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CONTACT,  maandblad van de Zendingskerk (PKN)  te Ermelo 
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165  
           . 
 

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                        Mevr. M. Sants, 
                                  Prof. Kohnstammhof 8, 3851 JZ Ermelo tel. 557492 
                                  E-mail: scriba@zendingskerk.nl 
Penningmeester:  Dhr. T. Hardeman,  tel. 266188 
  Brederodelaan 27, 3852 BA Ermelo. 
  E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl 
Predikant:   Ds. K. Magnée– de Berg  
 
Ledenadministratie:  Dhr. P.H. Kerkhoff,  tel. 361162 
  Schoolpad 7, 3851 JE Ermelo. 
  E-mail: 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. G.H. Reijners                                tel. 557572 
Vormgever Contact:  Mevr. H. van Otterloo                            tel. 557060 
Archief beheer:          Ds. Sj.Zwaan                                             0638507413 
                                  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



    
    3 

 
 
Ik geloof 
 
Credo 
 
Ik geloof 
          dat ons elektronisch gestuurde leven, 
          in een woud van goedbedoelde regelgeving, 
          de drukte en haast die het patroon van de dagen 
          is, 
          niet alles is. 
Ik geloof 
          tussen friettenten en straatlawaai, 
          beltonen en bonkende muziek, 
          dat dit niet alles is. 
Ik geloof 
          in de stilte van het avondlijke huis 
          met de krant, de tv met een stortvloed van nieuws, 
          met de computer die ons met de hele wereld 
          verbindt, 
          dat dit niet alles is. 
Heimwee naar 
          bronnen en beken, 
          ploegen die zwaarden waren, 
          boom aan stromend water, 
          wolf en lam, koe- en berenjongen die vredig samen 
          zijn, 
          trouw en recht als een gordel om je heupen, 
          beelden die mij leiden door dalen van teleurstelling, 
          saaiheid 
          en duisternis. 
Ik geloof 
          dat die beelden bestaan, ook in de wereld van nu, 
          dat hoe de toekomst er ook uit zal zien 
          er altijd tekens van Tegenwoordigheid zullen zijn. 
 

Marijke de Bruijne 
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VAN DE PREDIKANT 
 
De kerk als plek van vrijheid en verbondenheid 
 
Dat de ontkerkelijking in Nederland nog altijd voortduurt, is intussen 
geen nieuws meer. En dat de coronatijd daar nog een extra duwtje 
aan heeft gegeven ook niet. Al schrik ik af en toe nog wel van de 
getallen die daarbij horen. De coronacrisis zet de secularisatie zeker 
tien jaar vooruit, zo bleek uit onderzoek. En onlangs las ik nog in de 
krant dat in de rooms-katholieke kerk de afgelopen twee jaar zeker 
30% van de koorleden is afgehaakt. In de PKN zijn de getallen minder 
dramatisch, maar ook daar zijn de kerkgangers niet allemaal 
teruggekomen. 
 
Overigens kampen niet alleen kerken met een afname aan 
betrokkenheid. Het geldt ook voor bijvoorbeeld sportclubs en 
vrijwilligersorganisaties. Blijkbaar is het niet vanzelfsprekend weer op 
te pakken wat we altijd deden. Misschien is dat ook wel goed. De 
gedwongen ‘pas op de plaats’ brengt ons hopelijk weer bij de kern van 
ons geloof. En het stimuleert ons te zoeken naar een vorm waar recht 
gedaan wordt aan die kern, waar onze bevlogenheid en onze vragen 
een plek krijgen die past bij ons en bij onze ontwikkelingen. 
 
Op de website lazarus.nl (een online platform voor zoekend geloven) 
schreef blogger Johan de Jong : “Met het uitbreken van de 
coronacrisis kwam niet alleen de wereld stil te staan. Het gold ook 
voor mijn kerkelijke leven met alle gewoontes en tradities. Geen 
kerkdiensten, geen huiskringen, we mochten niet meer zingen. Het 
werd stil. Heel stil…  
Ik moet bekennen dat ik de kerk niet miste. Ik denk ook niet dat 
andere mensen mij misten. Het viel toch niemand op of ik wel of niet 
naar de online stream van de kerkdienst keek. 
Sterker nog, ik voelde een vreemd soort opluchting. Alsof iemand op 
de resetknop had gedrukt. Ook al weet ik dat mensen het heel anders 
ervaren, voor mijn geestelijke gezondheid was deze eerste lockdown 
eerder een zegen dan een vloek. Er waren opeens geen afleidingen en 
verplichtingen meer. Alle avonden in mijn agenda waren leeg. Er 
ontstond ruimte. Ruimte om terug te kijken en de balans op te 
maken, op zoek te gaan naar een andere weg waarin ik identiteit, 
waarden en geloof weer actief bij elkaar probeer te brengen.” 
 
De schrijver van dit stukje weet op het moment van schrijven nog niet 
zeker of hij weer terug zal keren naar de kerk. Al houdt hij die 
mogelijkheid wel open. Zeker omdat hij gemerkt heeft dat hij zijn 
geloofsweg in verbondenheid wil gaan. Gesprekken met andere 
‘ruimtezoekers’ zoals hij ze noemt, hebben hem weer op het spoor 
van gezamenlijkheid gezet. En over de kerk zegt hij dan: “Ik geloof 
dat we, waar twee of drie 'in Jezus naam samenkomen’, nieuwe, 
veilige ruimtes kunnen creëren. En als de kerk zo’n plek wil en kan 
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zijn, geloof ik dat het opnieuw een ‘thuis’ kan worden voor mij en 
andere ruimtezoekers. Niet als een groep mensen die allemaal 
dezelfde dingen geloven maar als een groep mensen die in hetzelfde 
verhaal zitten, met Jezus in het midden”. 
(zie ook: www.ruimtezoekers.nl) 
 
Aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen denk ik altijd extra na 
over de vraag waar we als geloofsgemeenschap staan. Wat houdt ons 
bij de kerk? Wat heeft onze gemeente, onze Zendingskerk, te geven 
aan gelovige en zoekende mensen? Wat zoeken wij zelf in de kerk en 
bij elkaar? En wat kunnen we delen met anderen van binnen en 
buiten de geloofsgemeenschap? Hoe zijn we elkaar in Christus’ naam 
nabij en wat leren we van kritische stemmen en eerlijke vragen?  
 
En ook: in hoeverre is onze vorm van kerk-zijn nog steeds een 
passende ruimte om te groeien in geloof?  
 
Deze zomer stond in dagblad Trouw een boeiende serie over ‘geloven 
buiten de gebaande paden’. Er werden mensen geïnterviewd die 
vanuit een christelijke en kerkelijke achtergrond nieuwe vormen 
hebben gezocht en gevonden om hun geloof te beleven. Het leverde 
mooie, authentieke verhalen op waar een grote creativiteit in 
doorklonk ook. Tegelijk roepen de interviews ook vragen op.  
 
In de laatste aflevering van de serie komt theoloog en antropoloog 
Johan Roeland aan het woord die onder andere ingaat op de kritiek 
dat veel van de nieuwe vormen wel erg individueel gericht zijn. Is er 
voor het voortbestaan van religie niet ook altijd het collectief nodig? 
En hij antwoordt dan: “Ik geloof eerder in tijdelijke, lichte 
gemeenschappen, waar je je niet voor altijd aan hoeft te verbinden. 
Zoals de Pop-Up-Kerk of een festival zoals Graceland. We willen 
ergens bij horen, maar tijdelijk. Je bent ook niet meer gebonden aan 
je lokale context voor het vormgeven van je eigen verhaal. Het blijft 
een zoektocht naar balans. Wat raak ik kwijt van mezelf in het 
collectief en wat mis ik aan het ergens bij horen als ik op mezelf ben 
aangewezen?” 
 
Precies die spanning tussen verbinding en vrijheid herken ik uit 
gesprekken met mensen die ik ontmoet, zeker bij mensen van 
jongere generaties. Maar ik herken het ook in mezelf. En tegelijk 
geloof ik heel erg in commitment en langdurige verbinding. In de 
kloosters noemen ze het ‘stabilitas’, dat betekent vrij vertaald: erbij 
blijven, niet weglopen. Bij contemplatieve ordes wordt deze waarde 
letterlijk opgevat: je kiest voor een gemeenschap, een plek en je 
blijft daar. In de kern gaat het over de verbinding die je aangaat. Dat 
je die van harte, geduldig volhoudt, ook wanneer je er in bepaalde 
periodes minder mee of aan hebt.  
Omdat je gelooft dat het waardevol is dat die gemeenschap er is en 
kan blijven bestaan. Voor mij geldt dat ook voor een kerkelijke 
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gemeenschap. Naast voorbijgangers heeft deze ook ‘blijvers’ nodig. 
Juist de dynamiek tussen die twee zorgt ervoor dat een kerk zowel 
geworteld als open blijft. 
De ‘blijvers’ zorgen ervoor dat de gemeenschap blijft bestaan en 
‘doordraait’ en de nieuwelingen en voorbijgangers zorgen ervoor dat 
we niet verstarren, dat er nieuwe impulsen komen. Misschien ook dat 
we sommige vormen achter ons zullen laten. Dat is en blijft een 
spannend proces. Het vraagt om openheid en respect. Om oog voor 
traditie, voor dat wat zich bewezen heeft, en om ontvankelijkheid en 
ruimte voor wat anders is, verfrissend en op een nieuwe manier 
verdiepend. 
Ik zie er naar uit die twee aspecten met elkaar te verkennen, ook 
komend kerkelijk seizoen. Dat we als gemeenschap van mensen 
elkaar blijven zoeken en vinden, gedragen door de Geest die met ons 
op weg gaat. 
 
Deelname aan de Assemblee van de Wereldraad van Kerken 
 
Komende periode ben ik vanwege een bijzondere kerkelijke 
bijeenkomst tien dagen buitenslands. Van 31 augustus tot 9 
september zal ik in Karlsruhe (Duitsland) zijn om de Assemblee van 
de Wereldraad van Kerken bij te wonen, een bijzondere bijeenkomst 
waar christenen van over de hele wereld vertegenwoordigd zijn.  
De laatste Assemblee vond plaats in 2013 in Zuid-Korea en nu, na de 
Covid-periode, dus in Europa. 
Het thema van deze elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken 
roept op (zo staat te lezen op de website)  “tot een ‘oecumene van het 
hart’. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede, spreekt 
het thema van 2022, ‘Christus’ liefde beweegt de wereld tot 
verzoening en eenheid’, van hoop op een betere toekomst. Dan zullen 
hulpbronnen eerlijk worden verdeeld. Ongelijkheden zullen worden 
aangepakt. Menselijke waardigheid zal voor iedereen zijn weggelegd.” 
 
Ik vind het heel bijzonder om hier als vertegenwoordiger bij te mogen 
zijn en met mensen van alle windstreken te kunnen spreken over de 
belangrijke theologische thema’s van deze tijd. En te horen en te leren 
van mensen uit andere culturen en andere kerkelijke tradities. 
 
Het plan is om via een dagelijkse blog verslag te doen van wat ik 
hoor, meemaak en leer. Waar die blogs te vinden zijn, laat ik tegen 
die tijd natuurlijk weten. 
En ik hoop en verwacht vanuit Duitsland inspiratie mee terug te 
nemen voor onze gemeente en wat wij hier in Ermelo doen. 
Met een hartelijke groet, in verbondenheid, 
 
ds. Kim Magnée-de Berg 
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VAKANTIEDIENSTEN 
 
Ook dit jaar is geprobeerd een boeiende serie vakantiediensten samen 
te stellen. Dit keer met als thema: “Groene genade, over natuur in 
bijbels perspectief.” Verschillende Bijbelteksten, die stuk voor stuk 
aan dat thema raken, passeren de revue.  
Hieronder nemen we voor de laatste twee zondagen van de reeks nog 
even de korte introductie op de diensten op.  
 
6e dienst 14 augustus: Mattheus 6: 24-34 
Voorganger: ds.. Kim Magnée-de Berg 
 
In deze viering klinken woorden uit de Bergrede waarin ons wordt 
voorgehouden goed te kijken naar “de leliën des velds en de vogelen 
des hemels”. Van hen kunnen we leren met meer vertrouwen in het 
leven staan. Deze tekst stelt ons de vraag: waar maken wij ons 
zorgen om? En zijn dat eigenlijk wel de goede dingen om bezorgd 
over te zijn?  
Ik neem u in deze dienst ook graag mee in het gedachtengoed van de 
theoloog Matthew Fox. Hij leest de bijbel zo dat we misschien meer 
zouden moeten denken vanuit het begrip Original Blessing (Erfzegen) 
en niet zozeer vanuit Original Sin (Erfzonde).  
Wat betekent het voor ons wanneer we niet allereerst belast en 
bezwaard in het leven hoeven te staan, maar wanneer we als 
gezegende mensen mogen zoeken naar het Koninkrijk dat hier en nu 
is? 
 
Laatste dienst 21 augustus 2022, Johannes 19,41-20,18 
Voorganger: ds. Jan Visser 
 
In de laatste zomerdienst kijken we naar een paradigmatisch verhaal: 
gecentreerd rond het paasevangelie. En zoals de evangelist Johannes 
begon met de scheppingsmythe (in het begin was het woord), zo 
komt rond de kruisiging en graflegging de taal van het paradijs naar 
voren: Jezus wordt gekruisigd in een tuin (dat is lastig voor vertalers: 
de Nieuwe Bijbelvertaling zei: “dicht bij de plaats waar Jezus 
gekruisigd was lag een olijfgaard.” De nieuwe Nieuwe Bijbelvertaling 
zegt: “bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een tuin”. 
Letterlijk: “op de plek waar hij werd gekruisigd [was een] tuin”. Daar 
vindt ook de graflegging plaats. Niet voor niets dat Maria hem de 
tuinman waant. Hij is de tuinman! Die de onmogelijkheid van 
paradijselijke toestanden doorbreekt: “een tuin bloeit rond het open 
graf.” De steen is weggerold. Een hartstochtelijk pleidooi deze morgen 
om de stoeptegels uit de tuin te trekken en de bloemen en planten te 
laten groeien. Wel zo christelijk! 
 
Extra activiteiten bij het thema Groene Genade 
 
Deze zomer hebben we naast de diensten bij het thema ook een 
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aantal extra activiteiten gepland, te weten een wandeling, een 
maaltijd en een filmavond. De laatste ligt nog in het verschiet: 
 
Op donderdagavond 18 augustus bent u uitgenodigd om de film 
“The biggest little farm” te bekijken en er vervolgens over door te 
praten. Deze prijswinnende documentaire toont het verhaal van de 
Amerikaanse filmmaker John en zijn vrouw Molly. In 2011 verruilden 
zij de grote stad voor het platteland. De film volgt hen terwijl ze een 
stuk land ombouwen tot een unieke boerderij met een zelfregulerend 
ecosysteem. Het is een inspirerend verhaal, met prachtige beelden en 
het zet aan het denken over de manier waarop wij de afgelopen eeuw 
landbouw hebben bedreven. 
Een onvergetelijke film die veel oproept! 
 
Voor al deze activiteiten zal nog een aparte mail rondgestuurd 
worden, met praktische informatie over de mogelijkheid tot 
opgeven, meehelpen en andere zaken. Organisatie is in 
handen van Heleen Bakker en Kim Magnée-de Berg. 
 

VAN DE SCRIBA 

 
Vanuit de kerkenraad 
 
Punten uit de vergadering van 11 juli 2022 
- Er is gevraagd om een startdienst door de groep die ook de vespers     
voorbereidt. 25 september (als Kim voorgaat) wordt te laat 
bevonden. Bovendien is er die zondag ook een vesper.     
Alternatief is de dienst van 28 augustus (waar geen voorganger voor 
is). De groep zou deze dienst willen voorbereiden met Agaath 
Grootjans en Joke Hendriksen, de ambtsdrager en medewerker van 
deze zondag.  
- We besluiten de start van het nieuwe seizoen te combineren met de 
BBQ. 
- Kim: de startzondag van 2023 moet dus zeer op tijd gepland 
worden. We kiezen daarvoor 10 september 2023. Dan bijvoorbeeld 
een Agapemaaltijd i.p.v. de Maaltijd van de Heer. 
- Het ontvangen van VMBO-leerlingen door Arda, Christien, Dini en 
Martin was erg leuk. Sommige leerlingen waren ook echt 
geïnteresseerd. 
- Bezinning kerkenraad eind januari. We kiezen voor vrijdagmiddag 
tot zaterdagmiddag. Datum: 27-28 januari 2023. Margot informeert 
of het kan bij de Priorij van de Essenburgh. 
- Zanggroep Catiamo uit Putten wil graag een concertje in de kerk 
geven. Doorgespeeld naar Open Kerkgroep. 
- Afkondiging van diaconaal doel hoeft niet als er een filmpje is; 
filmpje tonen vóór het collecteren. En de collectezakken op de tafel 
leggen na de collecte.  
- Oudjaardienst in 2022 begint om 19.30u. Voorganger ds. Sjoerd 
Zwaan 
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- In 2023 valt oudjaar op zondag, dan is er alleen een ochtenddienst. 
- Aan predikanten wordt gevraagd de orden van dienst voor 
donderdagavond te mailen naar de scriba. Daarna doormailen naar 
kerkdiensten@zendingskerk.nl 
- Er is een nieuw redactielid voor Contact gevonden.  
- Er zijn een aantal kennismakingsbezoeken geweest (in groepen) en 
er komen nog kennismakingsbijeenkomsten op 8 aug. middag; 22 
aug.; 25 aug. middag en 12 sept. avond. Er vinden ook individuele 
bezoeken plaats. (Lees elders in Contact over opgeven).  
- Er komt een kring van het Leerhuis “Ruim geloven” op 6 
donderdagen overdag in de Zendingskerk. 
- Er zijn 2 predikanten die niet kunnen voorgaan in 2023, maar wel 
een leerhuisavond zouden willen verzorgen. Margot neemt contact 
met hen op.  
Bijvoorbeeld één in het voorjaar en één in het najaar. 
- Website en beleidsplan van ‘wijdekerk’ zien er goed uit. Ton meldt 
ons aan. 
- Over de diefstal van de regenboogvlag is een artikeltje geschreven 
in de krant.  
ds. Wim van Domselaar zal bedankt worden voor het maken en 
mailen van de foto. 
- Volgende vergadering: maandag 12 september 2022. Aanvang 14 u. 
 
Agenda 
 
18 augustus  kerkcafé    10.00 uur Z’kerk 
18 augustus  filmavond    19.30 uur Z’kerk 
22 augustus  kennismaken met Kim en elkaar 14.00 uur
 waar? 
25 augustus  kennismaken met Kim en elkaar 14.00 uur
 waar? 
11 september  laatste kerkdienst met ds. Nawijn 10.00 uur
 Z’kerk 
12 september  kennismaken met Kim en elkaar 19.30 uur
 waar? 
17 september  barbecue en start nieuw seizoen 16.00 uur
 kerktuin 
19 september  lees-/gespreksgroep Armstrong n.o.t.k.
 waar? 
25 september          2e ALV i.v.m. statuten na de kerkdienst 
25 september  vesperdienst     17.00 uur
 Z’kerk 
 
Met vriendelijke groet, 
Margot Sants-Kottman, telefoon 557492; scriba@zendingskerk.nl 
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PASTORAAT 

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers: 
 
Wijk 1A Herma Jongekrijg: kleinloo@hotmail.com tel. 0644251405 
 

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@yahoo.com 
                                                                        tel.06 51107090 
Wijk 8  Putten/Speuld: Herma Jongekrijg: zie bij wijk 1A   
                                                                        
Bijstand in het pastoraat: ds. Sjoerd Zwaan tel.:  tel.06 38507413. 
 
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. 

 
 
Midden in deze vakantietijd willen huisbezoeken nog wel eens in de 
verdrukking komen, terwijl juist in deze tijd mensen zich soms alleen 
voelen. Maar ik weet zeker dat we ons best doen. Mocht u graag 
binnenkort een bezoek van uw pastoraal medewerker willen, bel of 
mail dan gerust. 
 
Ondertussen zijn we al een beetje gewend aan onze nieuwe predikant 
en zij aan ons. De eerste kennismakingsgesprekken zitten erop. Daar 
heb ik alleen maar positieve reacties over gehoord. Maar veel mensen 
waren ook op vakantie, vandaar enkele nieuwe data: dinsdag 22 
augustus om 14.00 uur, donderdag 25 augustus om 14.00 uur en 
maandagavond 12 september om 19.30 uur. Graag zo spoedig 
mogelijk mailen of bellen naar: kleinloo@hotmail.com of tel. 06 
44251405. 
 
De vakantie van Kim zit er inmiddels weer op en ik hoop dat ze is 
uitgerust na die voor haar heel drukke periode.  
 
Onze gedachten gaan uit naar mensen die een moeilijk bericht hebben 
ontvangen en naar hen die een zware operatie hebben ondergaan of 

mailto:arda.mulder@planet.nl
mailto:kleinloo@hotmail.com
Martin van Ee

Martin van Ee

Martin van Ee

Martin van Ee
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een zwaar medisch traject. We wensen hen veel sterkte toe. 
 
Hoe leuk zou het zijn om elkaar na een paar jaar weer te ontmoeten 
bij de barbecue op 17 september met o.a. veel vegetarische 
gerechten (proberen we althans). 
 
Herma Jongekrijg 
 
Kerkbloemen etcetera 
 
Op 26 juni ging er een bos bloemen naar mw. Wittenberg, Frederik 
Hendriklaan 30, 3851 XB Ermelo. Een half jaar gelden overleed haar 
echtgenoot. 
En er gingen bloemen met felicitaties naar de heer en mevrouw 
Sanderman-Lammertink, Stationsstraat 89-B, 3851 NC Ermelo, 
vanwege hun 60-jarig huwelijk. 
Op 3 juli waren de bloemen bestemd voor de heer en mevrouw Bosch, 
Harderwijkerweg 25, 3852 AA Ermelo, eveneens vanwege hun 60-
jarig huwelijk. 
Ineke Schenkeveld-van Gelder, Da Costalaan 5, 3852 BN Ermelo, 
werd op 10 juli 80 jaar, dus die zondag kreeg zij de bloemen met de 
hartelijke felicitaties. 
En op 17 juli mocht de heer v.d. Broek, De Acht Schepel 19, 3853 EV 
Ermelo deze leeftijd bereikt hebben, dus een mooie bos bloemen met 
felicitaties ging naar hem toe. 
Marianne en Jan Admiraal, Ribespad 10, 3852 GN Ermelo, kregen de 
bloemen op 24 juli, zij maken een moeilijke tijd door. 
Op 31 juli waren de bloemen bestemd voor de heer en mevrouw Giel, 
Lijsterlaan 45, 3853 TB Ermelo met een pastorale groet. 
We hopen dat u genoten heeft van het boeket en een bedankje is echt 
niet nodig.  
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.  
Nog even iets heel anders: 
Ine Stegeman verblijft al een paar maanden tijdelijk in verpleeghuis 
“De Lichtenberg”, kamer 114, Utrechtseweg 297, 3818 EJ Amersfoort 
in afwachting van een definitieve plek voor haar in Ermelo. Een 
kaartje sturen kan naar dit bovengenoemde adres. 
Zoals het er nu naar uitziet zal de barbecue in september doorgaan. 
Noteert u alvast 17 september in de agenda. Opgave volgt later. 
 
Arda Overbeek-Mulder 
tel: 0341-426771 (de vaste telefoon is in deze situatie het handigst!) 

Martin van Ee
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AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 
 
KERKCAFÉ in de Zendingskerk 
Ook tijdens de zomermaanden is iedereen weer welkom op elke 3e 
donderdag van de maand, tussen 10 en 12 uur, om elkaar te 
ontmoeten en bij te praten. 
Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar! 
 
Komt u voor het eerst ? Dan zal onze gastvrouw/heer u graag even 
begeleiden! 
De laatste keer zaten we met 15 gezellig in kringen rondom tafels bij 
elkaar in de consistorie. 
 
Noteert u alvast de komende data in uw agenda: de donderdagen 18 
augustus en 15 september 
 
Namens de Taakgroep Pastoraat, 
Dory Vredenberg en Johan Kriek 
 
Lees-/gespreksgroep over boek Karen Armstrong 

Dit jaar verscheen een nieuw boek van de schrijfster Karen 
Armstrong. Zij is onder andere bekend door haar haar biografische 
boeken over het leven in het klooster, en door een aantal boeken 
over religie in brede zin (Zo schreef zij “Een geschiedenis van God” 
en was ze initiatiefnemer van het handvest voor compassie). 

Haar nieuwste boek heeft als titel “De heilige natuur, hoe we de 
relatie met onze natuurlijke omgeving kunnen herstellen”. Ze betoogt 
in deze publicatie dat het erfgoed uit onze religieuze tradities ons kan 
leren onze spirituele band met de natuur te herstellen. In haar boek 
komen inzichten uit verschillende religies aan de orde. Armstrong 
hoopt daarmee lezers uit te dagen en te inspireren op een nieuwe 
manier naar de wereld en onze plek daarin te kijken. 

Vanuit de gemeente kwam het voorstel om met een groepje mensen 
dit boek te lezen en te bespreken. Jolien Bogaards woont sinds kort in 
Ermelo, vond onze Zendingskerk en kwam met dit initiatief. Een 
mooie gelegenheid om met nieuwe mensen en met mensen die al 
langer bij de kerk betrokken zijn inhoudelijk in gesprek te gaan en 
elkaar zo ook beter te leren kennen. 

Het idee is om in het najaar een aantal keer op maandagen bij elkaar 
te komen om over het boek van Karen Armstrong en de vragen die 
daaruit voortkomen door te praten. Dat is gelijk een mooi vervolg op 
het thema “Groene genade”. 
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We hopen dat er meer mensen enthousiast zijn over dit idee en mee 
willen doen. De eerste datum is gepland op 19 september. Aanmelden 
kan bij ds. Kim Magnée (predikant@zendingskerk.nl). Graag horen we 
dan ook of er een voorkeur is voor de middag of de avond. Aan de 
hand van de reacties maken we dan een keuze.Graag horen we 
uiterlijk 9 september wie mee wil doen. 

Hartelijke groet, Jolien Bogaards en Kim Magnée-de Berg 
 
Laatste dienst (11 september) 

Een halve eeuw geleden werd ik in het Friese Balk bevestigd als 
predikant. 

Geen flauw idee wat me allemaal te wachten stond. Het werd een weg 
van gaandeweg ervaring opdoen en wegwijs worden op het kerkelijk 
terrein van Vieren, Leren en Dienen. Ik heb het graag gedaan en 
kúnnen doen met de hulp van de Heer van de Kerk en van talloze 
gemeenteleden in ‘mijn’ gemeenten Balk, en Treebeek en Assen. Na 
mijn emeritaat in 2006 had ik de vrijheid om desgevraagd voor te 
gaan in kerkdiensten. Het is door de jaren heen boeiend en 
afwisselend gebleven. 

Maar waar de Prediker terecht zegt dat alles zijn tijd heeft, geldt dat 
mijns inziens ook voor de werkzaamheden van een predikant. Wat kan 
hij of zij verstandiger doen dan zelf te kiezen wanneer zijn of haar 
‘tijd’ gekomen is om te stoppen. Voor mij is vijftig jaar een goede 
reden. 

Zondag 11 september zal de Dienst van Schrift en Tafel in de 
Zendingskerk de laatste dienst zijn waarin ik voorganger mag zijn. We 
nemen geen afscheid van elkaar, maar blijven elkaar ontmoeten als 
gemeenteleden van de Zendingskerk. 

Adieu, Wopke Nawijn 
 
Algemene Ledenvergadering op 25 september 2022 

In de ALV van 9 mei jl. is ingestemd met het voorstel om art. 2 en art. 
3 van de statuten van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk 
te wijzigen. Op deze ALV was niet de voor een statutenwijziging 
minimaal vereiste drie vierde van het aantal leden aanwezig. Voor een 
tweede ALV over dezelfde statutenwijziging geldt deze eis niet en is 
een drie vierde meerderheid van het aantal aanwezige leden 
voldoende. Deze tweede ALV wordt gehouden op 25 september na de 
kerkdienst. Volgens de goed te keuren tekst is de Oecumenische 
Vereniging de Zendingskerk ondersteunend aan de wijkkerkenraad en 
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niet zoals volgens de huidige tekst mede verantwoordelijk voor de 
activiteiten van de wijkkerkenraad. De nieuwe tekst luidt : 
Art. 2 
Het doel van de vereniging is het ondersteunen van het vormen van 
een open, oecumenische geloofsgemeenschap die zich richt op de 
dienst aan God, de mens en de maatschappij. 
Art.3 
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door zonder 
winstoogmerk: 
- het ondersteunen van de wijkkerkenraad van de Zendingskerk in 
het organiseren van bijeenkomsten voor de leden van de 
geloofsgemeenschap; 
- het ondersteunen van de wijkkerkenraad van de Zendingskerk in 
het voorzien in pastorale zorg voor de leden van de 
geloofsgemeenschap; 
- financiële ondersteuning van de wijkgemeente de Zendingskerk; 
- het onder de aandacht van de leden van de wijkgemeente de 
Zendingskerk en anderen brengen van de doelstellingen van de 
vereniging. 
 
Namens het bestuur van de Oecumenische Vereniging de 
Zendingskerk, 
Ton Hardeman 
 

DANK EN GROETEN 

80 jaar 
 
“Wat leuk dat je toch gekomen bent”, zo werd ik begroet door de 
dienstdoende ambtsdrager op zondagmorgen 10 juli, mijn 80e 
verjaardag. 
 
Waarom niet? Gewoon naar de kerk gaan op deze bijzondere 
feestdag, juist leuk! Excuses van drukte had ik immers niet. En zo 
werd het een fijne morgen, een mooie eerste vakantiedienst, vele 
felicitaties ontvangen en zelfs nog toegezongen tijdens de koffie, 
spontaan en leuk. Als kers op de taart bleek ook het mooie 
rozenboeket voor mij bestemd, vergezeld van een wenskaart met 
vele, vele namen…… Hartelijk dank U allen hiervoor! Mooi om in deze 
ZK gemeenschap een stukje verjaardag te vieren. 
 
Hoe is dat om 80 jaar te zijn, wordt mij soms gevraagd. Naast andere 
gevoelens wil ik deze met U delen: ‘minder Moeten, meer 
Ontmoeten……’. 
 
Met een hartelijke groet, 
Ineke Schenkeveld – van Gelder 
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COLUMN 

Ingezonden brief 
 
Er zijn van die ingezonden brieven in de krant die je niet gauw 
vergeet; deze bijvoorbeeld. 
Je knipt de tekst uit en kijkt er af en toe naar. Je kijkt er nog eens 
naar. 
Zou de koning hier iets aan hebben voor de komende kersttoespraak?  
Of de dominee als Kyrie of in de preek? 
Sirereclame is ook nog een optie, daar luisteren veel mensen naar. 
 
Je zou ook zelf goed kunnen opletten bij palen bij oversteekplaatsen. 
Dat zou kunnen. 
Jijzelf dus. 
 
Mens 
De oudere vrouw houdt zich vast aan  
de paal bij de oversteekplaats. Het 
licht springt op groen. Ze blijft staan. 
“Kan ik u helpen? ” vraag ik. “Graag”  
zegt ze. Ik buig mijn arm. Ze haakt de 
hare erdoor. Halverwege begint het  
licht te knipperen. De vrouw zet de 
pas erin. Ik kan haar nauwelijks bij- 
benen. “Ik dacht dat u moeite had  
met lopen? “ Ze schudt langzaam 
haar hoofd. “Ik wilde alleen even een 
mens voelen. Dat was al veel te lang 
geleden.” 
H.M.  
 
Titia Dijk-Gilhuis 
column@zendingskerk.nl 
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KERK EN ISRAËL 

 
 
Wortels van het antisemitisme, geen vrolijk onderwerp. 
Samenvatting lezing prof. dr. Willem Ouweneel 
 
Dat het christendom uit het jodendom is voortgekomen, dat weten we 
wel. Maar meermalen heeft de vraag geklonken: antisemitisme, 
Jodenhaat, waar komt dat toch vandaan? 
“We hoeven niet alle Joden aardig te vinden,” zegt dr. Ouweneel, “dit is 
nog geen antisemitisme, evenmin als het antisemitisch is om kritiek 
hebben op de staat Israël, die zeker nog niet volmaakt is. Van 
antisemitisme kunnen we pas spreken als Joden veroordeeld worden 
louter en alleen omdat het Joden zijn. Het is een vorm van racisme.” 
In de Schrift, in het boek Esther, zegt Haman tegen koning Ahasveros: 
“Er is een volk dat apart woont, ze hebben hun eigen wetten…” Het 
vreemde, het anders zijn wordt hier genoemd als reden voor Jodenhaat. 
 
In ons land, ook op de Veluwe, leefden tot voor de oorlog joodse 
gemeenschappen zoals in Elburg, in Hattem, in Harderwijk. 
De eerste getto’s, stadsdelen waar Joden al dan niet gedwongen 
samenleefden, kwamen voor in Italië.  
Antisemitisme kwam voort uit de kerken. Joden zijn door christenen 
meer vervolgd dan enig ander volk. Waarom werden zij nu juist door 
christenen vervolgd? 
Als reden werd gegeven dat Joden Jezus niet hadden willen aannemen 
als Messias. Joden hadden Jezus vermoord, zo werd gezegd. 
Gesproken werd zelfs van Godsmoord.  
Niet opgemerkt werd daarbij dat de afwijzing van Jezus door de 
toenmalige Joden geleid heeft tot kennis van de God van Israël voor de 
volkeren! 
Joden hebben een heel ander beeld van Jezus dan hoe de kerk Jezus 
ziet. In de naam van Jezus werden Joden eeuwenlang vervolgd, 
vermoord, ook in ons land. Als rampen de mensen troffen werden Joden 
aangewezen als de zondebok. Braken er ziekten uit, zoals de pest, dan 
kregen Joden daarvan de schuld! Verteld werd het fabeltje dat Joden het 
bloed van christelijke kinderen nodig hadden om matses voor Pesach te 
bereiden, terwijl eten van bloed in de Tora verboden is want de ziel huist 
in het bloed! 
 
Een Joodse schoenpoetser in Amerika kreeg een grote fooi van een 
man die door hem zijn schoenen liet poetsen. Hem werd gezegd: “Ik 
geef je dit in naam van Jezus.” 
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“Sir,” antwoordde de schoenpoetser “dit is de eerste keer dat mij iets 
goed overkomt in de naam van Jezus. Ik kom uit Oost Europa en mijn 
familieleden hebben meegemaakt dat ze werden mishandeld door 
christenen die Jezus! Jezus! riepen.” 
 
Hoe heeft haat tegen Joden kunnen ontstaan?  
 
De eerste gemeente in Jeruzalem bestond uit Joden. Zij gingen op 
sabbat naar de synagoge. Toen de gemeente groter werd en ook niet-
Joden tot de gemeenschap toetraden ontstond een probleem: moesten 
dezen zich ook aan de Tora houden? Moesten zij zich laten besnijden en 
zich houden aan de spijswetten? Jacobus, de broer van Jezus, die de 
leiding had in de gemeente in Jeruzalem, verklaarde dat dit voor hen niet 
nodig was. Er waren wel bepalingen die voor niet-Joden golden, lezen 
we in Handelingen 15. Wat de overige kennis betrof konden niet-Joden in 
de synagoge de Tora van Mozes horen voorlezen. 
 
Was het toen de vraag of volgelingen van Jezus uit de “heidenen” wel tot 
de gemeente konden behoren, een eeuw later, toen Jeruzalem verwoest 
was door de Romeinen, veranderde de situatie. Veel Joden vluchtten of 
werden weggevoerd. Het aantal niet-Joden in de aanvankelijk 
overwegend joodse gemeenten nam toe, ze kregen de overhand en niet-
joodse leiders, bisschoppen, raakten de band met de joodse oorsprong 
van hun geloof in Jezus steeds meer kwijt. Zo werden op het concilie in 
Nicea in 325 anti-joodse besluiten genomen. In de geloofsbelijdenis komt 
het Verbondsvolk Israël niet meer voor. Nog meer verwijdering ontstond 
toen keizer Constantijn het christendom tot staatsgodsdienst verklaarde. 
Voor christenen, die eerder in het Romeinse rijk werden vervolgd, omdat 
zij de keizer niet als God erkenden, was dit een bevrijding. Maar de kerk 
ging zich meer en meer anti-joods ontwikkelen en beschouwde het 
christendom als een nieuwe godsdienst. Wie uit het joodse volk tot de 
kerk toetrad moest alle joodse voorschriften achter zich laten, men was 
nu immers christen geworden? De kerk ging zich beschouwen als het 
nieuwe Verbondsvolk, het oude Israël had geen recht meer van bestaan 
omdat het Jezus had afgewezen. Wij noemen dit nu de 
vervangingstheologie.  
Nog weer later, toen de kerk een machtsinstituut was geworden, werd, 
op straffe des doods, verboden om nog als jood te leven. De kerkelijke 
rechtbank, de inquisitie, zag er in de Middeleeuwen streng op toe dat dit 
gebeurde. Joden die zich uit lijfsbehoud lieten dopen werden Marranen 
genoemd. Vaak praktiseerden zij in het geheim nog hun joods zijn.  
 
Onwetend over de joodse oorsprong van Jezus liet de kerk zodanige 
misstanden toe dat Luther zich geroepen voelde deze aan de kaak te 
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stellen. Een ongetwijfeld dappere daad van hem. Echter, Luther stond 
nog met één been in de Middeleeuwen en nam van de kerk wel de 
jodenhaat over. Na een aanvankelijke poging om Joden voor zijn 
geloofsleer te winnen werd hij, toen hij daarin niet slaagde, verbitterd en 
schreef hij vreselijke dingen over hen. “Over de Joden en hun leugens” 
luidde zijn pamflet waarin hij opriep hun boeken en synagoges te 
verbranden en de joodse leugens te ontmaskeren. 
Calvijn stelde zich meer gematigd op, maar zag nog niet het belang van 
luisteren naar de joodse Schriftuitleg, naar de wijsheid over hoe als volk 
van God te leven, naar de moraal en ethiek. 
Eeuwen later grondde Hitler zijn jodenhaat in het antisemitisme van de 
kerk. 
 
Joden die na de verdrijving uit Spanje en Portugal in 1494 in ons land 
terecht kwamen, worden Sefardische Joden genoemd. Zij waren vaak 
welgesteld en de regering duldde hun aanwezigheid, want zij zag de 
voordelen van het geld. Worden in de Nederlandse volksaard de 
dominee en de koopman verondersteld, dan kreeg in dit geval de 
koopman de overhand.  
Anders lag dit bij de Joden die vanuit Oost-Europa ons land binnen 
kwamen. Als Aschkenasische Joden waren zij veelal arm. 
 
De meeste Joden willen Jezus niet accepteren omdat zij een verkeerd, 
een beladen beeld hebben van Hem. Gedacht wordt dat zij met het 
geloof in Jezus, gebroken zouden hebben met hun joods-zijn. 
Anders ligt dit bij Messiasbelijdende Joden die de naam Jeshua 
gebruiken, de eigen, joodse naam in plaats van de Griekse benaming 
Jezus. Een Joodse vrouw vertelde dat de naam Jezus haar niet 
aansprak, de naam Jeshua des te meer. 
 
De vervangingsleer heeft ook in de protestantse kerken een rol 
gespeeld.  
En wie heeft er in de vorige eeuw niet gehoord: God, Nederland en 
Oranje? Ook dit is een verkapte vorm van vervangingsdenken. 
 
Het is geen bemoedigend verhaal over de wortels van het antisemitisme, 
maar het moet wel verteld worden.  
 
Toevoeging L. K. 
In de kerk waren zeker theologen die het belang van Israël zagen en 
zich bewust waren van de grote waarde en blijvende geldigheid van het 
Eerste Testament. Met name K.H. Miskotte waarschuwde in de veertiger 
jaren voor het heidense nationaalsocialisme en schreef het boek “Edda 
en Thora”, waarin het heidense geloofsgoed en de Bijbel met elkaar 
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werden vergeleken. Hij kreeg vooral bekendheid door het “Bijbelsch 
ABC” waarin de grondwoorden van de Bijbel besproken werden. Het 
woord “gerechtigheid” stond bij hem in hoog aanzien. Hij bestudeerde 
grote joodse denkers als Martin Buber en Franz Rosenzweig. 
In 1949, toen de Protestantse kerk zich bewust werd van de gevolgen 
van het kerkelijk antisemitisme werd in de Kerkorde van de Nederlandse 
Hervormde Kerk in artikel 1 opgenomen dat de kerk onopgeefbaar met 
Israël verbonden is.  
In de Kerkorde van de PKN lezen dan we dan ook dat de Protestantse 
Kerk zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar 
de komst van het Koninkrijk van God en geroepen is het gesprek met 
Israël te zoeken en gestalte te geven aan de onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël.  
Het is de taak van Commissies Kerk en Israël de kerk te wijzen op haar 
Joodse wortels, voorlichting over het Jodendom te geven, te luisteren 
naar de Joodse Schriftuitleg en antisemitisme te bestrijden. Zij doen dit 
mede door het organiseren van lezingen, het schrijven van artikelen en 
het voeren van gesprekken.  
De PKN gaf als handreiking een brochure uit met de titel: Onopgeefbaar 
verbonden. Deze brochure bevat de volgende hoofdstukken: 1. Volk, 2. 
Land, 3, Messias/Christus, 4. Schuld en hoop, 5. Bijbel en Verbond, 6. 
Antisemitisme, 7. Van zondag tot zondag. De brochure wil mensen met 
elkaar in gesprek brengen over “De weg van God met Israël” en onze 
onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.  
Deze brochure  is te downloaden bij de Dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk in Utrecht. E-mail: info@protestantsekerk.nl 
 
Louise Katus 
 

mailto:info@protestantsekerk.nl
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VAN DE PENNINGMEESTER  

 
Collectes juni en juli 2022 
 
In juni is voor collectes totaal € 1.918,32 ontvangen, waarvan € 
1.085,00 op bankrekeningen en 833,32 in erediensten. Van de op de 
bankrekeningen ontvangen bedragen is € 75,00 bestemd voor Kerken 
Syrië, € 75,00 voor Vluchtelingenwerk en € 935,00 is volgens de 
verdeelsleutel 45%/40%/15%  toegerekend aan de zondagse 
collecten. Totaal komt de opbrengst voor de specifieke zondagse 
collecten uit op € 773,99, voor de diaconale maandcollecte uit op € 
731,21 en voor het collecteblok op € 263,12. 
 
In juli is voor collectes totaal € 2035,91 ontvangen, waarvan € 880,00 
op bankrekeningen en 
€ 1155,91 in erediensten. Van de op bankrekeningen ontvangen 
bedragen is € 100 bestemd voor Kerken Syrië en is € 780,00 volgens 
de verdeelsleutel 45%/40%/15% toegerekend aan de zondagse 
collecten. Totaal komt de opbrengst voor de specifieke zondagse 
collecten (1e rondgang) uit op € 938, 90, voor de diaconale collecten 
(2e rondgang) uit op € 771,16 en voor het collecteblok op € 225,85. 
 
Ton Hardeman, penningmeester 
 

VAN DE DIAKENEN  

Diaconale maandcollecte 28 augustus en september 2022 voor 
een project van Kerk in Actie: Onderwijs voor werkende 
kinderen in Colombia.  
 
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá 
groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en 
drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd 
op de markt of in de vuilnis.  
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze 
kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. De 
kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding 
om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Het 
centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige 
haven temidden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)
criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken 
(filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het 
dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een 
koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met 
gezonde Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook 
contacten met hun ouders, verzorgers, leraren. 
 
Wat gebeurt er met het collectegeld?  
● 34 euro: een kind kan een maand activiteiten volgen  
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● 1.650 euro: een jongere wordt opgeleid tot kok  
 
U kunt dit werk steunen via de diaconale maandcollecte in onze kerk 
of door uw bijdrage over te maken op rekening NL 89 ABNA 0457 457 
457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia. www.kerkinactie.nl/
kinderencolombia. U kunt ook overmaken naar rekeningnummer NL 
71 INGB 0006 9283 25 van de Oecumenische Vereniging van de 
Zendingskerk  o.v.v. Diaconale maandcollecte september 2022 
Wilma de Vries, taakgroep diaconie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVERSEN 
Centrale Diaconie, themagroep vluchtelingen 
 
Update stand van zaken Oekraïense bewoners pastorie 
ds. Medenbachweg, juli 2022: 
 
Inzameling: 
Een tijd geleden is er een inzamelingsactie gehouden in alle kerken. 
Dit was een groot succes. Alle bewoners van de pastorie waren hier 
actief bij betrokken. Alle ingezamelde goederen zijn, via Berlijn, naar 
Oekraïne gebracht. 
 
Wisseling bewoners pastorie: 
De familie met vijf kinderen heeft besloten om terug te keren naar 
Kiev. Zij zijn onlangs vertrokken. 
 
Heel fijn voor een van de bewoonsters is dat haar echtgenoot in 
Nederland (in de pastorie) is komen wonen. Hun vijfjarige dochter was 
ook erg blij om haar vader weer te zien na al die maanden! Hij werkt 
als internationaal vrachtwagenchauffeur voor een bedrijf in Litouwen. 
Regelmatig komt hij naar Ermelo. Het liefst vindt hij een 
chauffeursbaan in Nederland. 
 

http://www.kerkinactie.nl/kinderencolombia
http://www.kerkinactie.nl/kinderencolombia
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Werk: 
Er zijn twee dames uit de pastorie aan het werk in Ermelo. De derde 
dame heeft, als leerkracht, online lessen gegeven aan kinderen in 
Oekraïne. 
 
Scholing: 
Twee tienerjongens zitten op Groevenbeek en één daarvan hoopt 
binnenkort starten met een vakantiebaantje. 
Een kleuter is van de Julianaschool (Oekraïneklas) overgegaan naar de 
AZC-school De Vlieger in Harderwijk. Zij gaat samen met alle 
Oekraïense basisschoolkinderen met een busje daarheen. Ze heeft het 
erg naar haar zin. 
 
Werkzaamheden in de pastorie: 
De bewoners vinden het leuk om de tuin van de pastorie te 
onderhouden en zijn ook bezig om de slaapkamers op te knappen en 
te schilderen. 
 
Taallessen: 
Arie en Joke Verspuij komen wekelijks naar de pastorie om lessen 
Nederlands te geven. Deze lessen zijn er op gericht om praktisch 
Nederlands te leren. 
 
De pastoor die ook woonachtig is in de pastorie, is onlangs lelijk 
gevallen met de fiets. Hij is niet gewend om te fietsen en kwam 
daardoor ten val. Zijn gezicht was behoorlijk toegetakeld en hij is nog 
naar het ziekenhuis geweest om na te gaan of er ernstig letsel was. 
Gelukkig is dat niet het geval. En heel fijn voor hem dat hij weer een 
auto in buikleen heeft! 
Uiteraard zijn er bij de bewoners veel zorgen om hun achtergebleven 
familie en vrienden. 
De echtgenoot en vader van 2 jongens uit de pastorie is gewond 
geraakt in de oorlog (hij is beroepsmilitair). Hij heeft in het ziekenhuis 
gelegen maar is inmiddels weer naar de frontlinie, wat uiteraard erg 
spannend en onzeker is. 
Het is moeilijk voor de bewoners om in onzekerheid hier te leven, niet 
te weten wanneer en óf zij terug kunnen keren naar hun geliefde land 
en familie. 
Zij zijn erg dankbaar voor het veilige onderdak en de hulp die zij hier 

in Ermelo ontvangen. Wij bidden voor hen dat hun familieleden in 

Oekraïne gespaard blijven en dat zij in de 

toekomst herenigd kunnen worden met elkaar. 
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Boekbespreking ‘Meer dan het gewone’ 

 
 In 1977 schreef dr. Feitse Boerwinkel het boekje Meer dan het 
gewone over Jezus en zijn Bergrede (Matteüs 5). Sommige 
Contactlezers zullen het nog wel in hun kast hebben staan. De 
inhoud is van en voor alle tijden. Ook onze nieuwe predikant, 
Kim Magnée-de Berg, ziet in de Bergrede voor ons de nodige 
aansporingen, gehoord haar preek van 26 juni. 
De Bergrede is een samenvatting van langere leergesprekken 
van Jezus, hetgeen blijkt uit vergelijking met de ‘rede’ bij Lucas, 
verspreid over de hoofdstukken 6 tot 16. Matteüs heeft voor een 
joods gehoor duidelijk willen maken dat Jezus als een tweede 
Mozes ‘de berg opging’ om aanwijzingen te geven hoe het leven 
naar Gods bedoelingen moet worden geleefd. Lucas (6,17) 
schreef voor een niet-joods gehoor: hij daalde met hen de berg 
af.  

 
Boerwinkel tekent de mens Jezus van Nazareth uitvoerig in de 
tijd waarin hij leefde, zodat hij niet langer de wat abstracte 
figuur is zoals hij bij velen overkomt, maar iemand die je echt 
leert kennen als persoon in een samenleving waarin allerlei 
krachten en machten aanwezig waren. Ook maakt Boerwinkel 
duidelijk wat de primaire ‘missie’ van Jezus was.  
Jezus kondigt een nieuwe orde van zaken op aarde aan, een 
samenleving zoals de profeten van het Oude Verbond die in 
visioenen hebben geschouwd. Jezus was in het bijzonder 
gevormd door Jesaja en wat deze gezegd had over de wijngaard 
van God en de ontstellende verwording van het volk. Jezus 
beklemtoonde dat ‘de wijngaard van mijn Vader hersteld moet 
worden!’ Zoals plaatsvindt in het Jubeljaar, het ‘Jobeljaar’ ,als op 
Grote Verzoendag aan het eind van 7 x 7 jaar op de ramshoorn, 
de jobel, werd geblazen om aan te kondigen dat het volgende 
jaar, het 50ste, een Jubeljaar zou zijn. Dan moesten slaven 
worden vrijgelaten en grondbezit teruggegeven aan wie het 
behoorde. Verder moest, zoals ook in elk 7e (sabbats)jaar, de 
grond braak blijven liggen en schulden worden kwijtgescholden. 
De bedoeling was de tegenstellingen tussen arm en rijk te 
verminderen en aan eronder geraakte mensen opnieuw een 
kans te geven. 

 
Als Jezus in het laatste vers van Matteüs 5 zegt: ‘Wees dus 
volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’ moeten wij 
bedenken dat ‘volmaakt’ niet een goede vertaling is van het 
hebreeuwse woord ‘tamiem’ want dat betekent ‘uit één stuk, op 
één doel gericht, met onverdeeld hart’. Dat zouden wij in onze 
tijd ook moeten zijn, gericht op één primair, eigentijds doel in de 
samenleving van het hier en nu. Kunnen wij dat formuleren, en 
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in praktijk brengen, in deze tijd van crises?  
In het voorgaande is deels geciteerd uit een samenvatting van 
het boekje, voor belangstellenden digitaal beschikbaar (op 4 A-
viertjes) via mijn e-mail janschakel@hetnet.nl.  
Jan Schakel 
 

 
 
 
 
Vrijwilliger gevraagd 
 
Iedere 14 dagen is er op vrijdagavond in Woonzorgcentrum 
Kroondomein (Sparrenlaan 10) een weeksluiting met een predikant uit 
de buurt. Met een aantal vrijwilligers verzorgen we het klaarzetten 
van tafels en stoelen en de koffie. 
We doen dit eenmaal per maand met twee personen en één persoon 
als reserve, maar een enkele keer komt het toch nog wel eens voor 
dat er maar één iemand aanwezig kan zijn. We zoeken dus nog een 
reserve voor 1 à 2x per jaar op vrijdagavond van 17.45 – 20.00 uur. 
Wie o wie???? 
 
Herma Jongekrijg. 

mailto:janschakel@hetnet.nl
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Nationale Ziekendag 
 
In 1974 heeft de Zonnebloem het initiatief genomen voor een 
Nationale Ziekendag, die sindsdien elke tweede zondag van 
september wordt gehouden, dit jaar op 11 september. Het doel 
hiervan is de dialoog tussen zieken en gezonden te stimuleren, 
zodat er meer begrip voor elkaar ontstaat, een samenleving waarin 
zieken en gezonden met en niet naast elkaar leven.  
Het is geen dag exclusief voor de Zonnebloem. Tal van personen, 
instanties en instellingen besteden op één of andere manier 
aandacht aan deze “dag voor iedereen”. 
 
Ook voor de Zonnebloem Ermelo is dit, naast alle aandacht voor 
haar gasten, een bijzondere dag. Het voornaamste werk van de 
vrijwilliger is het bezoek aan de gasten. Verder worden er zes à 
zeven activiteiten per jaar voor de gasten georganiseerd. Ook bij 
hulp in de vakanties, op de boot of in het land zijn vele vrijwilligers 
actief betrokken.  
 
Al jaren wonen vrijwilligers de kerkdiensten op Sonnevanck, in De 
Goede Herder kerk en in de Zendingskerk bij. Na afloop van de 
diensten trakteren we op iets lekkers bij de koffie.  
 
Wilt u vrijwilliger of gast worden bij de Zonnebloem, afd. Ermelo, 
dan kunt u informatie inwinnen bij Janny Veldhuis, tel. 0341-551329 
of per mail: jannyveldhuis@kpnmail.nl 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
 
 
 
 
de “Zonnebloem”, afdeling Ermelo 
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Mutaties 
 
Aangemeld als lid: 
Mw. A. Zwiers-Ruis, Operadreef 63, 3845 GN Harderwijk 
 
Verhuisd: 
Iris Osté naar Dreijenplein 2/B, 6703 HB Wageningen 
 
 
 
 

 
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! 
 
 

mailto:hulpdienstzendingskerk@gmail.com
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;  
in de vakantieperiode zijn er geen Vesperdiensten.  
 
14 aug.  ds. Kim Magnée-de Berg,  6de vakantiedienst 
21 aug. ds. Jan Visser,           7de en laatste vakantiedienst 
28 aug. Verrassingsdienst 
04 sept.  ds. Jurjen Zeilstra,              Hilversum 
11 sept.  ds. Wopke Nawijn    viering MvdH 
18 sept.  ds. Wim van Domselaar 
25 sept.  ds. Kim Magnée-de Berg 
 
 
 
 
Overzicht collectedoelen laatste vakantiediensten 
14 augustus  Het Actiefonds Klimaatstrijd in de Stille Oceaan 
21 augustus  Kerk in Aktie Kenia: droogtebestendige zaden en 
                        irrigatieprojecten 
 
 
 
Naast de diaconale maandcollecten zijn vanaf 28 augustus de 
collectedoelen: 
28 aug.    Egypte 
04 sept.     De Parasol 
11 sept.  ziekenzondag De Zonnebloem 
18 sept.     De kerk als plek voor hoop en herstel in 
Syrië 
25 sept.  vredesweek Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 23 september 
2022. Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag 
12 september 2022 binnen te zijn. 
 

http://www.zendingskerk.nl
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