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kerkdiensten
Zondag 1 maart
Protestantse Kerk

10.00 uur

Oecumenische Wereldgebedsdagviering voorbereid door de plaatselijke
Wereldgebedsdaggroep m.m.v.
Mediorkoor Voices

Zondag 8 maart
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. E. Bruggeman uit Amsterdam
2e zondag veertigdagentijd

Maandag 9 maart
Eigen Haard

18.45 uur

mevr. G.J.H. Bregman-Hoving

Zondag 15 maart
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. B. Griffioen uit Badhoevedorp
Biddag voor gewas en arbeid
3e zondag veertigdagentijd

Zondag 22 maart
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp
4e zondag veertigdagentijd

Maandag 23 maart
Eigen Haard

18.45 uur

pastor R. van Neerbos

Zondag 29 maart
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam
5e zondag veertigdagentijd

Zondag 5 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. L. Rasser uit Amsterdam
Palmpasen

Oppasdienst
Zondag 1 maart
Zondag 8 maart
Zondag 15 maart
Zondag 22 maart
Zondag 29 maart
Zondag 5 april

Cora Gerritse
Renske de Vries
Ria Bakker en Marjolein Oostwouder
Collen Dhliwayo en Cora Gerritse
Anke en Geeske Kluijt
Margarita van den Berg

UIT HET LEVEN EN WERKEN VAN DE KERKELIJK WERKER
Als je werkt in de Protestantse Kerk wordt er net als in andere branches verwacht dat
je regelmatig je bijschoolt. Permanente Educatie ofwel een leven lang leren.
In het kader van die Permanente Educatie volg ik de cursus “Homiletiek en Liturgiek”
(preekkunde en vormgeving van de eredienst). Een cursus die helpend wil zijn bij het
leiden, het voorgaan in de eredienst. Naast de aandacht voor de preekvoorbereiding

en de vorm en inhoud van de liturgie is er ook aandacht voor het bedienen van de
sacramenten. Na de cursus heb je dan als kerkelijk werker in theorie
sacramentsbevoegdheid die in bijzondere gevallen door de classis kan worden
verleend. De cursus is acht woensdagen in Hydepark in Doorn, het
opleidingscentrum van de PKN.
U vraagt zich misschien af wat ik leer… natuurlijk heel veel, maar daar wil ik u niet
mee vermoeien. Ik wil u iets vertellen over een opdracht die een van de docenten
gaf. Hij gaf ons als opdracht een mapje (op je computer of gewoon een “echte”) te
maken met de titel “Geniale Ideeën”… Een mapje om iedere keer als je een goed
idee hebt voor een preek daar een aantekening in te maken. Ik ben altijd wel een
redelijk brave leerling, dus ik heb netjes een mapje gemaakt en ik heb het net
geopend en wat denkt u?
LEEG!
Er zit helemaal niets in. Betekent dit dat ik geen geniale ideeën heb of betekent dit
dat ik geniale ideeën niet herken? Zijn ze er wel en zie ik het niet?
Soms werkt het in het geloofsleven ook zo. Je geloofsmapje lijkt leeg te zijn maar is
God er dan niet of herkennen we Hem niet? Het is een vraag om eens over na te
denken: Hoe herken je de dingen, hoe herken je God en waarin zien wij iets van
Hem? In de liefde van een medemens, in een spelend kind, in de knoppen aan
schijnbaar dode takken, in je eigen leven omdat je ondanks wat je overkwam toch
kracht vindt om verder te gaan?
God herkennen, iets van hem zien dat gebeurt niet zomaar daar moeten we bewust
naar kijken en over denken. En dan moet het opgeslagen worden. In welk mapje doe
je dat. Het mapje in je hoofd of in je hart?
Een mapje dat als je goed kijkt nooit helemaal leeg zal zijn omdat ook als wij Hem
niet herkennen, Hij er wel is en zal zijn. Het is immers zijn naam Jahweh: Ik zal er
zijn!
“Hoe wonderlijk mooi is uw Eeuwige naam,
verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim
Uw naam is : Ik ben en Ik zal er zijn” (Sela)
Gretha Bregman-Hoving

40-50 PLUS GROEP
De tweede keer dat wij bij elkaar komen als veertigers en vijftigers is op
donderdagavond 12 maart. Als je mee wil praten over geloof en het leven dan kan
dat: iedereen in de 40 en 50 is van harte welkom. Stuur voor opgave en verdere
informatie even een berichtje naar Petra Parlevliet.
Graag tot ziens! Gretha Bregman-Hoving

40-DAGEN TIJD
Wanneer u dit leest is de 40-dagentijd al begonnen. Toch wil ik u nog graag wijzen
op het boekje “Sta op” dat uitgegeven is door de Protestantse Kerk. Het is een
kalender die ondersteuning biedt in het toeleven naar het Paasfeest. Het is gratis te
bestellen op de site van de PKN:
www. PKN.nl/veertigdagentijdkalender
Een mooie manier om dagelijks stil te staan bij het feest van Pasen, feest van een
nieuw begin.

Gretha Bregman-Hoving
DIACONIE
Paasviering gemeentediaconaat
Onze Paasviering zal zijn op vrijdag 3 april 2020. De deur is open om
15.30 uur. Wij ontvangen u graag met koffie/thee met wat lekkers.
Muzikale medewerking zal verleend worden door dhr. Hans Jütte op de piano.
Tevens zullen wij onze kerkelijk werker, mevr. Gretha Bregman-Hoving, vragen
aanwezig te zijn.
Na het liturgische gedeelte volgt de pauze waarin u kunt genieten van een lekkernij.
Hierna wordt de paas/broodmaaltijd opgediend.
Ter afsluiting zal een klein muziekensemble met fluit en hobo, o.l.v. Hans Jütte
op de piano, voor ons optreden. Het einde zal ca. 19.00 uur/19.30 uur zijn.
Alle senioren en belangstellenden uit de gemeente nodigen wij van harte hierbij
uit. U kunt zich opgeven bij Gré, Irma of Betsy Wij hopen velen te mogen begroeten.
Een hartelijke groet namens het gemeentediaconaat,
Betsy Geelhoed

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand maart
1 maart
2 maart
4 maart
5 maart
7 maart
7 maart
7 maart
7 maart
11 maart
23 maart
25 maart
29 maart
30 maart
31 maart

Mevr. L.A. van Dieren
Dhr. J. Kortenoeven
Mevr. E.C. den Braber-Kooij
Dhr. H. Hoeve
Mevr. A.H. Oldenburg-de Fouw
Mevr. F.H. Bijma-Haver
Dhr. K. van den Berg, 75 jaar
Dhr. H. Swager, 79 jaar
Dhr. C.A. van Ojik
Mevr. M.W. Goedhart-de Joode, 85 jaar
Mevr. J.H. Lem-Ravensbergen, 78 jaar
Dhr. C.H. Kleefsman, 85 jaar
Mevr. M. van Blaaderen-de Vos, 76 jaar
Mevr. M. Gijzen-Hillmann

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd :

Dhr. W. Jansen per 17 januari van Halfweg naar Didam.
Leo Bakker, ledenadministratie

KERKRENTMEESTERS
Verjaardagfonds
Dinsdagmiddag 27 januari 2020 hebben wij weer de busjes geteld van het
verjaardagsfonds.
Alle dames: mevr. Gijzen, mevr. Griffioen, Dina van der Werff en ondergetekende
waren aanwezig.
Na een kopje thee met iets lekkers erbij begon het tellen.
De totaalopbrengst was net iets meer dan vorig jaar, t.w. € 749,15.
Mede gezien de afname van het aantal deelnemers toch weer een goed resultaat.
Via Annelies Klokman zal dit bedrag op de rekening van de kerkrentmeesters worden
gestort.
Itie Joosse
RAAD VAN KERKEN
Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Rhenen (ongeveer 13 km)
Op zaterdag 1 februari jl. gingen we met 11 wandelaars verdeeld
over twee auto’s op weg naar het station van Rhenen, waar we de
auto’s op het P+R-terrein parkeerden.
We wandelden richting de Grebbeberg. We liepen eerst een stukje
onderlangs met mooie vergezichten over Nederrijn en Betuwe.

Vervolgens gingen we de berg beklimmen (260 traptreden omhoog). Vanaf de
steilrand (hoogteverschil 50 meter) was het uitzicht over het natuurgebied Blauwe
Kamer schitterend. De Grebbeberg (52 meter hoog) vormt het zuidelijkste puntje van
de Utrechtse Heuvelrug. Deze stuwwal is zo’n 150.000 jaar geleden gevormd door
landijs dat langzaam van Scandinavië naar Nederland schoof. In 2002 is de
Grebbeberg verbonden met de Blauwe Kamer in de uiterwaarden. Zo kunnen de
kuddes konikpaarden en gallowayrunderen die daar leven bij hoogwater de veiligheid
van de berg opzoeken.
Op de Grebbeberg zagen we ook een ruïne. Ooit (19e eeuw) was het de bedoeling
dat dit een belvédère zou worden (een vierkant gebouw met een mooi uitzicht), nu is
er slechts een ruïne over.
Vervolgens gingen we in noordelijke richting op weg naar het Militaire Ereveld
Grebbeberg, een indrukwekkende plek waar zo’n 900 graven zijn. In dit gebied (de
Grebbelinie tussen Wageningen en Rhenen) is in mei 1940 fel gevochten in een
poging de Duitse troepen tegen te houden. Op de klokkentoren naast het ereveld
staat een gedicht van J.C. Bloem:
Vijf dagen - en de vrijheid ging verloren
Vijf jaren - en eerst toen werd zij herboren
Zo moeizaam triomfeert gerechtigheid
Aan dit besef zij deze grond gewijd

Hierna liepen we naar het natuurgebied Blauwe Kamer en zagen veel konikpaarden
en gallowayrunderen. Ook kwamen we langs de restanten van een steenfabriek.

Tussen 1900 en 1975 werden hier stenen van rivierklei gebakken. De hoogtijdagen
waren na de Tweede Wereldoorlog (500.000 stenen werden wekelijks in de ringoven
gebakken). Nu huizen er grootoorvleermuizen en wilde bijen, maar ook de koniks
zoeken er op warme dagen verkoeling.
We dronken koffie met een traktatie van twee wandelaars erbij in
Panoramarestaurant De Blaauwe Kamer. En liepen vervolgens dezelfde weg weer
terug naar de Grebbeberg. We gingen nog een keer de 260 treden omhoog en liepen
nu over de Grebbeberg naar het Pannekoekhuis De Grebbeberg, waar we gesmuld
hebben van de lekkere pannenkoeken. Hierna was het nog maar een klein stukje
wandelen naar de auto’s bij het station. Het was een heel mooie wandeling en we
hebben geen spatje regen gehad.
Onze volgende wandeling is op zaterdag 7 maart a.s. We gaan die dag opnieuw een
rondwandeling over de Utrechtse Heuvelrug maken en op dit moment wordt nog
bekeken welke dat zal worden. We verzamelen om 7.30 uur aan de Oranje
Nassaustraat bij het plantsoentje en het parkeerterrein van de Keizerskroon (bij de
stoplichten van de N200). Opgeven kan tot woensdag 4 maart a.s. bij Marijke Nuis.
De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).
Ria Bakker
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN
Volgend Zondagmiddagconcert op 5 april
Noteert u zondag 5 april om 14.30 uur al vast in uw agenda?
Dan sluiten violiste Jorinde Gray en pianist Duco Burgers het
seizoen 2019/2020 van de Zondagmiddagconcerten in onze
kerk af. Helaas was het programma van het concert ten tijde
van de inleverdatum van dit Kerkblad nog niet bekend. Zodra
we meer weten, leest u dat in de wekelijkse Kerkbrief en
tenslotte in het Kerkblad van april.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten,

Ben Broerse

BAZAAR
Nieuws van de bazaarcommissie
De commissie is bij elkaar geweest en heeft besloten om ook dit jaar een bazaar en
boekenmarkt te organiseren.
De bazaar zal gehouden worden op zaterdag 3 oktober, de boekenmarkt op zaterdag
30 mei.
U kunt spullen voor de bazaar inleveren op elke eerste donderdag van de maand
van 9.30 tot 10.30 uur. De eerstvolgende inleverdag is donderdag 5 maart.
Vorig jaar zijn wij begonnen met de verkoop van kleding, met succes!
Overgebleven kleding is via organisatie FSR (Familie Sponsorplan Roemenie) naar
Roemenie gebracht.
Arme Roemeense gezinnen worden door FSR geholpen met kleding uit Nederland.
Ook dit jaar nemen wij kleding aan op voorwaarde dat deze schoon en heel is.
U kunt inleveren: huishoudelijke apparaten, kerstspullen, speelgoed, platen,
huishoudelijk materiaal, kleingoed, pannen, potten, enzovoort.
Wat wij niet aannemen zijn computers, telefoons, tv’s, printers en vuil en/of kapot
spul.
Heeft u vragen over wat wij wel of niet aannemen dan kunt u contact opnemen met
een van de commissieleden. Bent u niet in staat om op de inleverdag spullen te
brengen laat het even weten, dan zoeken wij naar een oplossing.
Namens de bazaarcommissie,
Margreet Smit

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Geef voor gezinsbijbels voor Venezuela
Venezuela verkeert in crisis. De inflatie is torenhoog, voedsel wordt iedere dag
duurder en mensen weten niet meer wie ze moeten vertrouwen. In deze
uitzichtloze situatie vinden mensen hoop in de Bijbel. De vraag naar bijbels
stijgt dan ook, maar deze zijn onbetaalbaar geworden. Help mee en geef met
uw gift gezinnen in Venezuela een bijbel.
Onlangs ontving het Nederlands Bijbelgenootschap een noodkreet van de directeur
van het Bijbelgenootschap van Venezuela, Javier Chacón. Hij schrijft dat de situatie
daar voor veel mensen onhoudbaar is. De economie is ingestort, salarissen worden
niet uitbetaald en veel winkels zijn leeg. Uit wanhoop zijn miljoenen mensen het land
ontvlucht.
Actie
Te midden van deze wanhoop biedt de Bijbel hoop. Het Bijbelgenootschap van
Venezuela merkt dan ook dat de vraag naar bijbels toeneemt. Deze zijn echter
onbetaalbaar geworden. Daarom voert het NBG actie voor Venezuela.

Met steun van leden en donateurs wil het NBG 20.000 gezinnen een hart onder de
riem steken met een gezinsbijbel. Een bijbel die ouders en kinderen samen kunnen
lezen. Want juist in deze moeilijke tijd is het óók nodig om een bijbel te hebben.
Help mee om iets van het licht van Christus te laten schijnen in Venezuela. Meedoen
kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
DIVERSEN
Bedankt
L.S.,
Zondagmorgen werden wij verrast met een prachtige bos bloemen, gebracht door de
heer en mevrouw Monster, voor mijn 92e verjaardag! Hiervoor wil ik u hartelijk
bedanken! En op naar de 93e verjaardag.
Groetjes,
Wilma Stol

Gezellige en geslaagde maaltijd na de dienst op 26 januari
Het begint een goede traditie te worden in onze kerkelijke gemeenschap. Een aantal
keer per jaar wordt er een gezamenlijke maaltijd gehouden voor of na de dienst.
Scriba Heleen Broerse heeft hierbij een belangrijke enthousiasmerende rol en
coördineert de organisatie hiervan. Na het koffiedrinken bleek dat ca. 30 mensen
bleven om samen de maaltijd te nuttigen. De huisgemaakte soepen (waarvan 1
vegetarisch), de salades, het lekkere brood etc. smaakten ons allemaal uitstekend.
Nog belangrijker is dat er vele prettige gesprekken werden gevoerd tijdens het eten.
Zo leer je elkaar toch weer op een andere wijze kennen dan tijdens het wekelijkse
koffiedrinken na de dienst. Hierbij een foto-impressie van de maaltijd.
Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

foto’s gemaakt door Heleen Broerse

