Uit de hoofdstukken 9 t/m 11 blijkt dat Paulus 
begaan is met het Joodse volk. Zegt dat ook iets over hoe onze 
houding naar het Joodse volk moet zijn? 
In deze drie hoofdstukken komt veel aan de orde. Op de eerste 
avond worden de  hoofdstukken 9 en 10 besproken; in de 
volgende twee bijeenkomsten staat hoofdstuk 11 centraal. Op 
iedere avond is er ruimte voor uw vragen.  
 
De Seminars zijn ook te volgen via de live stream, waarbij voor 
iedere avond een andere link geopend moet worden.  
De URL's voor de bijeenkomsten zijn: 
7-2-2022:   https://youtu.be/xKAh_MARrOk 
14-2-2022: https://youtu.be/91c_FLpRWzQ 
21-2-2022: https://youtu.be/kO7yRXnqL9c 
 
U vindt de URLs ook op https://kerkdiensten.westerkerk-
ermelo.nl 

Naast de bloemen  
ontving Bas de Gaay  
Fortman een kaars met  
opdruk van de  
Zendingskerk 

https://youtu.be/xKAh_MARrOk
https://youtu.be/91c_FLpRWzQ
https://youtu.be/kO7yRXnqL9c
https://kerkdiensten.westerkerk-ermelo.nl
https://kerkdiensten.westerkerk-ermelo.nl
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DE ANDERE WANG EN HET LIJDEN 
 

Het gebeurde in een gesprekskring dat iemand zei: “Jezus vraagt te 
vergeven, en de andere wang toe te keren en daar heb ik moeite 
mee.”  
Spreekster wist dat Jezus zelf wel vergeven had, tot het einde toe, 
maar werd het ook van haar gevraagd? 
 

Aan joodse zijde is wel gezegd dat het christendom soms zozeer de 
nadruk legt op  vergevensgezindheid en geweldloosheid dat het kwaad 
te veel ruimte krijgt. Het geweld wordt daarbij geen halt toegeroepen. 
Kan dat de bedoeling zijn van Jezus’ woorden? Is de opdracht tot 
leven ook niet een bijbels gegeven?  Of, zoals Amos zegt (5,6) “Zoekt 
de HEER en leef.” 
 

Moeilijke vragen, ook gesteld door mensen die zelf veel hebben 
meegemaakt, misschien een oorlog.  
Iemand in de gesprekskring merkte op dat kwaad en geweld slecht 
zijn voor zowel het slachtoffer als voor dader. Het is in beider belang 
dat kwaad en geweld stoppen.  
 

Niet voor niets vertelt het scheppingsverhaal dat schoonheid en 
harmonie waarin het leven kan groeien en bloeien aan voorwaarden 
gebonden zijn. Als de mens bekend raakt met het kwaad wordt een 
grens overschreden.  Geweld, veroorzaakt door machtswellustelingen, 
richt het goede leven te gronde en doet de rechtvaardigen lijden. 
Houdt de geweldenaar (of de tiran) in toom, lezen we daarom bij de 
profeet Jesaja (1,17). 
Maar Jesaja (53)  profeteert ook over de lijdende knecht van wiens 
lijden een grote verzoenende kracht uit gaat  tussen hemel en aarde. 
De kerk herkent hierin het verzoenend lijden en sterven van Jezus 
Christus.  
Aan joodse zijde wordt bij deze profetie gedacht aan het lijden van het 
Joodse volk door de eeuwen heen. Is het niet precies dit volk dat 
Jezus vertegenwoordigt?  
 

Tegen machtswellust, dat een bedreiging vormt voor het goede leven, 
is altijd verzet geboden. Ten koste van alles. 
Jezus verzekert ons dat Hij het komende jaar met ons zal zijn, ook als 
het kwaad zich breed maakt. Hij zegt ons Zijn vrede toe en bemoedigt 
ons om ons te blijven inzetten voor het goede. We verwachten 
immers, Hij heeft het ons beloofd, dat het kwaad niet het laatste 
woord zal hebben! 
 
Louise Katus 
 
VAN DE PENNINGMEESTER 
 
In december vorig jaar is voor collectes totaal € 4.538,25 ontvangen. 
Op bankrekeningen is € 3.132,50 ontvangen waarvan € 1.000 
specifiek voor kinderen in Griekenland en € 1.405,75 in de kerk. De 
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opbrengst voor de specifieke zondagse collecten is € 2.651,23,  voor 
de diaconale maandcollecte € 1.351,12, voor het collecteblok  
€ 418,40 en voor kaarsen Syrië € 117,50. 
 
Over heel 2022 bedroeg de opbrengst voor diaconale doelen € 
25.761. In 2021 was dat € 19.290 en € 23.154 in 2020. Fijn dat ook 
het niveau van vóór corona is overtroffen.  
 
Vergeet u niet te reageren op Actie Kerkbalans ? 
 
Ton Hardeman 
 
VAN DE DIAKENEN 
 
In de maand februari is de diaconale maandcollecte voor project van 
Kerk in Actie: Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala. 
Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en 
huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het 
opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden 
en ook in de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)
cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze 
leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het 
Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen vrouwen moet 
stoppen. 
Kerk in Actie ondersteunt de volgende cursussen:  

Het Tamar-project leert 20 jonge Maya-vrouwen hun rechten en 
hoe te handelen bij (seksueel) geweld (n.a.v. verhaal in 2 
Samuél 13). Zij komen vier weekenden bij elkaar. 

Het José-project leert 20 jonge Maya-mannen hoe ze op een 
gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan. Ook 
leren ze welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen tegen 
geweld. 

Bijbellezen in eigen context geeft 30 mannen en vrouwen de kans 
om nieuwe inzichten op te doen, zich te bevrijden van oude 
geloofsbeelden die vrouwen onderdrukken en verandering in 
gezin, kerk en samenleving teweeg te brengen. De deelnemers 
volgen een 4-daagse cursus. 

Stem van onderdrukte vrouwen laten horen 

De organisatie vraagt zowel online als offline aandacht voor geweld 
tegen vrouwen en voor gelijkheid tussen man en vrouw. Tijdens de 
jaarlijkse Internationale Dag tegen het Geweld (op 25 november) 
gaan vrouwen de straat op om het probleem breed onder de aandacht 
te brengen in Guatemala. Vrouwen worden ondersteund om juridische 
of medische hulp te vinden na huiselijk of seksueel geweld. Veel 
vrouwen die de cursussen volgen, blijven zich als vrijwilligster inzetten 
voor de organisatie. 
 
In de maand februari is de diaconale maandcollecte voor project van 
Kerk in Actie: Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala. 
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Spiraal van geweld doorbreken 
Cedepca werd in 1986 opgericht. Het is de  

Spaanse afkorting van Evangelisch Centrum  

voor Pastorale Studies in Centraal Amerika.  

Guatemala is getraumatiseerd door de 36-jarige burgeroorlog, 
waarbij 240.000 mensen omkwamen. Soldaten zetten geweld in 
tegen vrouwen en hun gezinnen als onderdrukkingsmiddel. Officieel 
eindigde de oorlog in 1996, maar voor vrouwen is er weinig 
veranderd, omdat er nog steeds veel (huiselijk) geweld is. Daarom is 
het werk van Cedepca nog steeds actueel en nodig en inmiddels ook 
uitgebreid naar omringende landen, zoals Nicaragua en Costa Rica. 

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. sterke vrouwen Guatemala 
(Z9109213) of maak uw bijdrage over naar rekeningnummer 
NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de 
Zendingskerk  ovv Diaconale maandcollecte  februari 2023 
 
Diaconale maandcollecte in maart “Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra” 
 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en 
onderdrukking. Sommigen komen naar Nederland waar ze met of 
zonder ouders in asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze 
mogen blijven.  
Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks 
het Kunstlab met meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, 
theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en 
jongeren vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit 
versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de 
mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, 
zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve 
workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor 
bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk 
in Actie, zoals het werk voor kinderen en jongeren. 
We collecteren voor dit project in de diensten in maart, u kunt 
overmaken naar de Zendingskerk of maak een bijdrage over op NL89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid. 
Namens de taakgroep diaconie, 
 
Wilma de Vries 
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Syrië project 
De afgelopen twee jaar hebben we als Zendingskerk een project van 
Kerk in Actie in Syrië gesteund: “De kerk als plek voor hoop en 
herstel in Syrië”. 
In 2022 hebben we 8 keer gecollecteerd voor het project. De totale 
opbrengst was € 1493,49. Daarnaast was de opbrengst van diaconale 
beurs ook voor dit project. Totaal is € 2640 overgemaakt. In 2022 
hebben we ook kaarsen verkocht voor het project. Dit heeft € 212,50 
opgebracht. Dit betekent dat we in 2022 in totaal € 4345,99 hebben 
opgehaald voor dit project. Hartelijk dank voor uw steun. 
 
Ghana project 
In 2023 gaan we een project van Kerk in Actie in Ghana steunen : 
“Nieuwe kansen voor straatmeisjes.” In het opvangcentrum “LifeLine” 
in Accra worden straatmeisjes opgevangen en krijgen ze de kans een 
vak te leren. Hierover hebt u al in het vorige Contact kunnen lezen. 
Op zondag 29 januari is er meer informatie gegeven in de dienst. Op 
zondag 23 april willen we na afloop van de dienst nog meer 
informatie geven en zullen we een lunch met Ghanese gerechten 
organiseren. In een komend nummer van Contact volgt meer 
informatie.  
 
Albert Grit, taakgroep Diaconie 

 

Collectes zondag 5 februari tot en met Palmpasen 
 
Zondag 5 februari:   Kerk in Actie Vakopleiding voor jongeren in     
                              Pakistan 
Zondag 12 februari: Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten 
Zondag 19 februari: Kerk in Actie: Noodhulp en rampenpreventie in 
                              Ethiopië 
Zondag 26 februari:  Kerk in Actie: Maatjes voor gezinnen zonder 
                              ouders in Zambia 
Zondag 5 maart:      Kerk in Actie: Perspectief voor jonge 
                              Vluchtelingen in Colombia 
Zondag 12 maart:    De Parasol 
Zondag 19 maart:    Kerk in Actie: Omzien naar gevangenen in 
                              Nederland. 
Zondag 26 maart:    Vluchtelingenwerk Ermelo 
Zondag 2 april: Ghana : Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Accra 
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Boekbespreking   
      
WAT DOE IK HIER IN GODSNAAM?    
    
Een zoektocht     
Carel ter Linden schreef dit boek in 2013; veel gemeenteleden zullen 
het wel kennen, maar de vragen naar ‘godsbeelden’ (Hfdst IX-X) en 
‘het flinterdunne verschil tussen geloof en ongeloof’ (Hfdst XII) blijven 
vroeg of laat terugkomen en zijn fundamenteel genoeg om er bij stil 
te staan aan het begin van dit nieuwe jaar. Op 2 oktober vorig jaar 
sprak ds. Kim Magnée-de Berg ook over de alledaagse praktijk van 
geloven en niet-geloven, van twijfel en vertrouwen.  
Ter Linden zoekt naar de gemeenschappelijkheid van mensen die wel 
en die niet ‘iets met God hebben’, met bruidsparen waarvan de 
partners verschillend denken en hem vragen hun huwelijksdienst te 
leiden. De manier waarop dat gebeurde was voor de Arbeiderspers 
aanleiding aan Ter Linden te vragen een  boek te schrijven waarin ook 
vragen van wie zich niet gelovig noemt tot hun recht zouden komen. 
Iemand benoemt niet gauw wat hij bedoelt als hij zegt: ik geloof. 
Evenmin als iemand die zegt: ik geloof niet. Beiden zouden aan ruimte 
winnen door dat eens aan elkaar te vertellen. Wij zouden de ander 
beter begrijpen, en vermoedelijk ook onszelf.  
Over de betekenis van het woord ‘God’ schrijft Ter Linden: Ik heb 
overwogen om dat overal te vervangen door ‘het Essentiële’. Het 
woord ‘God’ roept immers associaties op met een persoon-achtig 
Wezen, dat van buiten deze wereld en ons mensen om sturend en 
handelend optreedt en ons leven op een verborgen manier leidt. Het 
voor ons bestaan en de voortgang van het leven Essentiële heb ik 
echter vooral vanuit de Bijbel geleerd. Het gaat om de vraag wat wij 
door schade en schande heen als betrouwbaar hebben ervaren. Wij 
hebben dit menselijk leven niet zelf bedacht en weten dus niet zomaar 
wat ‘trouw’, ‘liefde’ en ‘recht’ betekenen. Wij moeten deze diepe 
menselijke waarden ontdekken, ernaar leren handelen, en er voor 
willen kiezen.  
Ik kan het woord ‘God’ echter niet missen, zegt Ter Linden, dan zou ik 
de verbinding verbreken met bijbelverhalen die met deze oude 
voorstelling van een God die in de hemel woont verbonden zijn. De 
term ‘het Essentiële’ mist de lading die het woord ‘God’ heeft, en geeft 
onvoldoende het besef weer van het unieke geheimenis van ons 
bestaan. Dan mag ik ‘bidden’ zien als ‘een gesprek met mijzelf in 
aanwezigheid van God. Als ik naar een antwoord in zijn geest zoek, 
wordt het misschien wel een ander antwoord dan wij, egocentrisch of 
impulsief als wij kunnen zijn, zouden kiezen. Bidden is in gesprek zijn 
met de Tegenstem. Maar het blijft ons eigen antwoord. Ik bid niet om 
van God iets te vragen, maar om van mijzelf iets te vragen.  
Ook van dit boek zijn uittreksels beschikbaar via e-mail 
janschakel@hetnet.nl 
 
Jan Schakel 

mailto:janschakel@hetnet.nl
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Mutaties 
Aangemeld als lid :  
Dhr. N. van Foreest en mw. C. Jansen, Van den  Berghlaan  6,  
3853KP Ermelo, pastoraal wijk 3 
Dhr. M.M.H. Hoogendoorn, Drift 66, 3844 JZ Harderwijk, pastoraal 
wijk 7 
Van lid naar vriend :  
Dhr. H. van Beek en mevrouw A. van Beek-  Kamp, Reviuslaan 15, 
3852 BS Ermelo, pastoraal wijk 1B 
Verhuisd:    
Fam. Gitz, tijdelijk postadres Jasmijnweg 42, 3852 GJ Ermelo 
Mw. M. van ’t Maalpad, IJsbaanweg 37 kamer 26, 3851 CP Ermelo,  
pastoraalwijk 4B 
Mw. I. Stegeman naar Kroondomein; afdeling UIL kamer 8J,     
Sparrenlaan 10, 3851 XR Ermelo, pastoraal wijk 5  
Uitgeschreven:  
Dhr. H.G.M. van Vuure, Pastorieweg 17, 3851 LN Ermelo 
Mw. C. Prinsen-Brouwer, Fokko Kortlanglaan 12, 3853 KG Ermelo 
Overleden:                                                                                                                                                    
Dhr. P. H. Kerkhoff, Schoolpad 7, 3851 JE Ermelo 
Dhr. H.J. Licher, Vondellaan 6, 3852 BM Ermelo  
 

Ledenadministratie en bezorging Contact 
In het vorige nummer van Contact las u nog een groet van Piet 
Kerkhoff. Enkele dagen daarna is hij overleden. Jarenlang is hij de 
ledenadministrateur geweest en heeft daarbij ervoor gezorgd dat 
Contact bij u op de deurmat viel of in uw mailbox belandde. 
Ondergetekende, Margot Sants, kan u intussen melden dat daar 
meer werk aan vast zit dan u en ook ikzelf zouden vermoeden. Zoals 
u zult begrijpen of misschien al wel weet heb ik deze taak op mij 
genomen. Toen Piet vanuit het ziekenhuis met een wensambulance 
naar het hospice zou gaan, wilde hij per se langs huis om het 
overzicht van de ledenadministratie duidelijk te maken voor zijn 
opvolger. Hierin herkennen we zijn plichtsgetrouwheid. Ik ben hem 
er zeer erkentelijk voor. Intussen heb ik een overzicht gemaakt van 
de bezorgwijken. Het bleek bij het selecteren van de kolommen dat 
er wel eens een ander nummer tussen zat. Mijn vraag aan u is of u 
wilt melden wanneer er iets anders is gegaan dan vorige keren. Wat 
er in ieder geval anders gaat is dat u geen naamsticker zult 
aantreffen op Contact. De bezorgers ontvangen een lijst met namen 
en adressen en we gaan het proberen zonder de naamstickers. Dat 
scheelt heel veel werk en natuurlijk ook geld. Verder wil Greet 
Kerkhoff weer haar steentje bijdragen door de Contacten bij de 
bezorgers in Ermelo in de bus te doen. Geweldig Greet, en heel veel 
dank! We gaan er vanuit dat met hulp van de vele bezorgers alles 
weer goed zal gaan. Mocht u een probleem hebben, wilt u mij dan 
mailen of bellen? ledenadministrateur@zendingskerk.nl of 0341 557 
492. Vriendelijke groet, 
 
Margot Sants-Kottman 

mailto:ledenadministrateur@zendingskerk.nl
Martin van Ee
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KERKDIENSTEN 
 
U kunt alle diensten blijven volgen via de site van de Zendingskerk: 
www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.  
 
Morgendiensten beginnen om 10.00 uur. De dienst op Aswoensdag 
begint om 19.30u. 
Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de 
maand en beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 26 
februari. 
 
 5 feb. Drs. Jan Greven 
12 feb. mw. Heleen Bakker 
19 feb. ds. Wilbert van Iperen,        
22 feb. ds. Kim Magnée-de Berg Aswoensdag, 19.30u. 
26 feb.  ds. Kim Magnée-de Berg  1e zondag van de 
                                                        veertigdagentijd 
 5 mrt  ds. Marjanne Dijk   2e zondag van de 
                                                        veertigdagentijd 
12 mrt      ds. Kim Magnée-de Berg 3e zondag van de 
                                                        veertigdagentijd,  

            Maaltijd van de Heer 
19 mrt  mw. Janneke Doornebal 4e zondag van de 
                                                        veertigdagentijd 
26 mrt ds. Sjoerd Zwaan  5e zondag van de 
                                                        veertigdagentijd 
 
 
 
Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 24 
maart.  
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag 13 
maart binnen te zijn bij de redactie van Contact. 
 
 
 

HULPDIENSTZENDINGSKERK 

 

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of 
mailen:  
Tel. 06 22389790 of hulpdienstzendingskerk@gmail.com.   
Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp! 
 

http://www.zendingskerk.nl
mailto:hulpdienstzendingskerk@gmail.com

