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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. de Berg  
                                      E-mail: predikant@zendingskerk.nl                 06-41375303 
Ledenadministratie: Mevr. M.Sanys–Kottman  
                              Prof. Kohnstamhof 8 3851 JZ Ermelo    tel 557492      
                              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                                                   06-38507413 
                                      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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Licht uit licht 
 

De liefde bidt voor wie 
niet weten wat zij doen; 
gekruisigd blijft zij stil 
voor wie de hamer heft. 
 

En na de sabbath keert 
zij tot de treurenden, 
verrezen uit het graf 
wandelt zij in de hof. 
 

Onherkend zit zij aan, 
met hen, met u, met mij 
te Emmaüs, tot het brood 
door Hem gebroken wordt. 
 

Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten 
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Beeldmeditatie voor de lijdenstijd: Jésus à l’Hôpital 
 
 
 
                                  We horen het elk jaar weer op Goede Vrijdag,                             
                                  het verhaal van de gewelddadige dood van 
                                  Jezus. Talloze malen is het doorverteld. 
                                  Misschien is het wel het meest verbeelde 
                                  verhaal uit de Bijbel. Maar niet eerder kwam 
                                  het zo indringend bij me binnen als door het 
                                  werk van de kunstenaar Wout Herfkens. 
 
Hij maakte van afgedankte kruisbeelden een serie kunstwerken met 
de titel ‘Jésus à l’Hôpital’, Jezus in het ziekenhuis. We zien Christus, 
die van het kruis is afgehaald, zijn wonden, en Hijzelf toegedekt 
onder een deken, ingestopt met liefde zou je haast zeggen. 
 
Toen ik het voor het eerst zag werd ik er diep door geraakt. Intussen 
heb ik een van de beelden uit de serie in mijn studeerkamer staan en 
het ontroert me telkens weer en het heeft me op een nieuwe manier 
naar het verhaal leren kijken. 
 
Lang voelde ik me alleen passief bij dit gedeelte van het verhaal van 
Jezus betrokken: als toeschouwer die zoveel eeuwen later naar het 
verhaal kijkt.  
Of, volgens de theologie die lang in de kerk centraal heeft gestaan, 
vooral als object. Als object van het heil weliswaar, maar ook dat gaf 
eerder afstand dan betrokkenheid. 
 
Nu kijk ik naar dit beeld en ervaar ik een uitnodiging tot 
wederkerigheid, tot betrokkenheid in een verhaal dat niet van toen is, 
maar van nu. In deze Christusfiguur zie ik God vertegenwoordigd, 
maar misschien nog wel weer de mens, de medemens.  
Ik denk aan de woorden uit Matteüs 25, waar Jezus tegen zijn 
leerlingen zei: 
 
Ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven, ik had dorst en 
jullie hebben mij te drinken gegeven, ik was vreemdeling en jullie 
hebben mij opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed, ik 
was ziek en jullie hebben mij bezocht, ik was in de gevangenis en 
jullie kwamen naar mij toe.” En als ze dan vragen: “Heer, wanneer 
hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te 
drinken gegeven? En wanneer zagen wij u als vreemdeling en hebben 
u opgenomen, of naakt en hebben u gekleed? En wanneer zagen wij u 
ziek of in de gevangenis en zijn u komen bezoeken?” dan geeft hij als 
antwoord: “Voorwaar, Ik zeg u: al wat je gedaan hebt voor een van 
de minst aanzienlijken van mijn broeders of zusters, dat heb je voor 
mij gedaan”. 
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En dan kijk ik opnieuw naar deze Jezus en het is of hij vanuit het bed 
mij aankijkt en me op het spoor zet van al die mensen die gewond 
zijn, letterlijk en vooral figuurlijk, en in wie Christus aanwezig is en in 
wie we voor Hem kunnen zorgen. 
 
Het wonder van het evangelie is dat, er een diepe verbondenheid 
bestaat tussen God en mens. Tegelijk is er de verwijdering die telkens 
ontstaat wanneer de liefde gewond raakt in deze wereld.  
Die verwonding en die nabijheid, ze horen allebei bij Goede Vrijdag. 
Zo klinkt het ook in een lied van Marten Kamminga, dat niet voor 
niets “Meegekruisigd” heet. 
  
Tranen op afstand, tranen om jou 
tranen van waarheid, tranen van trouw, 
trouw aan de liefde die ons verbindt, 
trouw aan die Vrijdag waar ik jou vind. 
 

Jij zo beschadigd door wat men vindt, 
jij zo geminacht, omdat je mint. 
Mint juist die ene die naar je smacht, 
maar die ook bijna niets meer verwacht. 
 

Jij zo mishandeld, omdat je geeft, 
jij vastgenageld, omdat je leeft, 
leeft voor de liefde tot op het kruis, 
vanaf die Vrijdag ben jij mijn thuis... 
 

Op Goede Vrijdag, in deze Christus, vinden we God op een manier die 
ons ten diepste toe vraagt om verbinding. Een verbinding die tot 
uiting komt in de zorg voor wie gewond zijn geraakt aan het bestaan. 
En misschien nog een stap daarvoor: allereerst in de moed om niet 
weg te kijken bij de ellende van een ander mens. Hoe akelig ook om 
te zien. 
 
Om iemands wonden te verbinden moet je ze durven zien. Om een 
ander te kunnen verzorgen moet je dichtbij durven te komen. Zorg 
vraagt om verbinding. 
 
Iemand zei ooit: het tegendeel van liefde is niet haat, maar 
onverschilligheid. 
En ik vermoed dat dat wel eens waar zou kunnen zijn en dat het 
misschien wel het grootste gevaar is voor onze humaniteit: 
onverschilligheid. Dat we ons neer hebben gelegd bij de status quo, 
dat we met droge ogen naar het journaal kunnen kijken, dat wat 
buiten onze kring gebeurt aan ellende, aan armoede, aan marteling 
en ongeluk ons niet werkelijk meer raakt. Passief kijken we ernaar 
zonder het werkelijk te zien, zonder ons erin betrokken te weten. 
 
En dan kijkt de gekruisigde, de gewonde Christus mij aan en hij 
vraagt mij om niet weg te kijken, maar juist dichterbij te komen. Met 
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zijn blik zegt hij me: “Als je Mij wilt verzorgen, mijn wonden wilt 
verbinden, zie dan om naar elkaar. Juist ook naar hen naar wie je 
liever niet kijkt omdat het niet om aan te zien is, dat ten hemel 
schreiende leed. Kijk om naar hen dichtbij en veraf die gewond zijn, 
die ten onder lijken te gaan aan pijn, aan angst en aan de 
onverschilligheid van de wereld. Dek hen toe met liefde en wees hen 
nabij. Want daarin ligt de verzoening tussen jou en God en de 
toekomst voor de wereld”. 
 

ds. Kim Magnée-de Berg 
 

Meer over het werk van Wout Herfkens is te vinden op zijn website: 
woutherfkens.com 
In een gesprek met Annemiek Schrijver in het tv-programma De 
Verwondering vertelde hij uitgebreid over zijn inspiratie en dit werk. 
De aflevering in kwestie is nog terug te kijken via internet. 
 

Persoonlijk bericht van de predikant 
 

Beste Zendingskerkers, 
 

Met dit bericht wil ik u op de hoogte brengen van een ingrijpende 
verandering in mijn persoonlijke situatie. Onlangs hebben mijn 
echtgenoot Ivo en ik besloten om uit elkaar te gaan. Zoals jullie 
begrijpen is dat geen besluit dat over één nacht ijs is gegaan. Het is 
een moeilijke en verdrietige beslissing geweest, waar we lang mee 
geworsteld hebben, zeker ook vanwege onze kinderen. Maar 
uiteindelijk hebben we met elkaar en in goede harmonie toch moeten 
concluderen dat een scheiding in ons geval de beste keuze is. 
Het gaat naar omstandigheden goed met ons en dat het besluit nu 
genomen is, geeft ook een zekere rust.  
Het betekent natuurlijk ook dat er praktisch een aantal dingen zullen 
veranderen. In juni zal ik verhuizen naar een eigen woning vlak bij 
ons huidige huis in Gouda, zodat de kinderen (die deels bij mij en 
deels bij Ivo zullen gaan wonen) makkelijk heen en weer kunnen. Het 
is voor ons en voor de kinderen heel fijn dat we zo het co-ouderschap 
kunnen invullen. 
Daarnaast zal ik weer mijn eigen naam gaan gebruiken. Dat zal even 
wennen zijn, zowel voor mijzelf als voor anderen.  
Het is geen gemakkelijke periode (geweest), en tegelijk gaat er 
gelukkig ook heel veel, bijvoorbeeld het werk, gewoon door en dat 
doet ook goed. 
Voor nu proberen we in alle rust en zo goed mogelijk alle praktische 
dingen te regelen.  
Gelukkig weten we ons omringd door de steun van mensen uit onze 
omgeving. Ik hoop dat jullie begrip hebben voor onze situatie.  En 
weet dat het voor mij fijn en steunend is om juist ook nu aan het 
werk te zijn en in de gemeente bezig te kunnen zijn. 
Met een hartelijke groet, in verbondenheid, 
 
Ds. Kim (Magnée-) de Berg 

Martin van Ee
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Kerkdiensten 
 
Op 26 maart gaat ds. Sjoerd Zwaan weer bij ons voor. We vervolgen 
onze lezingen uit het Johannes evangelie. Deze zondag staat het 
bijzondere verhaal van Lazarus op het rooster (Johannes 11). 
De zondag daarna is het Palmzondag, onze voorganger is dan 
mevrouw Hanneke Willemse. 
We horen het intochtverhaal zoals de evangelist Matteüs dat vertelt 
en maken zo de overgang naar de Stille of Goede week. Zoals 
gebruikelijk maken we met elkaar de hele cyclus van liturgische 
dagen door: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 
uiteindelijk Pasen. Aan al deze diensten verleent de cantorij 
medewerking, onze eigen predikante gaat in deze vieringen voor. In 
de Stille Week zijn het ingetogen en bezinnende kerkdiensten, 
uitlopend op een vreugdevolle viering van de Opstanding, de 
overwinning van het licht op de duisternis. 
 
Na Paasmorgen komen we in de liturgische periode die de Paastijd 
wordt genoemd: de 50 dagen van Pasen tot Pinksteren. We dragen in 
deze tijd het licht van Pasen met ons mee. 
Op 16 april verwelkomen we ds. Heuvelink. Uit Johannes 20: 19-31 
horen we over de verschijning van de Opgestane aan zijn leerlingen, 
in het bijzonder aan Thomas. 
Een week later is het een bijzondere dienst waarin ons diaconaal 
project in Ghana centraal staat. Elders in Contact leest u er meer 
over.  
Op 30 april staat het bekende verhaal over de Goede Herder op het 
rooster. Onze gastpredikant is ds. Ten Voorde.  
Op 7 mei ontvangen we ds. Louisa Vos. Uit Johannes 14 horen we hoe 
Jezus met zijn leerlingen vooruitblikt naar zijn Hemelvaart. 
Op 14 mei tenslotte is ds. Sjoerd Zwaan weer als voorganger in ons 
midden. Dat is de zondag voor Hemelvaart. Ook in de tekst die dan 
centraal staat komt de thematiek aan de orde van de tijd dat Jezus 
niet meer op aarde is en tegelijk houdt Jezus hier zijn leerlingen het 
visioen voor van een vreugdevolle toekomst. 
 
We zien uit naar goede diensten met elkaar! 
 
VAN DE SCRIBA 
 
 
De organisatie van de kerkdiensten 
Al ruim voordat ik scriba werd, kwam meermaals de gedachte bij me 
op dat er een stevig stuk organisatie onder een kerkdienst moet 
liggen om die zo goed en vlot te laten verlopen als we gewend zijn. Ik 
ben daarvan sinds ik in functie ben volkomen overtuigd geraakt. Ik 
doel niet zozeer op de Orden van Dienst zoals die worden ingevuld 
door de voorgangers. Het gaat me meer om het voorbereiden van en 
medewerken aan de dienst door een ruime pool van vrijwilligers 
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(godlof!), bij toerbeurt zo’n twaalf tot zestien per zondag.  
Ik som maar eens wat op: het regelen van de voorgangers, de 
communicatie met de kerkmusici en de kosters, het opstellen van 
mededelingen, zowel de mondelinge als de getoonde, en van 
momenten van gedenken, de liturgie op de beeldschermen en de 
website, het instellen van het YouTube-kanaal, cameraregie, 
liturgische bloemschikkingen, cantorij, koffiedienst, kerktaxi (zoals dat 
in sommige gemeenten heet), roosters voor alle medewerkers en wat 
niet nog meer. Dit alles vraagt goede afspraken, aandacht en inzet. 
Een aantal zaken hiervan loopt weliswaar via mij als scriba, maar het 
is Anke van Dalen die als onze ‘kerkdienstenregelaar’ iedere week er 
weer voor zorgt dat allen op tijd van de nodige informatie voorzien 
worden om hun taak te kunnen uitvoeren. Zij zorgt zo voor een flinke 
verlichting van de taak van de scriba, waarvoor ik haar zeer dankbaar 
ben. 
 
Uitgelicht 
 
In de afgelopen twee maanden zijn er zaken gepasseerd waarbij ik 
nog even wil stilstaan. 
 
Film 
Het woord religie verwijst in zijn oorspronkelijke betekenis naar 
verbinding zoeken met iets of iemand buiten of boven onszelf. Op 
initiatief van onze predikant, ds. Kim de Berg, werd op 
maandagavond 23 januari de documentaire ‘Snelwegkerk’ van Elsbeth 
Fraanje vertoond, waarin dat voelbaar werd gemaakt. Een bijzondere 
film waarin van vier mensen persoonlijke verhalen naar voren komen. 
Treffend was hoezeer de snelwegkerk als ontmoetingsplaats met het 
transcendentale voor mensen, gelovig, twijfelend of verklaard 
ongelovig, een helende rol speelt. Een beschikbaarheid waar je 
onbekommerd je diepste wezen kunt blootleggen.  
Voor wie er niet bij was en toch de film graag wil zien, is dit de link: 
https://www.npostart.nl/2doc/28-02-2018/VPWON_1267970  
 
Musical 
Op 17 en 18 februari kon er na de stop van de coronajaren weer een 
musical in de kerk opgevoerd worden, ‘Circus Mens’. Elders in dit blad 
leest u een terugblik of recensie. De opvoering trok tweemaal een 
volle kerkzaal. Dat het een succes was, valt ook wel op te maken uit 
het mailbericht van een van de bezoekers naderhand, die vroeg of het 
mogelijk is een ander jaar aan de opvoering deel te nemen. Dat wordt 
dan wel nog afwachten, want volgend jaar wordt even overgeslagen. 
 
 
Overlijden 
In de afgelopen maanden overleden vier van onze gemeenteleden: 
Hans Licher, Jan Koen, Hillie Houthoff en Henny de Vlaming. Elders in 
dit blad vindt u het aan elk van hen gewijde In Memoriam.  

https://www.npostart.nl/2doc/28-02-2018/VPWON_1267970
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Ds. Jan Koen verbleef voor zijn overlijden ongeveer twee weken in 
het Willem Holtrop Hospice. Meer dan veertig jaar zijn mijn vrouw en 
ik hecht met hem bevriend geweest en we waren blij dat we hem nog 
konden bezoeken. Hij vertelde toen hoe dankbaar hij was voor zovele 
kaarten met goede woorden die hij van leden van de Zendingskerk 
ontving. Hij drukte me op het hart u daarvoor te bedanken. Bij deze 
postuum. 
 
Corona 
De coronapandemie is volgens de minister van volksgezondheid 
officieel voorbij. Alle speciale maatregelen ter bescherming tegen 
corona zijn geschrapt. Voor kwetsbare mensen blijft corona evenwel 
een risico. In onze kerk willen we hiermee toch rekening blijven 
houden en dit ook tot uiting brengen. Voorganger en ambtsdrager 
begroeten elkaar bij aanvang van de dienst nog steeds met een enkel 
hoofdknikje. Bij de Maaltijd van de Heer blijven we voorlopig nog 
gebruik maken van de kleine glaasjes voor de wijn. Koffie drinken na 
afloop doen we zoveel mogelijk in de ruimere kerkzaal.  
 
 
Vanuit de kerkenraad 
 
Bezinningsdagen 
Eind januari heeft de kerkenraad zich gedurende twee dagen beraden 
op de toekomstvisie van de Zendingskerk en op een nieuw 
beleidsplan.  
Via het spel Talent & gedrag speurden we allereerst naar de 
belangrijkste kwaliteiten van de leden van de kerkenraad. We 
verheugden ons te kunnen constateren dat er sprake lijkt te zijn van 
veelkleurigheid en verscheidenheid in talenten en een mooie 
uitbalancering daarvan in de kerkenraad. 
 
De kerkenraad wil ernaar streven met zoveel mogelijk betrokkenen 
en geïnteresseerden in gesprek te gaan om een toekomstgericht 
ontwikkelproces in gang te kunnen zetten. Nadruk zal liggen op 
draagvlak en heldere communicatie. Motto voor zo’n ontwikkelproces 
moet niet zijn: wat moeten we veranderen? Maar: wat houdt ons in 
beweging?  
Inmiddels hebt u via de e-mail een uitnodiging ontvangen om deel te 
nemen aan huiskamerbijeenkomsten over dit onderwerp, want de 
kerkenraad wil graag daarover met u in gesprek komen.  
 
Het huidige beleidsplan is besproken en zal komende maanden verder 
geëvalueerd worden om conclusies in een nieuw beleidsplan te 
kunnen verwerken. Ook wil de kerkenraad haar eigen functioneren 
evalueren. 
De kerkenraad heeft verder het plan opgevat de ondersteunende 
taakgroepen samen uit te nodigen om inhoud en aanpak met elkaar 
uit te wisselen en zo beter bekend te raken met elkaars werk. 
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Elders in dit blad hebt u een persoonlijk bericht van onze predikant 
kunnen lezen. Zij stelde de kerkenraad tijdens de bezinningsdagen 
van deze ingrijpende verandering in haar persoonlijke situatie al op de 
hoogte. Het is verdrietig dat de dingen soms zo moeten lopen. Wij 
wensten en wensen haar, haar echtgenoot en hun kinderen sterkte in 
dit proces en verwachten dat ook onze gemeente begripvol en 
steunend zal zijn en dat ook zo de nabijheid van de Eeuwige gevoeld 
mag worden.  
 

Voordat we uiteengingen spraken we tegen elkaar uit dat de sfeer 
harmonieus en ontspannen was met onderling vertrouwen en 
openheid, liefdevol respect en ruimte voor humor. 
 
Kerkenraadsvergadering van 13 maart 
 

In het kader van ons streven echt Groene Kerk te zijn is onderzocht 
welke mogelijkheden er zijn om de CO2-uitstoot als gevolg van het 
gebruik van fossiele brandstoffen verder te beperken. Er blijken twee 
geschikte alternatieven te zijn: een hybride oplossing en een 
oplossing zonder gebruik van gas met behulp van een hoge 
temperatuur lucht-water warmtepomp. Dit laatste heeft duidelijk de 
voorkeur van de kerkenraad, zeker ook omdat wij als kerk tegelijk 
een voorbeeldfunctie willen vervullen. Omdat dit echter, afgaande op 
de huidige energietarieven, gepaard zal gaan met een verhoging van 
de jaarlijkse kosten met ca. € 2000,- zal dit aan de ALV voorgelegd 
worden. 
 

Zonneschijn kunnen we meestal wel waarderen in ons land, maar het 
zonlicht kan ook hinder opleveren. Zo vroegen enkele gemeenteleden 
om zonwering aan de zuidzijde van de kerkzaal, omdat voorganger en 
beeldschermen vanuit een bepaalde hoek niet steeds goed te zien zijn 
als het zonlicht binnenvalt. Toch wil de kerkenraad geen zonwering 
laten aanbrengen. De hinder doet zich in relatief korte periodes van 
voor- en najaar voor, met name aan de linkerzijde van de kerkzaal, 
de zon (of eigenlijk natuurlijk onze aardbol) draait vrij snel weg en er 
kleven toch ook wel esthetische bezwaren aan.  
 
 

Verschuiven datum Algemene Ledenvergadering 
Om praktische redenen wordt de Algemene Ledenvergadering 
verschoven van 8 mei naar 15 mei. Zet u deze datum alvast in uw 
agenda? Aanvang 19:30u. De uitnodiging ALV vindt u bij het volgende 
nummer van Contact. 
 
Met vriendelijke groet,  
Gerard Reijners, tel. 03441 557572, e-mail: scriba@zendingskerk.nl 
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Kinderen in de kerk! 
 
Sinds enige tijd is er geen kindernevendienst meer in de 
Zendingskerk. Toch komen zo af en toe kinderen mee naar de 
kerkdienst. Voor zover ze nog de basisschoolleeftijd hebben, hangen 
er voor hen sinds kort tasjes in de voorhal, voor tijdens de 
kerkdienst. 
In de tasjes zitten een klembord, een etui met stiften en 
kleurpotloden met een puntenslijper, een boekje en een 
muziekinstrumentje. Met dat instrument kunnen de kinderen 
meedoen tijdens het zingen van de liederen. Nieuwe kleurplaten 
liggen op de statafel in de voorhal, naast de te ondertekenen 
bloemenkaart. 
De gastvrouw/-heer die bij de deur staat wil de kinderen een tasje 
overhandigen en hen wijzen op de kleurplaten die op de tafel liggen. 
Bij het naar huis gaan de tasjes graag weer terug hangen onder het 
kastje van de liedboeken. Uiteraard mogen de kinderen de 
kleurplaten of vouwwerkjes mee naar huis nemen. Probeert u ze te 
stimuleren om de muziekinstrumenten te gebruiken?  
Heleen Bakker en Margot Sants-Kottman hebben de tasjes 
samengesteld. Mocht u nog een suggestie hebben, heel graag! U weet 
vast wel een van hen te bereiken en anders kunt u via de scriba uw 
ideeën doorgeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet op Eerste Paasdag 9 april 
 
Om op Eerste Paasdag in een volle kerk weer een feestelijke dienst te 
kunnen vieren, vragen wij u om op zaterdag 8 april tussen 14.00 uur 
en 15.00 uur uw bloemen naar de Zendingskerk te brengen.                                                                                        
We hopen weer op een “bloemenzee”, zodat alle graven weer van 
bloemen voorzien kunnen worden. 
 
De Bloemengroep                                                              
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In memoriam  
Henry Joseph Licher 
Geboren 9 juni 1929 te Amsterdam  
Overleden 24 januari 2023 te Harderwijk 
 
Hans groeide op met een jongere broer in een  
ruimdenkend gereformeerd gezin, eerst in  
Amsterdam, later in Amstelveen. 
Hij herinnerde zich vooral de orgelklanken  
in de kerk en het mooie zingen van zijn moeder.  
Muziek zou in zijn leven dan ook een belangrijke rol spelen. Na 
de HBS ging Hans in Amsterdam psychologie studeren, aan de 
Vrije Universiteit. Na zijn militaire dienstplicht kwam Hans in 
dienst bij Veldwijk als psycholoog, waar hij tot zijn pensioen 
bleef werken. 
Hans had Hermy leren kennen. Zij werd zijn grote liefde. Zij 
trouwden in 1955. Twee jaar later verhuisden ze naar Ermelo. 
Er werden drie dochters en een zoon geboren. Met het gezin 
werd veel gekampeerd. Als tachtigers gingen Hans en Hermy 
nog kamperen in een tent! Frankrijk was een geliefde 
bestemming. Daar kwamen de voorouders van Hans vandaan 
als hugenoten.  
Toen Hans 60 werd, nam hij afscheid bij Veldwijk en verhuisden 
zij naar de Vondellaan. De tuin grensde aan het 
Zendingskerkhof. Zij sloten zich aan bij de Zendingskerk en 
waren trouwe kerkgangers. Wij leerden Hans kennen als een 
zeer beminnelijk persoon met oprechte interesse in de 
medemens. Hij kon tot het eind van zijn leven genieten van zijn 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.  
Hans volgde schilderlessen bij zijn dochter in Harderwijk. De 
schildersvrienden organiseerden voor zijn 90ste verjaardag een 
expositie bij Cultuurkunst met schilderijen van Hans. Hij speelde 
graag piano en een potje schaak was aan hem wel besteed. 
Ondanks zijn hoge leeftijd bleef Hans sterk en sportief. Door de 
ziekte van Parkinson kwamen er de laatste tijd meer 
beperkingen, maar Hans (en Hermy) kon(den) dit goed 
accepteren.   
Hermy ging vaak met Hans zwemmen en liep trouw met hem 
naar het dorp voor een kopje koffie, steeds voorzichtiger en 
uiteindelijk met de rollator. Zo bleef Hans in beweging.  
In het ziekenhuis zei Hans dat hij in goed vertrouwen op weg 
was naar de hemelen, dus in het meervoud. Er zou toch wel 
meer zijn na dit leven? 
Op 30 januari is Hans na een bijeenkomst in de Zendingskerk 
begraven op het Zendingskerkhof, vlak achter de tuin waar hij 
zo kon genieten. 
 
Johan Kriek 
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In memoriam  
Jan Koen 
Geboren 31 mei 1930 te Zwolle 
Overleden 6 februari 2023 te Ermelo 
 
In de vrede van God die ons verstand te boven  
gaat, is Jan Koen gestorven, heeft hij zijn geest  
kunnen geven in stilte en rust. In die vrede en  
rust konden zijn kinderen hem loslaten in het  
onvolprezen Hospice. De theoloog en predikant, man, vader en 
opa, vriend en reisgenoot peilde deze vrede in zijn niet te 
vatten kracht van aanvaarding van het leven, aanvaarding van 
zichzelf, aanvaarding van elkaar. 
 
Jan groeide op in een warm en groot gezin. Zijn vader was 
onderwijzer, voor Jan een voorbeeld hoe geloof en leven 
samen konden gaan, geestig en zorgzaam. Jan heeft er een 
prachtig verhaal over geschreven hoe hij in hartje oorlog psalm 
116 ontdekte. In het geestelijke voetspoor van zijn vader ging 
Jan theologie studeren, om later als gemeentepredikant en 
daarna tot aan zijn emeritaat als legerpredikant te werken. Met 
een pacifistische en socialistische instelling was dit een dappere 
keuze. Maar hij was ook gefascineerd door bewegende dingen 
als treinen en andere machines. Hij liet zich niet zo maar 
meenemen in het raderwerk, maar bleef ook op afstand om na 
te denken en zijn kameraden bewust te maken van hun rol en 
hun taak voor elkaar. 
 
Inmiddels was hij met Ina getrouwd en vader geworden van 
drie kinderen, Hermien, Joost en Celeste. Daar kwamen weer 
vier kleinkinderen bij op wie hij ontzettend gesteld was. Juist 
zij verdiepten nog meer zijn geweldige ontzag voor en 
verwondering over het leven. Dat je er bént in deze gigantische 
wereld zonder daar maar iets aan te hebben gedaan… nou ja, 
een beetje dan toch wel. Jan kon deze verwondering goed 
overbrengen en met je delen. Een gesprek met hem was een 
gebeurtenis waarbij het altijd ergens over ging.  
 
In de omgang met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en 
andere weggenoten waren drie bijbelteksten voor hem cruciale 
bronnen van vreugde en vriendschap. Dat zijn de 
huwelijkstekst uit psalm 100, vers 1 van psalm 116 én die over 
vrede van God uit Filippenzen 4 vers 7.  
De drie woorden waarmee hij daar invulling aan wilde geven 
zijn: veiligheid, betrouwbaarheid en ontvankelijkheid. Neem dit 
aan als geestelijk testament van Jan en wees gezegend.  
 
Rainer Wahl 



   
   14 

In memoriam  
Hillegonda Houthoff-Boor (Hilly) 
Geboren 9 oktober 1935 Huizen   
Overleden 14 februari 2023 Harderwijk 
 
Op 14 februari is Hilly Houthoff-Boor overleden.  
Zij werd 87 jaar.  
Hilly Houthoff groeide op in Huizen, een dorp  
waar iedereen iedereen kende en waar de kerk  
een belangrijke rol speelde. Hoewel ze in de loop  
van haar leven op verschillende plekken gewoond heeft en ze een 
duidelijke geloofsontwikkeling heeft doorgemaakt, is dat ‘Huizense’ 
altijd in haar aanwezig gebleven.  
In Huizen ontmoette ze ook haar man Ko, met wie ze vervolgens in 
Geleen, Nijmegen, Plasmolen, Bergen, Naarden en uiteindelijk in 
Ermelo is gaan wonen. Op die plekken maakte zij met aandacht en 
liefde van hun huis steeds weer een thuis. Ze had oog voor details en 
zorgde met liefde en plezier voor een smaakvol ingericht huis waar 
alles goed geregeld was. 
Dit deed ze naast de zorg voor hun twee kinderen, Mette en Erik, en 
haar baan als lerares. Destijds was dit nog geen vanzelfsprekende 
combinatie.  
Hilly had een sterk karakter en vaak een uitgesproken mening. Maar 
nog kenmerkender voor haar waren haar oog en hart voor mensen. 
Ze was een ‘mensenmens’ en ze verstond de kunst te genieten van 
de kleine dingen in het leven, kleedde zich altijd met zorg en in huis 
stonden altijd bloemen die sfeer en schoonheid meebrachten. Ze was 
trots op en blij met haar kinderen en kleinkinderen. 
Nadat ze weduwe was geworden, heeft ze het leven weer moedig 
kunnen oppakken. In die tijd is ze ook lid geworden van de 
Zendingskerk, waar ze vriendschap en warmte ondervond en een 
geloofsklimaat dat bij haar paste. 
De afgelopen maanden bleef ze tobben met haar gezondheid. Het 
leek net de goede kant op te gaan toen ze begin februari opeens in 
het ziekenhuis terecht kwam. Daar is ze overleden. 
Op 20 februari vond de afscheidsbijeenkomst plaats in de aula van 
De Varenhof. Daar klonken onder andere woorden uit Prediker over 
het geschenk van het leven en de oproep daar niet aan voorbij te 
gaan. Na deze bijeenkomst hebben we Hilly naar haar laatste 
rustplaats begeleid, in dankbaarheid voor haar leven. 
 
Ds. Kim de Berg 
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In memoriam  
Hendrina Johanna de Vlaming 
Geboren 5 november 1954 te Scharendijke 
Overleden 25 februari 2023 te Ermelo 
 
Henny werd geboren in Scharendijke als eerste  
meisje en derde kind. Na haar kwamen er nog  
twee broers en een zusje. Het was een warm  
gereformeerd gezin waarin zij opgroeide met  
duidelijke regels die zij wel eens te strak vond en dan probeerde te 
ontwijken. Toch was zij ook een helpende hand en zeker een vrolijke 
noot. Muziek en vooral zang speelden een belangrijke rol in het gezin 
en in haar leven. Zij ging na de middelbare school in Arnhem op 
kamers wonen om daar de Calo te volgen. 
In 2009 ontmoette zij Joop Keus. Hij werd haar medereiziger. Met de 
camper trokken zij er veel op uit. Er was een reis gepland naar 
Berlijn, maar het was mooi weer en Henny wilde liever naar het 
stand. De camper sloeg links af richting het westen! Er zijn vele van 
dit soort voorbeelden 
Wanneer Joop en zij in Ermelo waren en niet in de Lukaskerk zongen 
met Vox Nio, schonk Henny op zondag koffie in de Zendingskerk na 
de dienst en maakte zo hier en daar een praatje. Ook was ze een 
goede inpakker en sjouwer bij de verhuizing naar de Goede 
Herderkerk voor de verbouwing van de Zendingskerk kon beginnen.  
In november 2022 hoorde Henny dat zij een niet te behandelen 
tumor in haar hoofd had. Met Joop sprak zij af dat zolang de zon ook 
voor haar nog opkwam, dingen wilde blijven doen die mogelijk 
waren. En dat zij daarvan wilde genieten! Dat heeft ze gedaan. 
Dankbaar las en herlas zij de vele kaarten die door de brievenbus 
kwamen. Ze genoot van de bloemen en telefoontjes. Zij werd met 
liefde en zorg omringd door Joop. Wat zij kon werd minder en 
minder. Tot de zon voor haar onderging. 
De begrafenis was donderdag 2 maart op de begraafplaats 
Koningsvaren in Ermelo. Voorafgaand was er een bijeenkomst 
rondom Henny, met zang en verhalen in de Lukaskerk. 
Tijdens het afscheid klonk:  

“Ik leef vandaag als koningskind, blijmoedig leef ik van 
de wind.  
 Al wat er was is nu voorbij en morgen zorgt de Heer 
voor mij.” 

Dat bidden wij voor Joop en alle anderen die zo van haar hebben 
gehouden  

 
Margot Sants-Kottman 
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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  een van de ouderlingen/pastorale 
medewerkers of met de predikant. Van de laatste vindt u het 
telefoonnummer en e-mailadres op pag. 2.  

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers: 
 
Wijk 1A Herma Jongekrijg: kleinloo@hotmail.com tel. 0341 557856 
 

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. 06 38507413 
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@yahoo.com 
                                                                        tel.06 5110 
Wijk 8  Putten/Speuld: Joos Nauta: joosnauta@kpnmail.nl  
                                                                        tel. 0341 351053 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastoraat 
 
Met de heer van Tuijl gaat het weer de goede kant op. Fijn dat zijn 
dochter uit Amerika nu voor onbepaalde tijd bij hem is. 
Het is ook fijn te weten dat mevrouw Corrie van Boven na 
ziekenhuisopname en revalidatie nu weer thuis is. 
 
Maar naast goede berichten zijn er ook verdriet en zorgen. 
Bij het schrijven van dit stukje is mevrouw Mineke Zwaan net 
opgenomen in het hospice. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar 
haar en haar naasten. 
 
Verdriet is er ook om het overlijden van zoveel gemeenteleden in 
korte tijd. We leven mee met hun nabestaanden. In het bijzonder 
noemen we hier Hermy Licher, die eind januari haar man Hans 
verloor. En we denken aan Joop Keus, nu zijn partner Henny onlangs 
is overleden. Ook de naasten van Jan Koen en Hilly Houthoff-Boor zijn 
in onze gedachten. 
Dat zij troost en nabijheid mogen ervaren, van de Eeuwige en van 
ons mensen. 
Als Zendingskerk vormen we een hechte gemeenschap. Dat we elkaar 

mailto:arda.mulder@planet.nl
Martin van Ee
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in moeilijke tijden mogen dragen en steunen, en dat we ook het 
mooie en goede met elkaar mogen blijven delen. 
 
En wellicht ten overvloede: wanneer er iets bijzonders aan de hand is 
met u of wanneer u weet dat er gemeenteleden zijn die wel wat extra 
aandacht kunnen gebruiken, dan hopen we dat u dat laat weten. Via 
de pastoraal medewerker of de predikant. 
 
Met een hartelijke groet, 
ds. Kim de Berg en Herma Jongekrijg 
 
Kerkbloemen 
 
Elke zondag een bloemengroet, dat wordt zeer gewaardeerd, fijn om 
te horen. En het is 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.  
Op 22 januari twee bossen bloemen. De ene bos ging naar Roel Norg, 
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo. Hij had een heupoperatie 
ondergaan, revalideerde in het Buurtzorgpension en was inmiddels 
weer thuis. De andere bos was bestemd voor Bas de Gaay Fortman, 
hij ging die dag voor het laatst regulier voor.  
Op 29 januari ging de bos bloemen met de hartelijke felicitaties naar 
mevrouw Verstoep-Brugman, Henriëtte van Heemstrahuis, Paul 
Krugerweg. Zij vierde 26 januari haar 100ste verjaardag 

Op 5 februari ontving de heer van Tuijl, Jasmijnweg 2, 3852 GJ 
Ermelo, de bloemen vanwege ernstige ziekte. 
Op 12 februari werd Nollie Klomp, Amaniet, Varenlaan, verblijd met 
een mooie bos. 
Op 19 februari ontving het echtpaar Mol de bloemen. Zij hadden een 
zware tijd met ziekte, ziekenhuisopname en een huiselijk ongeluk 
achter de rug. Hun adres: Regentesselaan 2, 3851 RR Ermelo. 
Jan Admiraal ontving de bloemen op 26 februari. Marianne was in die 
week een half jaar daarvoor overleden. Zijn adres: Ribespad 10, 3852 
GM Ermelo. 
5 maart kreeg Mevrouw Witteveen, Kozakkenkamp 54, 3851 JL 
Ermelo, de bloemen. Zij brak kort daarvoor haar pols. 
Op 12 maart gingen de bloemen naar Corrie van Boven, Sperwerhof 
24, 3853 BV Ermelo. Na een ziekenhuisopname en revalideren in de 
Klimop is zij nu weer thuis. 
Met een hartelijke groet, 
 

Arda Mulder 
Tel: 0341-426771 (de vaste telefoon is in deze situatie het handigst) 

 

Martin van Ee
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Aankondigingen /Mededelingen 

Concert 

Op zaterdag 29 april om 15.00 uur is er in de Zendingskerk een 
concert door een zangtrio bestaande uit Carmen de Haan 
(mezzosopraan), Aaike Nortier (mezzosopraan) en Rosa Ligtermoet 
(sopraan). Het concert duurt ongeveer drie kwartier. Alle drie de 
zangeressen worden c.q. werden opgeleid aan een conservatorium. 
Hun repertoire bestaat uit klassieke muziek. Het programma op 29 
april is nog niet bekend. We laten ons verrasse 

Kruiswegstaties in de Zendingskerk 

 

Begin april is in onze kerk een bijzondere expositie te zien. Leerlingen 
uit 5 Atheneum van Groevenbeek, die als examenvak beeldende 
vorming hebben gekozen, maakten met elkaar een kruisweg:  
14 staties die de lijdensweg van Jezus verbeelden. 
Zij hebben daar hun eigen interpretatie van gemaakt, in de vorm van 
schilderijen en objecten. 
Van de Stille Week tot en met 15 april zijn de kunstwerken tijdens 
onze diensten en op een Open Kerk dag te zien. 
Op Goede Vrijdag, het klassieke moment om een kruisweg te lopen, 
zal er om 15.00 een moment van aandacht en meditatie zijn bij de 
verschillende kunstwerken. Alida van Beek (docente beeldende 
vorming en lid van de Zendingskerk) zal toelichting geven bij het 
project en onze predikante leidt een meditatieve gang langs de 
verschillende staties. We hopen dat velen van u dat moment mee 
willen beleven. 
Een week later, op zaterdag 15 april, is er van 14.00 uur tot 16.30 
uur, Open Kerk. Ook dan is iedereen welkom om rustig te kijken naar 
de expositie. 
Van harte welkom! 
 
Activiteit Hemelvaartsdag 

 
De kerkenraad nodigt u uit om deel te nemen aan een gezamenlijke, 
sportieve en gezellige activiteit op Hemelvaartsdag 18 mei a.s. 
Het plan is om een fietstocht te organiseren vanuit de Zendingskerk. 
We starten de dag om half 11 met een liturgisch moment in de 
kerkzaal. Vervolgens fietsen we door de bossen richting Putten, 
Arnhemse Karweg 8. Daar wordt een pauze gehouden en  door 
ondergetekende en vriend Jan koffie met wat lekkers erbij verzorgd. 
Daarna gaat de fietstocht verder via de bossen van Garderen met 
eindbestemming Zendingskerk. 
Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt i.v.m. 
catering, graag uiterlijk voor 11 mei a.s.   
Het emailadres is: voorzitter@zendingskerk.nl. 

mailto:voorzitter@zendingskerk.nl
Martin van Ee

Martin van Ee
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Alle deelnemers ontvangen een routebeschrijving voor deze fietstocht. 
Wij willen graag samen met u genieten van deze activiteit. 
 
Dini van Bruxvoort 
 
Circus Mens 
 
In februari een musical opvoeren is een traditie van de Zendingskerk. 
Dit jaar al voor de twintigste keer. Het waren in de loop der jaren, 
zowel qua vormgeving als inhoud, heel verschillende musicals., 
De eerste die Marianne en ik gezien hebben was de musical Maria in 
2012. We waren net in Ermelo komen wonen en overwogen om lid te 
worden van de Zendingskerk. Maar zo’n klein clubje met toen ook al 
veel oudere leden heeft dat wel toekomst? In onze vorige gemeente 
hebben we meegemaakt dat onze wijkgemeente een nieuw gebouwde 
wijkkerk kreeg. Binnen 20 jaar is de wijkgemeente opgeheven en de 
wijkkerk verkocht. Zo’n proces wilden we niet nog een keer 
meemaken. De musical Maria heeft mij over de streep getrokken. Een 
gemeente die dat weet te presteren is nog lang niet failliet! Dat is ook 
wel gebleken. De Zendingskerk is ook 10 jaar later nog steeds een 
stabiele en levendige gemeente zowel wat activiteiten als aantal leden 
en inkomsten betreft.  
Het Circus Mens gaat over een circus dat failliet dreigt te gaan. We 
zien 18 enthousiaste spelers op het toneel die een half jaar op 
vrijdagavond in de kerkzaal aan het repeteren zijn geweest en ook 
thuis de nodige uren teksten hebben moeten leren. Daarnaast is een 
grote groep mensen meer faciliterend bezig geweest. Het is echt een 
gemeenteactiviteit waar we trots op mogen zijn.  
Circus Mens is een musical met vele herkenbare karakters, momenten 
en vragen uit het leven van alledag. Over maskers die we opzetten, 
over niet zijn die we willen zijn, over teleurgesteld zijn in mensen, 
over de moed verliezen, maar ook over andere wegen in slaan en er 
weer bovenop komen, over ervaren dat je naasten nodig hebt. 
Circusacts in de kerk, kan dat wel? Ja, in de Zendingskerk kan dat 
gewoon. De vormgeving is maar een middel, het gaat altijd om de 
boodschap die wordt uitgedragen en om wat wij met die boodschap 
doen. Wat doen u en ik, wat doen wij als Zendingskerkers als het 
moeilijk wordt ?  
Ik hoop dat we ervaren dat we in de Zendingskerk onszelf kunnen zijn 
in wie we zijn en hoe we geloven.  
Zeker, de wijde wereld trekt en daar moeten we ook naar toe als 
Zendingskerk, niet om ons daarin onder te dompelen, maar om te 
laten zien wie we zijn, waar we voor staan.  
Laten we dat even speels en tegelijkertijd zo serieus en met zoveel 
inzet doen als de spelers van Circus Mens. Beste spelers en anders 
mee werkenden, jullie zijn een voorbeeld voor ons. Daarvoor heel 
hartelijk dank.  
 
Ton Hardeman 
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Rectificatie 
 
In Contact nummer 1 van dit jaar staat een bijdrage over de musical 
Circus Mens, de 20ste musical die in de Zendingskerk intussen al is 
opgevoerd onder grote publieke belangstelling. De auteur van dit 
artikel Gertia Coenraats, die tevens de regisseur van de musical is, 
gaf in deze bijdrage onder meer een kort overzicht van de 
voorafgaande 19 musicals, waarvan de eerste werd opgevoerd in 
1996. Dit overzicht is in de gedrukte versie van Contact weggevallen. 
De oorzaak daarvan is de redactie niet duidelijk geworden, maar ze 
betreurt deze omissie ten zeerste. Hieronder leest u het 
desbetreffende tekstgedeelte alsnog. 
 
In 1996 begon Pleun van de Merwe (regisseur) met de musical 
Esther, in ‘98 volgde Oudenaerde, in ’99 Naäman, in 2000 Saul, in 
2001 Jacob, in 2003 Draken van mensen (Openbaringen).  
Daarna was Gertia Coenraats de regisseur. We speelden in 2005 de 
musical Knock-Out, in 2006 Volgend Jaar (Hooglied), in 2007 Gij zult 
niet (eigen productie), in 2008 Buitenspel in Binnenkerke, in 2009 
Babel, in 2010 Gezocht: een reisgenoot (Tobit, eigen productie), in 
2012 De kracht van Liefde (Maria), in 2013 Visserslatijn ( Petrus), in 
2015 Mozes, In 2016 Sara, in 2017 Overhoop, in 2019 Bouwen, in 
2020 Vrolijke Frans (Franciscus van Assisi) en nu in 2023 de musical 
Circus Mens! 
 
                            UITNODIGING 
 
Op maandag 17 april om 19.30 u (kerk open om 19.15 u.) wordt er in 
de kerkzaal van de Zendingskerk een interactieve presentatie 
gegeven over: 
 
Goed omgaan met dementie 
 
De presentatie wordt verzorgd door de heer Jack van Zundert uit 
Harderwijk. 
De bijeenkomst duurt tot 21.30 u.  
 
De doelstelling van deze presentatie is om de kennis van dementie bij 
de deelnemers te vergroten. Dit kan van grote betekenis zijn  binnen 
de eigen familiekring, binnen bedrijven, verenigingen en (kerkelijke) 
gemeenschappen. 
Door kennis te vergroten kan er gewerkt worden aan een 
dementievriendelijke organisatie die zich zichtbaar inzet om een 
veilige omgeving te bieden voor alle bezoekers, leden, gasten en 
klanten. 
 
Het is een interactieve presentatie waardoor u betrokken kunt worden 
bij deze avond en vragen kunt stellen. Zo zal de avond een boeiend 
verloop hebben. 
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Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich opgeven bij:  
Herma Jongekrijg. 
Email: kleinloo@hotmail.com 
Telefoon 06 44251405 
 
 

Bedankt allemaal. 
 

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de Klimop ben ik overspoeld 
met vele mooie kaarten, appjes, bloemen en bezoek. Ik voel me 
gesterkt door dit medeleven en wil jullie daarvoor hartelijk bedanken.  
Inmiddels ben ik weer thuis in mijn vertrouwde omgeving en hoop 
over enige tijd op zondag weer naar de kerk te kunnen gaan.  
 
Hartelijk groet, 
Corry van Boven  
 
De zin van het leven 
Een persoonlijke gedachte 
 
Op de slotdag van een conferentie liep de conferentieleider naar het 
open raam en keek naar buiten. Toen vroeg hij of iemand nog een 
vraag wilde stellen. Iemand vroeg hem half-lachend: “Wat is de zin 
van het leven?” Alle aanwezigen begonnen een beetje te grinniken en 
maakten aanstalten om op te staan. Maar de conferentieleider stak 
zijn hand op om stilte te vragen en zei: “Ik wil je vraag 
beantwoorden.” Hij haalde zijn portemonnee zijn achterzak en haalde 
er een klein spiegeltje uit, zo groot als een geldstuk. 
“In de Tweede Wereldoorlog was ik een klein jochie, we waren 
straatarm en woonden in een klein dorpje achteraf. Op een dag vond 
ik de scherven van een spiegel. Een Duitse motorfiets was op die plek 
verongelukt. Ik probeerde alle stukjes te vinden en de spiegel in 
elkaar te zetten, maar dat lukte niet. Ik besloot het grootste stuk te 
houden. Dit stuk dus. Ik schuurde het net zo lang langs een steen tot 
het rond was. Ik speelde ermee en raakte gefascineerd door het feit 
dat het spiegeltje licht kon weerkaatsen op plaatsen waar de zon 
nooit scheen. Ik maakte er een sport van om licht te laten schijnen op 
de meest ontoegankelijke plaatsen waar nooit licht kwam. 
Toen ik een man werd, groeide de gedachte dat het niet alleen een 
kinderspel was, maar een metafoor voor wat ik kon doen met mijn 
leven. Ik begreep dat ik niet zelf de bron van het licht ben. Maar licht, 
of het nu is in de vorm van waarheid, begrip of kennis, is er gewoon, 
maar het schijnt pas op donkere plaatsen als ik het weerkaats. Ik ben 
een stukje van een grote spiegel, waarvan ik omvang en vorm niet 
overzie / niet ken. Maar met mijn gaven kan ik dus licht weerkaatsen 
in de donkere plekjes van deze wereld, in de donkere hoeken van de 
harten van mensen en ik kan er toe doen in het leven van mensen. 
Dat is waar het wat mij betreft om gaat. Dat is de zin van mijn leven.” 
 
Mart Hoogendoorn 

mailto:kleinloo@hotmail.com
Martin van Ee
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
In januari is voor collectes totaal € 2.070,90 ontvangen, waarvan  
€ 875 op de bankrekeningen en € 1.195,90 in erediensten. De 
opbrengst voor de specifieke zondagse collecten is € 949,27; voor de 
diaconale maandcollecte € 900,48 en voor het collecteblok € 221,15.  
 
In februari is voor collectes totaal € 3.453,15 ontvangen. Op 
bankrekeningen is € 1.740,50 binnen gekomen waarvan € 990 
specifiek voor de gevolgen van de aardbevingen in Turkije en Syrië. 
In erediensten is € 1.712,65 ontvangen. De opbrengst voor de 
specifieke zondagse collecten is € 1.278,25; voor de diaconale 
maandcollecte  
€ 1.007,80 en voor het collecteblok € 177,10. 
 
Aktie Kerkbalans  
Als u nog niet met een toezegging, een betaling of op andere 
wijze heeft gereageerd op Aktie Kerkbalans wilt u dat dan s.v.p. 
op korte termijn doen? Dit jaar hebben we weer de volledige 
lasten van een normaal jaar met alle activiteiten, een volledig 
bezette predikantsplaats en bovendien hogere energiekosten. 
Het is belangrijk om vroeg in het jaar te weten of die lasten 
allemaal betaald zullen kunnen worden en we kunnen blijven 
functioneren zoals we gewend zijn of op activiteiten zullen 
moeten bezuinigen. Het beeld van de reacties die inmiddels zijn 
ontvangen is dat de bijdragen in ieder geval niet zijn verminderd 
en een belangrijk deel gehoor heeft gegeven aan de oproep om 
de bijdrage wat te verhogen i.v.m. gestegen energiekosten.  
 
 
Ton Hardeman 
 
Diaconale maandcollecte 

Diaconale maandcollecte in april is bestemd voor de Stichting: 
Pakistaans Europese Christenen Alliantie (PECA) . Deze organisatie zet 
zich in voor Pakistaanse christenen, die gevlucht zijn of door hun 
geloofsovertuiging ernstig bedreigd worden. Zij doen dit samen met 
hun partner organisatie “Saviour Welfare”. Deze organisatie werkt in 
de sloppen wijk Khaliq Nagar in Lahore Pakistan. De drijvende kracht 
in Nederland is Sylvester Bhatti. Hij heeft in 2013 ook de taak van zijn 
broer overgenomen in Pakistan, die op klaarlichte dag op zijn scooter 
is dood geschoten. Hij was de verbindende schakel tussen PECA en 
Saviour Welfare. Sylvester verblijft enkele maanden per jaar in 
Pakistan om contact te houden en te overleggen met de partner 
organisatie om de nieuwe en bestaande projecten te stimuleren en te 
ondersteunen. In de vakantie diensten van vorig jaar is gecollecteerd 
voor onderstaande projecten. 1. Basis en vervolg onderwijs. 2. Het 
tegen gaan van slavenarbeid bij de steenfabrieken. 3. Zorg voor 
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dakloze ouderen in de sloppenwijk. 4. Het verspreiden van voedsel 
pakketten in de sloppenwijk. 

Door de enorme regenval en wateroverlast is er een noodsituatie in 
grote delen van Pakistan, ook in Lahore hebben overstromingen 
plaats gevonden.Veel inwoners hebben geen onderdak en kunnen 
niet werken in de steenfabriek, omdat zij gesloten zijn vanwege de 
grote ravage. Het water in de sloppenwijken veroorzaakt ziektes: 
zoals Tyfus en Cholera. Het gebouw van kerk en school is redelijk 
ongeschonden gebleven. Ook de waterpomp is voor veel mensen in 
de sloppenwijk bereikbaar gebleven en zorgt voor schoon en veilig 
drinkwater. De diaconale maandcollecte zal gebruikt worden voor 
onder andere het uitdelen van voedselpakketten in deze noodsituatie. 
U kunt meer informatie vinden op www.stichtingpeca.com 

Christa Kappers 
 
 

 
Jaarproject 2023 - Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Accra, 
Ghana. 

Van 2023 -2025 steunen we projecten van Kerk in Actie in Ghana. 
Ieder jaar kiezen we een ander project. Dit jaar hebben we gekozen 
voor het project Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Accra in Ghana. 
In het opvangcentrum “LifeLine” in Accra worden straatmeisjes 
opgevangen en krijgen ze de kans om een vak te leren. Ieder jaar 
kunnen er 40 meisjes terecht. Ze leren onder meer voor kapster, 
kledingmaakster en ze maken sieraden voor de verkoop. 

In de dienst van zondag 23 april a.s. willen we meer aandacht aan 
het project besteden. De kerkdienst zal in teken staan van de 
diaconie en van dit project. Na afloop van de dienst zullen we 
uitgebreidere informatie geven en wordt er een Ghanese lunch 
geserveerd. Ook zullen we sieraden uitstallen die in Ghana zijn 
gemaakt. Deze zijn te bestellen via de leden van de taakgroep bij 
Kerk in Actie. Omdat we graag willen weten voor hoeveel mensen we 
een lunch klaar moeten maken, vragen we belangstellenden om zich 
aan te melden voor maandag 17 april. Dat kan via ons emailadres: 
diaconie@zendingskerk.nl of telefonisch 06-22389790 (diaconie 
Zendingskerk) of 0341-563107 (Joke Hendriksen). 

Albert Grit, namens de taakgroep Diaconie 

 
 

Martin van Ee

Martin van Ee
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Persbericht 
 
Zondag 2 april 2023 – aanvang 14.00 uur – Gratis toegang (giften zijn 
welkom) 
De Ontmoeting – Arthur Briëtstraat 38 - Nunspeet 
Een muzikale ontmoeting met de Johannes Passion van J.S. Bach door 
Erik Stotijn. 
Johann Sebastian Bach neemt u mee via zijn Johannes Passion door 
het lijdensverhaal van Jezus naar zijn opstanding. 
Dit oratorium is naast de Matthäus Passion één van de bekendste 
composities van Bach en wordt nergens zo vaak opgevoerd als in 
Nederland. 
Erik Stotijn laat u hoogtepunten uit dit meesterwerk horen en vertelt 
over deze muzikale erfenis, een demonstratie van een ongekend en 
tijdloos vakmanschap. 
“Over smaak valt nog te twisten, over Johann Sebastian Bach niet!” 
De Johannes-Passion BWV245 van J.S. Bach 
In de Johannes-Passion zet Johann Sebastian Bach het lijdensverhaal 
van Jezus op muziek, zoals dat verteld wordt in het bijbelboek 
Johannes. 
Bach voerde het stuk voor het eerst uit op 7 april 1724 in de 
Vesperdienst van Goede Vrijdag - de vrijdag voor Pasen – in de 
Nicolaikirche in Leipzig. 
Het was de eerste passiemuziek die hij als cantor in Leipzig in 1724 
componeerde en hij schreef de Johannes-Passion in drie maanden tijd. 
De Johannes-Passion heeft in vergelijking met de Matthäus Passion 
meer het karakter van een opera, inclusief een duidelijke verhaallijn 
met theatrale trekjes. 
Ook is de rol van het koor nadrukkelijker, zoals tijdens de dramatische 
scènes rond Jezus' berechting voor de joodse Hoge Raad. 
De nadruk bij het evangelie naar Johannes ligt op de goddelijke 
afkomst van Jezus. Door het lijden heen blijft die goddelijke afkomst 
steeds een rol spelen. 
Jezus wordt nergens zo menselijk in de andere evangeliën. Hij is niet 
bang en weet wat er gaat gebeuren, dus ook dat de kruisdood niet het 
einde zal zijn. 
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Boekbespreking 
 
Onvoltooid 
door Heerco Walinga 
 
Toen ik vorig jaar bij Riemer & Walinga een paar boeken kocht kreeg 
ik dit boekje Onvoltooid, geschreven in 2013 door compagnon 
Walinga, erbij cadeau. Wellicht hebben meer mensen dit (gratis) 
ontvangen. De ondertitel is: Wat als niemand meer weet bij welke 
kerk hij hoort …?  
Na lezing van het begin dacht ik: dit is aan mij niet besteed, een 
predikant die zich niet kan herinneren waar en waarover hij op 
Kerstmis heeft gepreekt, en leden van de verschillende protestantse 
gemeenten in het dorp Rijndam, die niet weten waar zij op die eerste 
Kerstdag naar de kerk zijn geweest. Dit geheugenverlies blijkt onder 
kerkleden in het hele land te hebben plaatsgevonden.  
Toch bleef ik ‘hangen’ in het verhaal waarin mensen uit verschillende 
kerkgenootschappen, ontstaan uit kerkstrijd en –scheuringen, zich na 
het geheugenverlies gaan bezinnen op kerkelijke eenheid om als één 
christelijke kerk verder te gaan. Walinga beschrijft het vele overleg 
hierover in kleine bijeenkomsten en in plenaire vergaderingen in een 
plezierige, losse verteltrant die je tot verder lezen verleidt. Je moet 
wel thuis zijn in kerkelijke kringen om het verhaal te kunnen volgen, 
de bijbelteksten vliegen je als het ware om de oren. Voor ‘liberale’ 
richtingen wordt evenwel gewaarschuwd en een mening als ‘alles van 
boven komt van beneden’ (Kuitert) wordt afgewezen als een 

Ledenadministratie en bezorging Contact 
 
Er is besloten dat er een abonnement aangevraagd wordt voor een 
nieuw systeem voor de ledenadministratie. Dit systeem heet Scipio, is 
zeer beveiligd en wordt ook op het kerkelijk bureau en in andere 
wijken gebruikt. Gegevens komen via de PKN binnen. Er moeten nog 
wel veel namen, (e-mail) adressen en telefoonnummers ingevoerd 
worden. Het is mogelijk dat u door uw pastorale bezoeker om deze 
informatie wordt gevraagd. 
Voor Contact is er een bezorgwijk bijgemaakt. Daartoe zijn er van drie 
andere wijken een of meer adressen verwijderd. Zo wordt het 
rondbrengen iets eenvoudiger. En u weet het, mocht u Contact niet 
ontvangen hebben , belt of mailt u dan even, 0341 557492; 
ledenadministrateur@zendingskerk.nl  
Wanneer u een Contact heeft ontvangen terwijl u geen lid of vriend 
meer bent, meldt u dat dan ook? 
Vriendelijke groet, 

 
Margot Sants-Kottman 

mailto:ledenadministrateur@zendingskerk.nl
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dwaalleer van ‘semi-wetenschappers die allerlei gedachtengoed zowel 
de kerk als de wereld in kunnen slingeren, zonder zich te 
bekommeren om de gevolgen’ (pag. 186-187).   
Het idee echter om de kerkscheidende verschillen tussen (orthodoxe) 
christelijke kerken onder woorden te brengen wordt objectief 
uitgewerkt. Als doel wordt gesteld die verschillen bespreekbaar te 
maken binnen één kerk om zodoende de menselijke neiging om het 
eigen gelijk tot ‘scheuring’ te laten leiden te overwinnen. Als redenen 
voor verdeeldheid worden genoemd: Gezag van de Bijbel versus 
menselijk getuigenis, Uitverkiezing versus algemene genade, 
Schepping versus evolutie, Gods almacht versus een meelijdende 
God, Kinderdoop versus volwassenendoop, De positie van de vrouw 
in de kerk, Homoseksualiteit en relatie, en Bijbelverhalen wel of niet 
letterlijk nemen (pag. 180).  
Het onverwacht open einde van het boek laat lezers de keus: óf zij 
kiezen uit een idealistisch besef van één kerk van Christus te zijn 
voor die ene (Onvoltooide Christelijke) Kerk met ontegenzeggelijk 
veel verschillen in theologische standpunten, uitleg en beleving van 
‘geloof’, die door gespreksgroepen moeten worden vastgelegd in door 
de gemeente te behandelen ‘praatpapieren’ (pag. 210), óf zij blijven 
bij elkaar komen als min of meer gelijkgezinden die door 
voortschrijdend of veranderd inzicht een bepaalde fase in 
levensbeschouwing en geloof hebben bereikt en dat verder ‘met 
elkaar’ willen uitdiepen en gestalte geven. Iedereen is daarbij 
welkom, en alleen speciaal geïnteresseerden zouden kerkelijke 
verschillen kunnen bespreken om zo mogelijk ‘tot elkaar te komen’  
 
Jan Schakel 
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Mutaties 
 
Aangemeld als lid: 

De heer en mevrouw Bakker- van den Berg,  
P.C. Hooftlaan 12, 3852 BE Ermelo; pastoraal wijk 1B 
De heer en mevrouw Kraaijeveld-Braafhart,  
Jasmijnweg 1, 3852 GG Ermelo; pastoraal wijk 1A 

Aangemeld als vriend: 
          De heer A van der Mey 
          Dr. Holtropstraat 82 3851 JL ERMELO;Pastoraal wijk 3 
Verhuisd:  
 De heer en mevrouw Combé-Janssen, Hooge Riet 30,  
 3851 JD Ermelo; pastoraal van wijk 2 naar wijk 3  
 Mevrouw. W. Kok-Littel, Arcade/woning 12, van Asseltlaan 2, 
          3852 BX Ermelo;  
 blijft pastoraal wijk 3 
 De heer en mevrouw van Otterloo-Holtman, Wittenkamp 42,  
 3851 MH.Ermelo; pastoraal van wijk 5 naar wijk 1A 
 Mevrouw C.G. Roelofs, Hoogstraat 106, 7512 GZ Enschede;  
 blijft pastoraal wijk 6    
 
Overgeschreven naar Oude Kerkwijk:  
 Mevrouw R. Beijer-Bakker, Azalealaan, Ermelo 
 
Uitgeschreven: 
 Mevrouw E. Sanderman, Zwolle 
 
Overleden: 
 De heer J. Koen, correspondentieadres:  
 Menninkweg 5a, 7255 LL Hengelo (Gld.) 
 Mevrouw H. Houthoff-Boor, 
 correspondentieadres; 
 Van Nijenrodeweg 779, 1082 JJ Amsterdam 
           Mevrouw H. de Vlaming, 
 correspondentieadres; 
        de heer J. Keus, Fred.Hendriklaan 10, 3851 XB Ermelo                                                                                                                                                                  
 
 
 

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 diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen om  
19.30 uur. 
De paaswake wordt gehouden om 21.00 uur. 
Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand 
en beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 30 april. 
 
26 mrt      ds. Sjoerd zwaan  
02 apr mw. Hanneke Willemse, Zeewolde Palmpasen 
06 apr ds. Kim de Berg     Witte Donderdag, Maaltijd van de Heer 
07 apr ds. Kim de Berg     Goede Vrijdag 
08 apr ds. Kim de Berg      Stille Zaterdag, paaswake 
09 apr ds. Kim de Berg      Pasen 
16 apr ds. Jantine Heuvelink, Bunnik  
23 apr ds. Kim de Berg  
30 apr ds. Mirjam Rigterink, Amsterdam  
07-mei ds. Jurjen Zeilstra, Hilversum  
 
 
 
26 maart en 30 april    Vesperdienst  om 5 uur  
 
 
Het eerstvolgende  nummer van Contact verschijnt op vrijdag 12 mei. 
Bij deze contact ontvangt u tevens een bericht van de diakonie en de 
uitnodiging voor de alv.  
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag 1 mei 
binnen te zijn bij de redactie van Contact. 
 
 
 

http://www.zendingskerk.nl

