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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  
                                  E-mail: predikant@zendingskerk.nl            06-41375303 
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
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ALS JE OUD BENT 
 
Als je oud bent, 
ga je lijden aan 
flitsen uit het 
verleden. Je ziet 
mensen lopen die 
er niet meer zijn,  
je zou zo graag 
nog eens met ze 
willen praten, 
je vader, 
je moeder, 
je geliefde, 
maar het gaat  
niet meer. 
 
Er is een toenemende 
pijn als je oud 
bent, waar je niet 
afkomt. Neem dat 
maar. Het hoort  
erbij omdat je 
hebt liefgehad. 
 
Geert Boogaard 
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VAN DE PREDIKANT 
 
Wij zijn ons 
 
Vorige maand was ik twee dagen in conferentieoord Mennorode 
(Elspeet), waar we met een groep collega’s bij elkaar kwamen voor 
studie en ontmoeting. Er werd daar onder andere een lezing 
gehouden door de socioloog Mark van Ostaijen, auteur van het boek 
‘Wij zijn ons. Een kleine sociologie van grote denkers.’ In die lezing 
ging het over de getalsmatige achteruitgang van de kerk, over de 
vraag of je onze omgang met voetbal als een vorm van religie kunt 
beschouwen en over onze verhouding tot geld en goed. Allemaal 
boeiende thema’s, maar het meest werd ik aan het denken gezet door 
zijn algemene analyse van de samenleving. 
 
Van Ostaijen signaleert een interessante verschuiving in onze 
maatschappij. Waar verschijnselen en ontwikkelingen vroeger vanuit 
het grotere verband werden geduid overheerst tegenwoordig een 
andere insteek, namelijk die vanuit het individu.  
Zo worden op televisie bij allerlei maatschappelijke verschijnselen 
vaak psychologen uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over wat 
er gaande is. Terwijl vroeger veel vaker grote sociologen aan 
talkshowtafels aanschoven. Maar die manier van kijken, waarbij het 
collectief en niet allereerst het individu centraal staat, is naar de 
achtergrond verdwenen.  
In zijn lezing beschreef Mark van Ostaijen de teruggang van zijn vak 
met een prikkelende zin: “Sociologie gaat over ons, maar ons heeft 
liever dat het over ik gaat.” 
 
Die zin bleef bij mij hangen en ik ben er al een tijdje op aan het 
kauwen. Dat ‘ons liever heeft dat het over ik gaat’ uit zich misschien 
ook wel in de verminderde betrokkenheid bij kerken en verenigingen. 
De onderlinge verbondenheid en het samen-geroepen-zijn horen 
immers tot de kern van het christendom en dus ook van de 
plaatselijke gemeente. Dat is niet iets dat we als christenen bedacht 
hebben. Het is een houding die voortkomt uit de joodse traditie 
waarin we geworteld zijn. 
 
De voormalige opperrabbijn van de orthodox-joodse gemeenschap in 
Engeland, Jonathan Sacks, heeft daar veelvuldig over gesproken. 
Vanuit zijn geloof was hij een pleitbezorger van een maatschappij die 
gestoeld is op oog voor het gemeenschappelijk belang.  
 
In de Bijbel worden we, aldus Sacks, opgeroepen om een 
samenleving te bouwen van verbondenheid, van compassie en van 
betrokken zijn op elkaar. En daarom ook om ons actief in te zetten 
voor gerechtigheid en om hart te hebben voor het algemeen welzijn. 
We zijn geroepen ons niet alleen af te vragen wat goed is voor 
onszelf, maar ook: wat is goed voor ons allemaal. Vrijheid is niet 
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‘mijn’ vrijheid, maar ‘onze’ vrijheid: zij moet gedeeld kunnen worden. 
 
Natuurlijk betekent dat niet dat het individu onbelangrijk is. Juist ook 
vanuit bijbels perspectief wordt de waarde van elk afzonderlijk mens 
benadrukt. Ieder mens doet ertoe! Maar we zijn als individu wel 
ingebed in het grotere geheel, met elkaar verbonden als ‘kinderen 
van één Vader’, zoals het in het oude kerklied klonk. Of om het met 
een mooi woord uit de Afrikaanse traditie te zeggen: Ubuntu. Dit 
betekent zoveel als: ik ben, omdat jij bent. 
 
Voor mij is de kerkelijke gemeente een oefenplaats van dat 
uitgangspunt. Een plek waar we leren te leven van liefde, mildheid en 
verbondenheid. Het is soms best een uitdaging, omdat we met zoveel 
verschillende mensen bij elkaar zijn. Net als elders in de wereld 
botsen mensen in de kerk soms met elkaar, kun je met de één 
makkelijker overweg dan met de ander en lopen we regelmatig tegen 
onze eigen beperkingen op. Maar vanuit onze roeping geven we de 
verbondenheid niet op en mogen we steeds opnieuw beginnen met 
elkaar. 
 
Wij zijn ons. Dat is een opdracht en een geschenk tegelijk. En ik 
ervaar het als een groot goed dat we als kerk dit uitgangspunt 
vasthouden, juist ook wanneer er om ons heen een andere wind lijkt 
te waaien. 
 
Met een hartelijke groet, in verbondenheid, 
Ds. Kim Magnée-de Berg 
 
 
VAN DE SCRIBA  
 
 
Vanuit de kerkenraad 
 
Op zondag 9 oktober zou ds. Marleen Kool voorgaan. De 
zaterdagmiddag ervoor belde zij op dat zij overvallen was door een 
vervelend virus. Geen corona! In goed overleg met de dienstdoende 
ambtsdrager en diaconaal medewerker is toen afgesproken dat zij de 
dienst zouden leiden aan de hand van alle teksten die Marleen zou 
mailen. Tineke van Goethem hoefde alleen nog maar een zegenbede 
op te zoeken. Dank daarvoor Tineke en Wilma hartelijk dank voor het 
uitspreken van de gebeden.  
 
Vermoedelijk heeft het nieuws u wel bereikt dat de regenboogvlag 
kort voor 11 oktober, de coming-outdag, weer verdwenen was. Dit 
keer is er aangifte gedaan bij de politie. 
 
Er is ook dit jaar de mogelijkheid een kaars aan te steken voor een 
geliefd familielid; vriend of vriendin tijdens de dienst van 20 
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november, zondag van de voleinding of eeuwigheidszondag genoemd. 
Wilt u aan de scriba voor 12 november doorgeven: de voor- en 
achternaam, leeftijd en datum van overlijden?  
 
Het gebeurt nog wel eens dat er e-mail verstuurd wordt naar het 
oude (echt al heel oude!) scriba-mailadres. Dit kwam dan nog tot 
vorige week op mijn eigen mailadres binnen. Maar ook dat is voorbij. 
Dus alleen scriba@zendingskerk.nl gebruiken! Dat adres gaat ook 
naar Gerard Reijners Hij werd op 2 oktober bevestigd in het ambt van 
ouderling om vanaf 1 januari 2023 alle scriba-taken over te gaan 
nemen.  
 
Over e-mailadressen gesproken: Google vond het nodig om bij de 
verzending van de mail over de vesperdienst alle mails te 
retourneren. Ik heb het opnieuw geprobeerd, helaas weer alles 
retour. Bij navraag aan onze systeembegeleider kreeg ik het advies 
de verzendlijst te verkleinen tot maximaal 50 adressen en te 
verzenden met een tussentijd van 5 minuten! Hopelijk zou alles 
daarna goed gaan. Maar nee dus, want later zag ik dat de eerdere 
pogingen toch verstuurd waren! Dus het is mogelijk dat u driemaal 
genodigd bent voor de vesper. Het kan u niet ontgaan zijn!  
Nu probeer ik weer mappen per wijk te maken maar daarbij heb ik de 
hulp nodig van alle pastorale medewerkers. Mocht u geen mails 
ontvangen hebben van de scriba en dat toch graag willen, wilt u zich 
dan melden? En andersom dus ook, wanneer u geen mails wilt 
ontvangen, wilt u dat dan mailen? Heel graag! 
 
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering vindt plaats op 14 
november 2022. Dus geen nieuws vanuit de kerkenraad. 
 
 
Overlijden  
 
Ons bereikte het droevige bericht dat zondagmorgen, 23 oktober, op 
de leeftijd van 99 jaar is overleden mevrouw Gijsje Wolse-de Vries. 
Wanneer u dit nummer van Contact ontvangt heeft de begrafenis al 
plaats gevonden. Hiernaast vindt u  het imemoriam  zoals het zondag 
in de kerk wordt uitgesproken. 
En opnieuw werden wij opgeschrikt door een bericht van overlijden. 
Op dinsdag 25 oktober is Elly Grondsma in hospice Jasmijn in 
Harderwijk rustig ingeslapen. Op zondag 6 november zal het ‘in 
memoriam’ uitgesproken worden.   
 
Vriendelijke groet, 
Margot Sants-Kottman, scriba 

mailto:scriba@zendingskerk.nl
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Agenda 
  
05 november brengen van fruit 13.30-15.00 uur        Z’kerk 
06 november oogstdienst            10.00 uur        Z’kerk 
12 november laatste dag noemen van namen naar e-mail scriba 
13 november  Maaltijd van de Heer    10.00 uur  Z’kerk 
14 november kerkenraadsvergadering   14.00 uurconsistorie 
20 november zondag voleinding    10.00 uur  Z’kerk 
21 november  Communic. & Presentatie en kerkenraad  
                                                                  14.00 uur  Z’kerk 
 
 

Afkondiging Zendingskerk 

Op 23 oktober 2022 is overleden Gijsberta Johanna Wolse-de Vries 
op de leeftijd van 99 jaar. 50 jaar heeft zij in Ermelo aan de 
Hamburgerweg gewoond, tot 1991 samen met haar man Jan Wolse 
en is zij lid geweest van de Zendingskerk. De laatste jaren vanaf 
2019 woonde zij in woonzorgcentrum de Hanzeborg in Lelystad. Die 
haar kennen, kennen haar als een krachtige vrouw voor wie de liefde 
voor haar naasten en de mensen om haar heen centraal stond. 
Geloof in God was vertrouwd voor haar en komend uit een 
schippersgezin waar veel gezongen werd, hield zij van het zingen van 
liederen in de kerk. Lang is ze vitaal gebleven en hoewel ze het 
laatste jaar niet meer kon spreken was ze nog steeds goed bij en 
genoot ze van de liefdevolle zorg waarmee ze werd omgeven. Vredig 
is zij heengegaan en op vrijdag 28 oktober jl. is zij na een 
gedachtenisdienst in de Zendingskerk begraven naast haar man op 
het kerkhof achter de kerk. Met dankbaarheid gedenken wij haar. 
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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 met een van de ouderlingen/pastorale 
medewerkers of met de scriba. Van de laatste vindt u het 
telefoonnummer en e-mailadres op pag. 2.  

 

Pastoraat 
 
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 51107090 
Wijk 8  Putten/Speuld:Herma Jongekrijg zie wijk 1A  
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de taakgroep pastoraat 
 
En dan is die mooie zomer alweer voorbij en de klok weer verzet. 
Wintertijd. 
Ik hou van de herfst met zijn prachtige kleuren, de geur van het 
gevallen blad, dat de grond verandert in een prachtig tapijt. Maar de 
winter betekent ook kou. Hoe koud zal het worden? We denken nu 
vooral aan Oekraïne, waar zoveel verdriet en onzekerheid is en aan de 
energiecrisis. Het heel zuinig moeten doen met gas. Ook in de kerk is 
het een paar graden kouder, maar daar verwarmen we ons aan het 
met elkaar zijn, het zingen en het luisteren naar de predikant en een 
dikke wollen trui doet wonderen. 
 
Ziet u dat er mensen in uw omgeving zijn die het financieel moeilijk 
hebben, meld dit dan bij uw pastoraal medewerker. We zijn elkaars 
ogen en oren. 
 
Onze gedachten gaan uit naar de heer Grondsma nu zijn vrouw is 
overleden. 

mailto:arda.mulder@planet.nl
Martin van Ee
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Everhard van Otterloo moest weer worden opgenomen in het 
ziekenhuis in Amsterdam. Niet echt heel verontrustend, maar toch……. 
Inmiddels is hij weer thuis. 
 
Een belangrijk aspect van de samenleving en zeker van onze 
kerkelijke gemeenschap is het omzien naar elkaar. Al is het in kleine 
gebaren. We kennen niet voor niets het gezegde: een vriendelijk 
woord doet wonderen. 
 
Een hartelijke groet, 
Herma Jongekrijg 
 
 

Kerkbloemen 
 
Elke zondag een bloemengroet, dat wordt zeer gewaardeerd, fijn om 
te horen en een bedankje is echt niet nodig. En het is altijd fijn als een 
gemeentelid de bloemen weg wil brengen, een manier om betrokken 
te blijven bij elkaar. 
18 september kreeg Joost-maarten Tewis de bloemen, hij had kort 
daarvoor een operatie ondergaan. Zijn adres: Tonnenberg 53, 
bungalow C 21, 3852 PC Ermelo.  
Jan Koen, Paul Krügerweg 11, 3851 ZH Ermelo kreeg met een 
pastorale groet de bloemen op 25 september. 
Maike Kroon werd 28 september 80 jaar. Zij kreeg de bloemen met de 
hartelijke felicitaties op 2 oktober. Haar adres: Elsweg 1, 3848 BA 
Harderwijk. 
Op 9 oktober werd Arie Zuurmond, Operadreef 117, 3845 GN 
Harderwijk met een bos bloemen verblijd vanwege zijn verjaardag op 
6 oktober. Hij werd 90 jaar. 
Elly en Hans Grondsma kregen de bloemen op zondag 16 oktober als 
blijk van medeleven. Hun adres: Henriëtte van Heemstralaan 97, 
3851 WC Ermelo. 
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.  
 
Met een hartelijke groet, 
Arda Overbeek-Mulder 
tel: 0341-426771 (de vaste telefoon is in deze situatie het handigst) 

 

 

Martin van Ee
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AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 
 
De Oogstdienst en de Voedselbank 2022 
Op zondag 6 november a.s. is er in de Zendingskerk weer een 
oogstdienst. We staan stil bij wat wij het afgelopen jaar hebben 
ontvangen en onze dankbaarheid daarvoor. Van christenen wordt 
gevraagd dat zij hun ‘rijkdommen’ delen met mensen die niet voor 
zichzelf kunnen zorgen en dus hulp nodig hebben. Via o.a. Kerk in 
Actie helpen wij mensen in binnen- en buitenland. Wij vragen 
daarvoor wekelijks uw aandacht voorafgaande aan de 
rondgangcollectes in de kerkdiensten. 
In de oogstdienst vragen wij uw speciale aandacht en bijdrage voor 
mensen in de regio NW Veluwe die via de Voedselbank op vrijdag een 
pakket met levensmiddelen krijgen. Dat zijn mensen in Putten, 
Ermelo en Harderwijk die (tijdelijk) niet of nauwelijks in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. Heel veel organisaties, winkels en 
vrijwilligers in de regio helpen daarbij. 
Wij vragen ook dit jaar weer een bijdrage in de vorm van producten 
voor de Voedselbank. Op zaterdagmiddag 5 november van 13.30 tot 
15 uur kunt u verse groenten en fruit komen brengen. Wij staan in de 
consistoriekamer van de Zendingskerk klaar om de producten in 
ontvangst te nemen. Het is belangrijk dat de groente en het fruit wat 
langer houdbaar zijn (b.v. geen voorgesneden groenten en snel 
rijpend fruit), want alles moet minimaal een week vers blijven. In de 
oogstdienst kunt u weer genieten van de prachtige aanblik van al dat 
voedsel in de kerkzaal. 
U kunt ook Douwe Egberts punten inleveren. Die worden door 
medewerkers van de Voedselbank ingeruild voor pakken koffie. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan het Oogstfeest. 
 
Namens de Taakgroep Diaconie, Agaath Grootjans 
 
Open Kerk: Bachconcert 

Op zaterdagmiddag 19 november van 14.00-14.45 uur zal het Bach 
ensemble weer een aantal koralen van Bach ten gehore brengen. 
Het ensemble staat onder leiding van Erik-Jan van der Hel en bestaat 
uit de volgende leden: 
Hilda Versluis trompet 
Adriaan Versluis hoorn 
Leendert van Bloois trombone 
Jan Hein van Burken bas 
Greet Kerkhoff trombone 
Piet Kerkhoff euphonium 
We hebben al vaker van hun mooie muziek kunnen genieten. U wordt 
ook nu weer van harte uitgenodigd. 
 
Bertie Kooistra, Open Kerk Commissie 
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PS. In verband met de oplopende COVID besmettingen wordt 
gevraagd om uw handen bij binnenkomst te ontsmetten, uw jas mee 
te nemen in de kerkzaal en waar mogelijk afstand te houden tot de 
andere concertbezoekers. 
 
DANK EN GROETEN 
 
Heel erg bedankt allemaal! 
(waarmee een kleine gemeenschap groot kan zijn) 
Toen begin juni bleek wat er met mij aan de hand was, sloeg de 
schrik wel om ons hart. Een onbekend traject lag voor ons met 
uiteindelijk een operatie te ondergaan in Amsterdam en toch ook veel 
vraagtekens en spanningen. 
Maar wat een meeleven van onze naasten, o.a. uit de 
Zendingskerkgemeente. Overspoeld werden we d.m.v. bezoek, 
bloemen, fruit, telefoontjes, appjes en vele kaarten om mij (ons) een 
hart onder de riem te steken en dat deed ons zo goed! We voelden 
ons gesterkt door dit meeleven en willen jullie daarvoor hartelijk 
bedanken, zo stonden we er niet alleen voor. Ook na de operatie in 
juli en de complicaties daarna was er geen gebrek aan belangstelling, 
nogmaals heel veel dank daarvoor. 
Al met al heeft het enige tijd geduurd voordat ik begon te herstellen, 
maar dat is nu gelukkig het geval en zijn we hard bezig om er weer 
een kilo of vijf bij te krijgen en gaat het met de conditie elke dag 
beter. 
Tijd om op zondag weer naar de kerk te gaan en zien we dan elkaar, 
geef ons maar een duimpje, dan doen wij dat terug. Dit om te 
voorkomen dat we elke keer weer hetzelfde verhaal moeten vertellen. 
Tot slot willen we het volgende nog even kwijt. Ook toen 15 jaar 
geleden bij Hetty een ernstige ziekte werd geconstateerd en in de 
jaren daarna hebben we altijd het volste vertrouwen gehad in ons 
geloof en kregen we kracht van de trouwtekst  
die dominee Visser ons bijna 50 jaar geleden  
meegaf: “Waar twee of drie vergaderd zijn in  
mijn naam, daar ben Ik in hun midden”  
(Matt. 18, 20).  
 
Everhard en Hetty van Otterloo 

 

 

 

 

                                     Een deur vol kaarten. 
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COLUMN 
 
ALLERZIELEN en De Engel van het Noorden 
 
Mooie kamers, daar in het Queen Hotel in Chester in Engeland, waar 
wij onze intrek hebben genomen, maar dán overlijdt de Queen. 
Precies dan. Je verzint het niet, zulke dingen gebeuren gewoon. 
 
Engeland rouwt, waardig en hartstochtelijk. Vriendin en ik zien rijen 
mensen met bloemen, huilende Schotten met doedelzakken en 
binnen 24 uur portretten van de Queen in alle bushokjes en etalages. 
Ook wij tekenen condoleanceregisters; vaak de enige manier om een 
kathedraal in te komen.  
Zo zie je dat de dood niet te ontlopen is. Die is overal. Op bergen en 
in dalen, op elke straathoek en op onze begraafplaatsen. Het refrein 
is Hein. 
Het is een lompe gast, die komt zonder uitgenodigd te zijn. 
 
Waar de dood is, zijn engelen in de buurt. Als je ze tenminste zien 
kan door je tranen heen. Op dezelfde reis komen we The Angel of the 
North tegen.  
 
Vlakbij Newcastle staat die, de Engel; gigantisch, van cortenstaal op 
een hoge heuvel. 
De kunstenaar is Antony Gormley, ook de maker van het beeld “de 
hurkende man” in Lelystad. 
 
De Engel is het grootste kunstwerk van Engeland - denk aan 
“Christus de Verlosser”  
in Rio de Janeiro, zo groot-. Als je over de Engelse A 1 rijdt, kom je 
er langs; dagelijks zien zo’n 100.000 mensen hem. Zijn vleugels, met 
een spanwijdte van 54 meter zijn licht gebogen. Hij omarmt je als het 
ware. Je kan bij hem schuilen of je tegen hem aan vleien. Een baken 
van liefde. 
 
Met zijn uitstraling van hoop zou ik  
hem zomaar als bladwijzer willen hebben. 
Om tussen de blaadjes van de orde van  
dienst te leggen als er weer iemand uit  
de tijd gaat. 
En dan bij het uitdragen de schrijnende  
schoonheid van het Requiem van Fauré: 
 
In Paradisum deducant te Angeli. 
Mogen de engelen je geleiden naar het Paradijs  
 
Dan word je als achterblijver ook een beetje opgetild. 
Uit je verdriet, door die engelen. 
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KERK EN ISRAËL 

 
Regenboog 
 
Als je vraagt wat de omgekeerde Nederlandse vlag betekent die je langs wegen 
en bij sommige  huizen aantreft, dan weten de meeste mensen dat wel: het is 
uiting van boerenprotest tegen de stikstofmaatregelen.  
Als je vraagt wat vlaggen met kleuren van de regenboog betekenen, dan weten 
de meeste mensen dat ook wel: die vlag staat symbool voor de LHBTIQ+ 
gemeenschap.  
Maar is die vlag daardoor niet eenzijdig toegeëigend? 
Wat hebben de kleuren van de regenboog ons ten diepste te zeggen?  
 
In Genesis 9 lezen we (samen met de joodse schriftuitleggers, die diep respect 
hebben voor de tekst zoals het er staat, en waarvan volgens Jezus geen tittel of 
jota veranderd mag worden) dat God, als de boog in de wolken verschijnt, het 
verbond gedenkt dat Hij na de grote vloed met alle levende zielen gesloten 
heeft. Het Noachitisch verbond. 
Bij de Verbondssluiting met Israël in de woestijn stemde het volk in met het 
levensonderricht dat God gegeven heeft, de Tien Woorden. “Alles wat de HEER 
gesproken heeft zullen wij doen, en daarnaar zullen wij horen.” 
Op het verbond dat God gesloten heeft met alle levende wezens op de aarde 
heeft de mensheid geen “ja” gezegd. Toch geldt ook daar een minimum aan 
levensonderricht wil de aarde leefbaar blijven.  
Wat houdt dit minimum aan leefregels in?  
 
Geen afgoden dienen 
Geen godslastering 
Geen moord 
Geen diefstal 
Geen ontucht 
Geen dierenmishandeling  
Instellen van onafhankelijke rechtspraak . 
 
Dat laatste is nodig om overtreders op hun gedrag te kunnen aanspreken 
Verschijnt de regenboog in de wolken, dan mogen we er verheugd  op 
vertrouwen dat God Zijn verbond met alle levende wezens gedenkt. 
 
 
Louise Katus 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Collectes september 2022 
 
In de maand september is voor collectes totaal €2.676,32 
ontvangen, waarvan op bankrekeningen € 1.400,00 en in de kerk  
€1.276,32. Specifiek voor Syrië is ontvangen €330 en specifiek 
voor de voedselbank €316,00. De opbrengst voor de specifieke 
zondagse collectedoelen is €977,68; voor de diaconale 
maandcollecte €766,82 en voor het collecteblok €285,82. 
 
Ton Hardeman, penningmeester 
 

VAN DE DIAKENEN  

Diaconale maandcollecte november 
In november is de diaconale maandcollecte bestemd voor Noodhulp 
en rampenpreventie Ethiopië. Door de klimaatverandering worden 
bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige 
droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel 
mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De 
Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: 
ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren 
vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe 
gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruikt 
een weeralarm dat aangeeft wanneer je het beste kunt planten en 
oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van 
inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 

 

De Ethiopische boer Abdulkadir vertelt: ”Toen de kerk in mijn dorp 
kwam vertellen over landbouw met irrigatie, wilde ik eerst zien hoe 
dat in zijn werk ging. Ik deed mee op het land van mijn buurman. 
De oogst heeft me overtuigd. Die was zo goed: we hebben met tien 
man 1400 euro verdiend met de verkoop van de groenten. Daar 
hebben we onder andere vier ossen van gekocht. Die gebruiken we 
om het land te bewerken en we gaan ze vetmesten en vervolgens 
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weer met winst verkopen.” Lachend vertelt hij verder: “Volgend jaar 
stel ik mijn stuk land beschikbaar voor irrigatie landbouw. De winst 
delen we weer met z’n tienen.” 
Dreigende hongersnood in Oost-Afrika 
In 2022 dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië 
hongersnood. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan 
gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de 
situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. 
We delen water en voedsel uit, vooral aan ernstig ondervoede 
kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. 
Ook dieren helpen we met water en eten, want veeteelt is voor veel 
mensen de belangrijkste bron van levensonderhoud. 
Rampenpreventie gaat elders ook door 
Misira en Muntaha en drie andere ondernemende vrouwen kregen een 
startbedrag en training om een winkel te starten in hun dorp. 
Meymuna en vier andere vrouwen ontvingen een startbedrag en 
training om een restaurant te beginnen. Vooral op marktdagen is het 
druk in de winkel en het restaurant. Nu de oogst is verbeterd kunnen 
boeren hun overschot direct verkopen aan het restaurant en de 
winkel. Win-win. 
Het leven van vele gezinnen (mannen, vrouwen en kinderen) kan zo 
ingrijpend veranderen. Zij zijn niet langer afhankelijk van noodhulp. 
Helpt u mee noodhulp voorkomen? 
Met uw gift aan deze collecte geeft u inwoners van Ethiopië weer een 
toekomstperspectief. Dit kan op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië. U kunt ook overmaken naar 
rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische 
Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. Diaconale maandcollecte 
november 2022 
 
Albert Grit, voorzitter taakgroep Diaconie 

Diaconale maandcollecte december 
In december is de diaconale maandcollecte bestemd voor Solidaridad. 
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt 
en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige 
generaties. 
 
Solidaridad streeft naar duurzame productie 
Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Denk maar aan cacaoboeren die 
in armoede leven, de uitbuiting van textielarbeiders en het vervuilde 
milieu in de omgeving van goudmijnen.  
Dat kan en moet anders. Solidaridad werkt samen met 
honderdduizenden boeren, mijnwerkers en arbeiders om de productie 
te verduurzamen. 
 
Solidaridad wil verantwoord ondernemen 
Voor Solidaridad betekent dit verantwoordelijkheid nemen voor een 
solidaire wereld. Westerse bedrijven zijn nu vaak machtiger dan hun 
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toeleveranciers in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.  
Denk bijvoorbeeld aan kledingmerken die lage prijzen bedingen bij 
textielfabrieken in Bangladesh. Wij willen dat bedrijven hun 
toeleveranciers als partners beschouwen, hun een eerlijke prijs 
betalen en samenwerken voor goede arbeidsomstandigheden en 
milieuvriendelijke productie. Daar werken we aan, samen met 
bedrijven die dit ook willen.  
 
Solidaridad lobbyt voor eerlijk beleid en regels 
Beleid en regels moeten boeren, arbeiders en mijnwerkers 
beschermen. Maar zelf zijn ze zelden betrokken bij de ontwikkeling 
van regels die hun werk en leven beïnvloeden. Daarom werkt 
Solidaridad samen met boeren, arbeiders en mijnwerkers aan betere 
regels en beleid van bedrijven en overheden. 
 
Solidaridad streeft naar bewuste consumptie  
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt 
en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige 
generaties. Een wereld met winst voor iedereen dus. Waarin iedereen 
in de keten een eerlijke beloning ontvangt voor zijn of haar werk. 
Waarin de scheve verhouding die er nu is wordt doorbroken. Zo’n 
wereld is niet mogelijk zonder de alles bepalende keus van de 
consument. Wie betaalt, bepaalt! 
 
Als we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort. Help je mee? 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0006 
928 325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. 
diaconale maandcollecte december 2022 
 
Piet Jan Tuinema, diaken 
 
 
 
 
 
Mededeling over de Amnesty brieven 
 
We bieden maandelijks Amnesty brieven aan om te versturen en in de 
coronaperiode hebben we naast de enveloppen ook gratis postzegels 
verstrekt. Dat is toch wel een grote kostenpost en we hebben dan ook 
besloten om die niet meer gratis mee te geven. Aangezien de meeste 
mensen geen contant geld meer meenemen naar de kerk, vragen we 
u om zelf de postzegels te kopen. 
 
Namens de taakgroep diaconie, Greet van der Lans 
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Diversen 
 
Bericht van de Stichting de Zendingskerk 
 
Aanvullend op mijn artikel in Contact van september: 
Everhard van Otterloo is inmiddels weer zodanig hersteld dat hij zijn 
werk als beheerder van het kerkhof weer heeft opgepakt. Ik blijf wel 
stand-by als invaller.  
In het geval dat bij aankoop van een graf de betaling van het 
grafrecht ineens een probleem is, kan in overleg met de beheerder en 
de penningmeester gekeken worden naar een betalingsregeling. 
 
Indien u overweegt een grafrecht te kopen: tot 1 januari a.s. geldt 
nog de prijs van € 5.500,- voor een graf voor 2 personen voor 
onbepaalde tijd. Vanaf 1 januari 2023 geldt de prijs zoals vastgesteld 
door de gemeente Ermelo voor een graf voor twee personen voor 
onbepaalde tijd minus 35 %. Dit is dan de gemeentelijke prijs 
voorafgaand aan het betreffende jaar. In 2022 was deze 
gemeentelijke prijs € 9.125,-. Dit betekent dat voor 2023 de prijs voor 
een graf op het Zendingskerkhof verminderd met 35% is vastgesteld 
op € 5.931,-; voor een urnengraf € 4.390,- minus 35% op € 2.834,-. 
 
Uw contactpersoon voor de aankoop van een graf: Everhard van 
Otterloo, tel. 0341 557060, e-mail: everhardenhetty@hotmail.com. 
 
Fred van Bruxvoort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:everhardenhetty@hotmail.com
Martin van Ee
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Boekbespreking: Blijf bij je bevrijder  
   
Theologisch portret van Rochus Zuurmond 
In dit portret laat Herman Meijer (1947) de theoloog Rochus 
Zuurmond (1930-2020) vooral zelf spreken. Achterop lees ik dat 
theologie bij Zuurmond  een kritische wetenschap is die stof van 
eeuwen wegblaast van oeroude teksten. Heilige huisjes en onheilige 
vooroordelen sneuvelen. De machten en goden van deze tijd, of ze nu 
christelijk heten of niet, hij gaat ze te lijf op basis van een 
fenomenale kennis van de Bijbel en hoe die de eeuwen door is 
uitgelegd. Met humor, soms mild en soms vilein. Je kunt van hem 
leren waarom het fundamentalisme een ernstige dwaling is, maar ook 
wat ‘geloof’ eigenlijk is en hoeveel ruimte dat schept.  
Uit het boekje van ca. 100 pagina’s: (51) De beslissende boodschap is 
dat de bevrijding (van de mensen uit de macht van het kwaad) 
geschiedt – dat ze is geschied en zal geschieden. In de Bijbelse 
theologie is die ‘bevrijding’ (let op de titel, JS) een sleutelbegrip. (50) 
Het gaat om bestrijding en bevrijding van heersende machten, of ze 
ideologisch of economisch van aard zijn. (58) Bij ‘geloof’ is het 
probleem dat wij voortdurend denken aan een menselijke eigenschap, 
aan een activiteit van de menselijke ziel, die zich kan richten op ‘God’. 
In de bijbel is het andersom. (64) Geloven is: vertrouwen in de 
levende God – en in geen andere goden (62: Kapitaal, Macht, 
Geweld). Het geloof is dus geen persoonlijke overtuiging, geen 
levenshouding die kan worden bediscussieerd, laat staan 
gepropageerd, maar is altijd in de eerste plaats het geloof in de God 
van het Bijbelse Israël. In het Credo (‘Ik geloof’) van de belijdenis is 
dit ‘Ik’ een collectief, de gemeente representerend ‘ik’. (65) ‘Het 
geloof’ is een menselijk antwoord op het feit dat wij als kerk, en ook 
als ieder mens afzonderlijk, door deze God worden aangesproken, 
uitgedaagd, geoordeeld, vertroost, bemoedigd en bemind. (68, Maar) 
geloof aan een ‘historische’ interpretatie van de bijbel is 
wetenschappelijk onhoudbaar. 
Rochus Zuurmond was van 1991 tot zijn emeritaat in 1996 hoogleraar 
Bijbelse theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef 
daarna onder meer drie instructieve boekjes over belangrijke 
theologische ‘hoofdzaken’:  
 
Niet te geloven, Apostolische geloofsbelijdenis en Bijbel, 
  ‘de oude boodschap blijkt haast ongemerkt bijzonder actueel’, 
- In hemelsnaam, over vertaling en betekenis van het Onze Vader,  
  ‘een docent aan het woord die de juiste toon weet te treffen’, 
- God en de moraal, een andere kijk op Bijbelse ethiek, 
  ‘de Bijbel biedt geen morele gedragsregels die universeel geldig 
zijn’.  
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Deze drie boekjes zijn als voordelig 3-pak tot 1 januari 2023 voor 
slechts 25 euro verkrijgbaar via info@skandalon.nl (zolang de 
voorraad strekt). Blijf bij je bevrijder is ook uitgegeven bij 
Skandalon, verkrijgbaar via dezelfde e-mail (en misschien ook bij 
Riemer). 
 
Jan Schakel    

 

 
Mutaties 
 
Aangemeld als lid: 
mw. J.M. Klok, De la Reystraat 120, 3851 BL Ermelo 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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:info@skandalon.nl
mailto:hulpdienstzendingskerk@gmail.com
Martin van Ee
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KERKDIENSTEN 
 
U kunt alle diensten volgen via de site van de Zendingskerk: 
www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.  
 
Morgendiensten beginnen om 10.00 uur. 
Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de 
maand en  
beginnen om 17.00 uur.  
 
  6 nov.  Ds. Jelle van Nijen uit Deventer  Oogstdienst 
13 nov. Ds. Sjoerd Zwaan,    Maaltijd van de Heer 
20 nov.  Mevrouw Heleen Bakker  Eeuwigheidszondag 

27 nov. Ds. Sjoerd Zwaan    1
ste

 advent 

  4 dec. Ds. Tom Fossen uit Amersfoort  2
de

 advent 
 
De vesperdienst is op zondag 27 november.  
De eerstvolgende vesperviering na deze is op zondag 29 januari 2023  
 
 
Naast de diaconale maandcollecte zijn de collectedoelen: 
 
Zondag   6 nov.  Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten 
Zondag 13 nov.  Kerk in Actie: ondersteuning theologieonderwijs in 
                        Zambia 
Zondag 20 nov.  Diaconie Ermelo 
Zondag 27 nov.  Kerk in Actie: kinderen in Columbia weerbaar maken 
Zondag   4 dec.  Kerk in Actie: Creëren van banen voor Syrische 
                        vluchtelingen jongeren 
Zondag 11 dec.  Vluchtelingenwerk Ermelo 
Zondag 18 dec.  Leger des Heils 
 
 
Het volgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 16 december 
2022.  
Kopij (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag 5 december 
2022 binnen te zijn bij de redactie van Contact. 

http://www.zendingskerk.nl

