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Antwoord een dwaas niet met dwaasheid, 
word niet als hij.
Antwoord hem naar zijn dwaasheid,
hij moet niet denken dat hij wijs is.

Spreuken 26:4-5 (Nieuwe Bijbelvertaling)

De mevrouw op het filmpje deed geen moeite 
om te verbergen hoe ze erover dacht. Volgens 
haar waren alle vluchtelingen uit Afghanistan 
die (tijdelijk) in Harskamp gevestigd gingen 
worden, collaborateurs. NSB’ers. Ik moest het 
filmpje voor een tweede keer bekijken om me 
ervan te verzekeren dat ze het werkelijk zei. De 
mevrouw zei het werkelijk. Ik merkte dat ik me op 
begon te draaien over de stuitende mengeling 
van onwetendheid en hardvochtigheid die de 
mevrouw aan de dag legde. Hoe kwam ze erbij! 
Hoe durfde ze het te zeggen! Ze zei het en van 
haar mocht iedereen het horen.

Hoe moet je op kwaadaardige uitingen als deze 
reageren? Wat is wijs?

Je kunt besluiten te handelen vanuit de weerzin 
die je op voelt komen. Deze mevrouw moet de 
waarheid gezegd worden! Aanpakken dat mens! 
Wie op deze manier reageert, staat niet alleen. 
Hordes aan mensen reageren zo, op sociale 
media vooral. Ze springen overal bovenop. 
De agressie spat van hun reaguursels af. Hun 
uitlatingen doen in venijn niet onder voor 
het venijn van de uitlatingen die ze beweren 

te bestrijden. Ze antwoorden een dwaas met 
dwaasheid en worden al doende net zo dwaas 
als hij.

Dat kun je beter vermijden.

Maar op welke manier reageer je dan? Is de 
verstandigste reactie er het zwijgen toe te doen, 
te veinzen dat je niet hoort wat deze mevrouw 
allemaal aan stuitends loopt te schreeuwen? Nee. 
Als iemand zonder dat er iets van wordt gezegd 
vluchtelingen uit Afghanistan voor NSB’ers uit 
mag schelden, gaat er meer teloor dan fatsoen 
alleen. Woorden scheppen werkelijkheden. 
Zonder tegenspraak kunnen uitlatingen als die 
van de mevrouw uit Harskamp tot het nieuwe 
normaal worden. In zo’n geval moet er ferm een 
grens getrokken worden. Tot hier! “Antwoord 
een dwaas naar zijn dwaasheid!”

Weerspreek wat te kwalijk is voor woorden.

Daar zullen we het allemaal mee eens zijn. 
Alleen, hoe pak je dat aan? Dat je je niet moet 
verlagen tot het niveau waarop de mevrouw van 
het filmpje staat te schreeuwen, dat zal duidelijk 
zijn. Maar op welke manier kan het wel?

Een mens die gelooft in God doet er wijs aan 
dicht bij God te leven en vanuit de omgang met 
God dicht bij mensen. Ik bedoel die mensen die 
behoren tot de maatschappelijke verbanden 

 Zo dwaas niet

waar je zelf ook toe behoort. Mensen met wie je 
regelmatig te maken hebt. Mensen die je kent. 
Mensen die jou kennen. Zouden we met z’n allen 
niet van heel wat aan stuitende stupiditeiten 
verschoond blijven als we in al die verbanden 
meer op elkaar zouden letten? Vaker een goed 
gesprek zouden voeren? U in uw klein hoekje en 
ik in ‘t mijn?

We kunnen het proberen. Zo dwaas lijkt me het 
vermoeden niet.

ds. A.L. de Kwaadsteniet, Overberg

Gebed: Als er muren
Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.

Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.

Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.

En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan het ook te maken: 
die gaten, die paadjes, die kansen.

Amen

Harmke Heuver
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zondag 12 september
10.00 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
18.30 uur   ds. W.P. van der Hoeven, 
   Amersfoort
collecten   1. Jeugdwerk
   2. DIAC De Herberg
koster  Wim van den Berg
organisten  Jonathan Bogerd en Kees Boele
oppas  Margrit en Anne

zondag 19 september
10.00 uur   drs. N.C. van der Voet,  
   Veenendaal
18.30 uur   ds. M. van Campen, Ede
collecten   1. KRM algemeen
   2. KRM predikantsplaats
koster  Marianne van de Zandschulp
organisten  Jonathan Bogerd en  
   Joke Wolswinkel
oppas  Cobi en Thomas

zondag 26 september 
10.00 uur   ds. L.Plug, Barneveld
18:30 uur  ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecte:   1. KRM algemeen
   2. KRM orgelfonds
koster  Henk Kleijer
organisten  Erik Bogerd en Jonathan Bogerd
oppas  Marjan en Lotte

zondag 3 oktober
10.00 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
18:30 uur  Dr. E.E. Bouter,  
   Hendrik Ido Ambacht
collecte  1. KRM predikantsplaats
   2. DIAC Open Doors
koster  Adrie Nell
organisten  Jonathan Bogerd en Erik Bogerd
oppas  Selina en Lieke

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te 
beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-
Hervormde-Gemeente-Overberg
Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te 
beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-
Efrathakerk

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt 
in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden 
vanaf 08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de 
schoolvakanties. 

zondag 12 september  
Meedenkdienst
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Missionair
   2. Taakgroep Liturgie en 
       vieringen
oppas Kerkheem
knd. onderbouw  Martine
knd. bovenbouw  Ineke en Gerdien
tnd.   Geralt, André en Gijs-Bert
koster   Jelle Geers, 06 12433852

zondag 19 september  
Startzondag
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Diaconaal project
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem
knd. onderbouw  Ruth
knd. bovenbouw  Alice en Lisanne
koster   Ben Brinkman, 452839

zondag 26 september  
CYA-jeugddienst
10.00 uur   drs. W. v.d. Kaaden-Huttinga
collecten   1. SOS Kinderdorpen
   2. Taakgroep Jeugd en gezin
oppas Kerkheem
knd. onderbouw  Meta
knd. bovenbouw  Arjan
koster   Hans Weijman, 452875 of 
   06 53734808

zondag 3 oktober  
Israëlzondag
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Kerk en Israël
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem
knd. onderbouw  Martine
knd. bovenbouw  Inge
koster   Ton de Jong, 0318 472688

Op het moment van opmaken van de Klokkenluider 
mogen zestig mensen de vieringen bezoeken. 
Maar als verdere versoepelingen meer bezoekers 
mogelijk maken, wordt dit bekendgemaakt via de 
afkondigingen, beamer, app en ZB.

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of 
later te volgen via www.pwamerongen.nl

Bij de collecten: Rekeningnummers van 
diaconie en kerkrentmeesters vindt u 
op pagina 3 van de Klokkenluider in de 
informatiekolom onder Andrieskerk.

    Kerken en aankomende diensten

EfrathakerkAndrieskerk

Bijbelrooster

zo.  12 sept. Galaten 6:1-18
ma. 13 sept. Psalm 92
di.  14 sept. Spreuken 11:1-16
wo. 15 sept. Spreuken 11:17-31
do.  16 sept. Spreuken 12:1-12
vr.  17 sept. Spreuken 12:13-28
za.  18 sept. Marcus 9:14-29
zo.  19 sept. Marcus 9:30-41
ma. 20 sept. Marcus 9:42-50
di.  21 sept. Psalm 102:1-12
wo. 22 sept. Psalm 102:13-29
do.  23 sept. Spreuken 13:1-9
vr.  24 sept. Spreuken 13:10-25
za.  25 sept. Psalm 62

zo.  26 sept. Efeziërs 4:1-16
ma. 27 sept. Efeziërs 4:17-24
di.  28 sept. Efeziërs 4:25–5:2
wo. 29 sept. Efeziërs 5:3-20
do.  30 sept. Spreuken 14:1-14
vr.  1 okt. Spreuken 14:15-24
za.  2 okt. Spreuken 14:25-35
zo.  3 okt. Johannes 8:1-11
ma. 4 okt. Johannes 8:12-20
di.  5 okt. Johannes 8:21-36
wo. 6 okt. Johannes 8:37-47
do.  7 okt. Johannes 8:48-59
vr  8 okt. Jesaja 28:1-13
za.  9 okt. Jesaja 28:14-22
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Andrieskerk
Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,  
3958 CH Amerongen. Kerkelijk Centrum: De Ark, 
Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen,  
tel. 0343 461502 (alleen voor noodgevallen) 
Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS 
Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl   
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, 
tel. 030 6564064, mendiehofma@yahoo.com 
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag 
overdag (op huisbezoek of werkzaam in De Ark,  
tel. 0343 461502) en twee wisselende avonden. 
Overige dagen telefonisch bereikbaar (06 81203227) 
of per mail 
Pastoraat:  Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: 
Jan vd Heiden, janvdh1202@gmail.com,  
tel. 0318 471853 
Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst,  
Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074,  
scriba.pgm.amerongen@gmail.com 
Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS 
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com 
Administratie Diaconie en diaconie buitenland: 
dhr A.J. de Graaf, Boslaan 69, 3958 GX Amerongen,  
tel. 0343 456068; Diaconie PG Amerongen,  
NL63 RABO 0158784138 
Administratie kerkrentmeesters: mevr. S.A. Ruitenbeek- 
Bader, Oranjelaan 15, 3958 XR Amerongen,  
tel: 06-50212876, kerk-sandra@wimruitenbeek.nl 
Bank: NL58 RABO 0302 1026 98 
Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. 
Declaraties/bonnetjes in te dienen op adres:  
Kon. Wilhelminaweg 53 te Amerongen 
Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, 
bank NL98 RABO 0302 1038 21 
Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, 
Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  
tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com  
Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, 
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com 
Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur 
Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, Elst, 
tel. 0318 47 99 94.  Website: www.pwamerongen.nl

Efrathakerk
Adres: Haarweg 33, Overberg 
Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28, 
3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133.  
predikant@hervormdoverberg.nl 
Scriba: Dhr. G. den Hartog, Dwarsweg 52-A,  3959  AJ  
Overberg. Tel. 06 13962590. scriba@hervormdoverberg.nl  
E-mail kopij voor de Klokkenluider:  
klokkenluider@hervormdoverberg.nl 
Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86  t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18  
t.n.v.  Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg. 
Administratie voor postabonnementen Klokkenl.: 
mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek, Beukenhof 20,  
3956 BX Leersum, tel. 0343 703160.  
Bank: NL40 INGB 0000 1440 24  t.n.v.  
Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg.  
Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl

Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten
Op 19 september starten we met wat vaak het 
‘winterseizoen’ wordt genoemd. Vandaar dat 
de dienst op deze zondag ‘startdienst’ heet. 
Voor wat betreft het thema sluiten we aan 
bij het jaarthema van de Protestantse Kerk 
in Nederland: ‘Van U is de toekomst’. Essentie 
van het jaarthema: Jouw perspectief op de 
toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. 
Kortom: genoeg om bij stil te staan, om te 
overdenken en ook te vieren op startzondag. 
En daarna is er – voor het eerst sinds lange 
tijd – koffie! 

Startzondag 19 september
Beste mensen,
Startzondag 19 september komt snel dichterbij. 
Voor de jeugd wordt een bijzonder leuk 
programma georganiseerd. Ingeborg van 
Reenen zal jullie daar volop over informeren. 
Dus geef je op!

Daarnaast hebben we geprobeerd om opnieuw 
een online quiz te organiseren, want door de 
coronaregels is helaas nog niet alles mogelijk.
Maar het is op dit moment praktisch niet 
haalbaar, jammer maar... dat betekent niet dat 
de quiz er niet komt, want op een later tijdstip 
gaan we de quiz alsnog organiseren en hier 
met elkaar een geweldige avond van maken.

Zondagmorgen gaan we onder leiding van 
Arie van Barneveld, Cora Oostlander en Jaap 
Gijsbertsen een heerlijke wandeling maken.
Kom om 8.30 uur naar de kerk, want we 
vertrekken om 8.45 uur, zodat we ook op tijd 
terug zijn voor de viering, waar u zich nog wel 
even voor moet opgeven!

Tijdens de viering hoort u de uitslag van de 
fotowedstrijd. 

Na afloop van de viering gaan we buiten bij 
de Andrieskerk onder het genot van een kopje 
koffie en wat lekkers met elkaar napraten. Sluit 
gerust aan bij de koffie, ook als u de viering 
thuis via Kerkdienstgemist volgt.

Kortom, met elkaar wordt het een fijne 
zondagochtend.

Hartelijke groet,  
Elly Brunekreeft en Alice van Barneveld.

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Zaterdag 18 september ben je met je 
slaapspullen + bord/beker/bestek en eventueel 
- als je wilt - tent(je) vanaf 17.00 uur van harte 
welkom in Elst op de Bosweg 27.

We willen een American meal houden. Ieder 
neemt naast zijn spullen dus eten mee voor  
+/-5 personen voor zaterdagavond. Dat delen 
we met elkaar in een buffetvorm! Niet vergeten 
dus!!!!

Wij zorgen naast een programma voor drinken, 
good food tussendoor en een stevig ontbijtje… 
o ja, en later op de avond een mystery guest!!

Zondag sluiten we de boel samen met de 
gemeente af in een droge, warme Andrieskerk 
tijdens de startdienst!     

Kortom, we need you. Geef je snel op bij 
Ingeborg via een appje naar 06-48632342. Dit 
kan tot uiterlijk dinsdag de 14e. En maak een 
ander warm om dit ook te doen. Nog beter!

Van jou is de toekomst!
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Vervolg ‘Bij de diensten en vieringen’

Openbare belijdenis
Op zondag 3 oktober hopen een aantal 
mensen openbare belijdenis van het geloof 
af te leggen. Hoeveel precies, dat wordt in de 
komende weken duidelijk en daarover – alsook 
over hun namen – wordt u dan langs andere 
wegen tijdig bericht. 

We zijn al langere tijd bezig met de 
belijdeniscatechese. Deze moest vanwege de 
coronabelemmeringen een poosje worden 
stilgelegd en de belijdenisdatum uitgesteld, 
maar het lijkt er op die eerste zondag van 
oktober gelukkig dan toch van te gaan 
komen. We zien met de twee, drie of vier 
catechumenen uit naar een inspirerend uur 
van vieren en belijden. En natuurlijk hopen we 
dan voor hen en voor ons dat we dan ook weer 
in wat grotere getale om hen heen kunnen zijn 
om dit bijzondere gebeuren samen te delen en 
te beleven.

Kerkdienst luisteren/kijken
Veel gemeenteleden weten inmiddels de weg 
te vinden om de kerkdiensten rechtstreeks of 
achteraf te volgen. Toch is onlangs gebleken dat 
niet ieder gemeentelid daartoe in staat is door 
het ontberen van technische middelen of kennis. 

Daarom nog even een opsomming van de 
mogelijkheden:
• Rechtstreeks en achteraf luisteren/kijken 

via www.pwamerongen.nl. U dient wel te 
beschikken over een internetverbinding.

• Is er geen internetverbinding, dan wordt 
op uw verzoek de dienst op CD gezet en bij 
u thuis bezorgd. U dient natuurlijk wel te 
beschikken over een CD-speler. 

• In plaats van een CD kan de opname van de 
dienst ook met behulp van een USB-stick 
op uw tv worden getoond. Ervan uitgaand 
dat u over een televisie beschikt met een 
USB-ingang.

• Beschikt u over een computer, laptop 
of smart- cq Iphone, waarop u de app 
“Google home” kunt downloaden, dan is het 
mogelijk om met behulp van een zogeheten 
“Chromecast”- installatie (aansluiting in HDMI 
en USB-poort van de tv, kosten ca € 40) de 
dienst op uw televisiescherm te volgen.

Heeft u vragen? 
Stel ze gerust aan abram.blom@ziggo.nl of 
06-30440382
Bij afwezigheid kunt u ook contact zoeken met 
rob.hortensius@hetnet.nl of 0318-471085

Viering in de Ridderhof
Donderdag 23 september is er een viering in 
De Ridderhof om 15.00 uur. Mevr. drs. Wija van 
der Kaaden is onze voorganger. We hopen dat 
alles normaal blijft en we kunnen zingen en 
koffiedrinken. Ook hopen we dat de mensen 
van de gesloten afdeling er weer bij kunnen 
zijn.

Meeleven sectie 1 en 2
Dhr. Rijksen verblijft in het Zonnehuis in Doorn 
(Bergweg 2, 3941 RB afd. Vossenbos, k. 22). Hij 
lijdt al jaren aan de ziekte van Parkinson en hij 
moet steeds meer inleveren. 

Het echtpaar Koole-van Duijn woont in de 
Meent, De Grote Beer 10, 3902 Veenendaal. 
Dhr. Koole op afd. Frisia en mevr. Koole op Eem 
en Grift. 

Dhr. K. Ruitenberg moest onlangs opnieuw een 
operatie ondergaan in Nijmegen. De komende 
maanden heeft hij ook nog te maken met 
nabehandelingen. 

Meeleven sectie 3
Mevr. Tanis-van Eijken (De Postmeester 93, 
kamer 10) is weer terug van de periode van 
revalidatie in het Zonnehuis in Doorn. Helaas 
heeft die revalidatie maar weinig kunnen 
verbeteren in haar situatie. Ze zal nu - met veel 
extra zorg - in de Ridderhof blijven wonen.

Geboren
Op 14 juli is Suzie geboren. Voluit heet zij 
Susie Frederike Anna. Zij is de dochter van 
André en Marjet Pellegrom. Het gezin woont 
sinds enkele maanden in Wijk bij Duurstede: 
Boeg 23, 3961 TA. Voorop het geboortekaartje 
staat de tekst: 
‘Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt 
van boven.’ 
Dat mag een belijdenis heten, een dankzegging 
aan Hem die ons het leven schenkt. We wensen 
hen veel geluk samen!

In memoriam
Op dinsdagavond 24 augustus is Petronella 
Jurgina Feith-Pennekamp overleden. Zij 
bewoonde sinds een aantal jaren een 
appartement in Elim. De laatste weken ging ze 
in krachten steeds verder achteruit. Elly Feith 
is 85 jaar geworden.

Pastoraat

Elly is geboren op eerste kerstdag 1935 in 
Brummen en daar ook opgegroeid als dochter 
van een bloemist. Haar man Ewald kwam uit 
Zutphen. Zij ontmoette hem in de bus en ze 
trouwden in 1960. In augustus 2010 mochten 
ze hun gouden huwelijksjubileum beleven en 
enkele maanden later, op 1 november, overleed 
Ewald plotseling en onverwacht. 

Na hun trouwen woonden ze enige tijd in 
Veenendaal en het overgrote deel in Elst, aan 
de Vissersweg. Daar was ze graag in de tuin 
bezig. Verder was ze ook creatief: ze schreef 
gedichten. Ook speelde ze piano.  

Samen met haar man was ze een trouw 
kerkganger hier en daarna - toen ze dat fysiek 
nog kon - ook alleen. Verder nam ze in de 
voorbije jaren een paar jaar achtereen deel 
aan de Bijbelkring. Ze stond bewust in het 
geloof dat een groot houvast voor haar was. Ze 
leefde uit een sterk persoonlijk geloof.

Zaterdag 28 augustus was de uitvaartdienst 
in de Andrieskerk, met veel herinneringen 
verwoord door haar zoon Henk, al jaren 
woonachtig in Portugal, en dochters Jurgina en 
Barbara en ook door de kleinkinderen. Dit alles 
omlijst door met veel zorg uitgekozen muziek.

Daarna hebben we haar naar haar laatste 
rustplaats op de Nieuwe Algemene 
Begraafplaats gebracht. 

We bidden haar kinderen en kleinkinderen toe 
dat ze hun weg verder mogen gaan met veel 
dankbare herinneringen, die weten te troosten. 
Zoals ook het geloof van hun moeder en oma 
een troost mag zijn, namelijk dat zij zich ook 
in de dood geheel en al geborgen wist in Gods 
eeuwige liefde.

Ds. E.J. de Ruiter
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’s Zondags gaat zij (niet) naar de kerk…

Kerkenraad

De vakanties zitten er voor de meesten van ons 
weer op. 
Omdat heel veel taakgroepen en activiteiten 
binnenkort weer van start gaan een korte 
bijdrage namens de kerkenraad.

Alle jeugd binnen onze gemeente wensen 
we heel veel succes in de nieuwe groep 
op school of met de nieuwe klas in het 
voortgezet onderwijs of een nieuwe stap naar 
vervolgstudie.
We hopen van harte voor jullie dat dit school- 
of studiejaar na de lastige coronatijd weer een 
mooi jaar mag worden.

De kerkenraad gaat in september weer starten en 
heeft dit najaar enkele belangrijke onderwerpen 
op de agenda staan. Een voorbeeld hiervan is 
de “Groene kerk”. We gaan samen in gesprek 
wat dit voor ons als gemeente betekent.   “Kerk 
zijn na corona“ is een onderwerp waarover 
door een werkgroep van gemeenteleden wordt 
gebrainstormd en nagedacht. De ideeën en 

Vervolg ‘Pastoraat

Hartelijk dank
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de 
belangstelling vanuit de kerk. Ik heb vele 
kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes 
mogen ontvangen. Ik ben nu volop aan het 
herstellen. Ik hoop dat op het moment dat deze 
Klokkenluider verschijnt, ik weer kan fietsen 
en dan kom ik graag naar de dienst om jullie 
persoonlijk te bedanken. Ik mis jullie erg. 

Hartelijke groet, Bert van der Zalm

Dankbaar
Omzien naar elkaar, dat heb ik ervaren door 
bezoekjes, appjes, kaarten en heel veel 
bidders. Heel hartelijk dank daarvoor. Mijn 
herstelproces is heel erg voorspoedig gegaan, 
waar ik de Here God heel dankbaar voor ben. 
Thuis revalideer ik nu verder.

Zr. Irene Brunsveld

Taakgroep Pastoraat

60 jaar geleden kwam ik door mijn huwelijk in 
Amerongen wonen.
Mijn geboortedorp is Kortenhoef. Daar ging 
ik naar de Hervormde Kerk. Dus was het voor 
mij vanzelfsprekend om naar de Andrieskerk! 
te gaan. Daar voelde ik mij thuis en heb daar 
samen met mijn man belijdenis gedaan bij  
Ds. de Jager. Mijn geloof wil ik handen en voeten 
geven door er te zijn voor mijn medemensen. 
Eerst in de Diaconie daarna bij de HVD-hulp 
en bij de open maaltijd, vrijwilligster in Elim 
bij het Rwanda naaiproject, de Zondagsbrief 
rondbrengen en sinds een paar jaar lector. 
Vanaf de oprichting van het AKK ben ik lid 
geweest tot aan de opheffing. Wat mis ik het 
zingen. Van harte hoop ik dat wij als gemeente 
weer spoedig mogen zingen, want zingen is 
twee maal bidden, zegt men.

Hartelijke groet van Nellie den Hartog

     Vorming en Toerusting

punten die hieruit komen zullen de aandacht 
van de kerkenraad vragen.  Dit is maar een 
kleine greep uit de onderwerpen die we gaan 
behandelen als kerkenraad. 

Het is fijn dat steeds meer mensen naar de 
vieringen in de Andrieskerk komen en we 
elkaar kunnen ontmoeten. We gaan er vanuit 
dat het kerkbezoek mogelijk blijft en corona 
dusdanig onder controle is en blijft dat we 
weer vooruit kunnen kijken. Zo is er zondag 
12 september een doopdienst en zondag  
19 september is de startzondag van het nieuwe 
seizoen. Voor de jeugd is in het startweekend 
een bijzonder leuk programma, waarover 
elders in de Klokkenluider en op de app meer 
is te lezen, net als over de startzondag. Na deze 
zondagen staat weer een CYA-jeugddienst 
op het programma. U ziet het, we beginnen 
voortvarend. 

We hopen dat u na de zomervakantie weer 
voldoende energie heeft om mee te doen aan 
de vele activiteiten. Misschien zegt u wel, ik 
neem een taak op me. In het najaar gaan we 
opnieuw op zoek naar nieuwe ambtsdragers.  
Denkt u er vast over na.

We vragen om Gods zegen en kracht om met 
elkaar te mogen werken aan zijn kerk in dit 
nieuwe kerkelijk seizoen.

Namens de kerkenraad,  
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld.

Dit seizoen start een nieuwe gesprekskring 
getiteld 
“Leren van de Joods-Christelijke dialoog”.

Aan de hand van door de PKN verzamelde 
informatie, waaronder video’s en interviews, 
worden stellingen met elkaar besproken die 
allemaal betrekking hebben op de Joodse 
oorsprong van ons geloof. Daarbij gaat het ook 
over wat dat betekent voor onze relatie met 
Joden die vandaag leven.

De ontmoetingen zullen bij gemeenteleden 
thuis zijn, met een frequentie van ongeveer 
eens in de 2 weken. We starten in september. 
De groep zal maximaal uit 10 personen 
bestaan. Voor informatie en opgave: Ron Pijl 
06 17479198 of via de gemeentewebsite.
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Taakgroep Andries door de week

Workshop over duurzaamheid en klimaatcrisis. 
Hoe ga je daar als christen mee om? 

Alfred Slomp geeft een workshop over 
duurzaamheid en hoe als Christenen daarmee 
om te gaan. Het is een vervolg op zijn workshop 
‘God in de Supermarkt’ wat vorige keer een 
groot succes bleek. Het is niet noodzakelijk om 
daarbij aanwezig te zijn geweest. 

Dinsdag 28 september om 20.00 uur in de Ark, 
Imminkstraat 11. Geen Livestream

Toegang is gratis. Aanmelden niet noodzakelijk, 
wel handig. Aanmelden kan via:
hugorijken@hotmail.com 

Programma 2021-2022 Andries door de week

Diaconie

Collecten
27/6 Dabar  € 298,50
4/7 Vakantieburo PSDV Doorn  € 360,50
11/7 A Rocha  € 268,95
18/7 Kerk On line  € 171,00
25/7 Bartimëusfonds  € 124,50

Giften
Juni  Kerkrentmeesters  
 via mevr. Blokpoel sectie 1    € 15,-
15/7 Stille hulp  
 via mevr. van Gessel sectie 1    € 50,-
16/7 Stille hulp   
 via mevr. van het Loo sectie 2   € 10,-
29/7 Stille hulp via mevr. Brunekreeft, 
 anoniem bedrag
3 / 8 Gerdy van Noort  
 via mevr. de Boer sectie 2    € 25,-
4 / 8 Bloemenpot  
 via mevr. van het Loo sectie 2   € 10,-
16/8 USB-stick via dhr. Blom  € 40,-
17/8 Kerkrentmeesters  
 via mevr. v.d. Lagemaat, sectie 3   € 10,-

Open Maaltijd 14 oktober
Als gevolg van het coronavirus is er lange tijd 
geen Open Maaltijd geweest. Het team, en zeker 
ook onze gasten, hebben de gezelligheid en de 
contacten gemist.
De 2e donderdag van de maand, dit is 14 oktober, 
willen we weer starten met de Open Maaltijd, 
zoals altijd in de Ark. Vanaf nu geen diner maar 
een warme lunch. Inloop vanaf 12.00 uur. Om 
12.30 uur start de maaltijd.
Wij zullen de dan geldende regels hanteren, 
waardoor er nu minder gasten kunnen deelnemen. 
Bij veel aanmeldingen zal er een tweede maaltijd 
gehouden worden.

Op donderdag 7 oktober kunt u zich opgeven, 
ook voor eventueel vervoer, door te bellen naar: 
06-83437291.  Spreek duidelijk uw naam en 
telefoonnummer in.
Wij kijken er naar uit u weer te ontmoeten.

Namens de Werkgroep Open Maaltijd,  
Rinske van Doorn 

Van de Diaconie
Voor bijna iedereen zit de zomervakantie er weer 
op en begint het normale leven weer. 
Hier nog even een terugblik op de actie zomertas. 
Deze gaan we anders insteken. We hebben in een 
vergadering afgesproken, dat we voortaan de ene 
zondag de tasjes uitdelen met een briefje jongen/
meisje + leeftijd. De volgende zondag worden de 
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Overige berichten

Uit de pastorie
In het digitale medium ‘De Klepperman’ schrijft ik 
eens in de zoveel tijd een column in de rubriek 
‘Bron van inspiratie’. Omdat ik dit keer voor deze 
column in de Klokkenluider niet veel inspiratie 
had en omdat ik denk dat niet iedereen de 
Klepperman onder ogen krijgt, plaats ik dit bericht 
nu onder het kopje ‘Uit de pastorie’. 

In het blad ‘Heuvelrug Huis-aan-huis’ las ik 
enkele maanden geleden dat Heuvelruggers 
vaker geluidsoverlast door buren meldden. Er 
was sprake van een stijging van 66,1 procent in 
vergelijking met het jaar daarvoor. Deze stijging 
was overigens ook te zien in de landelijke cijfers. 
Wij ergeren ons blijkbaar meer aan elkaar.

Wie op de Utrechtse Heuvelrug en meer in het 
bijzonder in Amerongen woont, zou eigenlijk 
heel weinig reden tot klagen moeten hebben - 
zou je geneigd zijn te denken. Veel mooier en 
rustiger kun je bijna niet wonen. Toch kun je je 
blijkbaar ook hier aan van alles ergeren.

Ik zeg wel eens over ons eigen woongenot in 
de Nederstraat: ‘aan de voorkant wonen we 
in het centrum en aan de achterkant in het 
buitengebied.’ Bij wonen in een buitengebied 
denk ik dan al gauw aan koeien, kippen en een 
haan. Een paar jaar geleden had iemand in de 
buurt een haan aangeschaft en dat werd helaas 
niet door iedereen gewaardeerd. De haan was 
dan ook al gauw weer weg. 

Op zaterdagavond of zondagmorgen ga ik meer 
dan eens even naar buiten om de kerkklokken te 
horen beieren. Een prachtig geluid vind ik zelf. 
Maar ook daar zijn ergernissen aan verbonden: 
mensen kunnen er niet door uitslapen of ze 
vinden het maar een opdringerige uiting. Zelf 
denk ik dan heel nuchter: die klokken luiden 
hier al 500 jaar, hoe lang woon jij in dit dorp en 
waarom dan eigenlijk juist hier in de buurt van 
die kerkklokken?

Bij ons achter, in het buitengebied, rijden boeren 
ook wel eens mest uit: ‘Het stinkt zo’, klagen 
sommige mensen, die vanuit de stad hier zijn 
gekomen. Was dan lekker in de stad tussen de 
uitlaatgassen blijven wonen…
In een dorp ergens in Frankrijk liet de burgemeester 
daarom een waarschuwingsbord plaatsen bij het 
binnenrijden van zijn dorp: ‘Opgepast, hier worden 
klokken geluid, er zijn hanen die heel vroeg 
kraaien en er zijn koeien die schijten. Betreden op 
eigen risico!!’

Om toch nog enige voeding te geven aan 
inspiratie in plaats van aan irritatie verwijs ik naar 

een tekst uit het boek Prediker in de Bijbel. Daar 
staat: ‘Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, 
want ergernis huist in de boezem der dwazen’  
(Prediker 7:9 NBG1951).  

En om u tot slot te laten delen in een kleine 
persoonlijke ergernis of irritatie: er zijn mensen 
die hun hond uitlaten rond de kerk en dan 
zonder blikken of blozen de grote boodschap 
van hun viervoeter in de tuin van de kerk laten 
liggen. Mijn zoon, de ‘kerkhovenier’, vliegen zo 
bij het grasmaaien de hondendrollen soms 
om de oren. Hondenpoep staat niet voor niets 
bovenaan in de Top 10 van ergernissen in de 
openbare ruimte. Geef elkaar en de dominee 
geen ergernis en laat deze rubriek u mogen 
inspireren minder geluid in en om het huis te 
maken en voortaan niets onoorbaars meer op 
het gazon bij de kerk achter te laten. 

ds. Bert de Ruiter

De Klinisch Pastorale Vorming
Predikanten hebben het recht (én de plicht!) 
om steeds te blijven studeren tijdens hun 
actieve dienst. Dit seizoen, van september 2021 
tot mei 2022 zal ik - met toestemming van de 
kerkenraad - een intensieve opleiding volgen; 
de ‘klinisch pastorale vorming’. Dit betekent 
dat ik een heel aantal weken minder zichtbaar 
zal zijn in Amerongen. Ik ben die weken dan 
op maandag t/m woensdag in een klooster in 
Huissen voor de opleiding en hoop dan op de 
donderdagen het lopende werk in Amerongen 
te doen. Zo doe ik de opleiding deels onder 
werktijd, deels in mijn eigen tijd.

Wat ga ik daar doen? Grondig kijken naar mijn 
eigen functioneren: de manier waarop ik het 
bezoekwerk doe, mijn diensten voorbereid 
en uitvoer, wat mijn houding is als collega, 
als gelovige, als theoloog…; waarom dat zo 
is en hoe dat wellicht beter kan… Het belooft 
intensief te worden, maar hopelijk levert het 
ook veel op. 

Wanneer u dus de komende tijd langer op 
antwoord moet wachten dan u gewend bent, of 
vaker ‘nee’ te horen krijgt, weet u waardoor het 
komt. Het eerste cluster van bijeenkomsten is in 
september: op 6-8, 13-15 en 20-22 september 
ben ik afwezig. Daarna zal ik drie weken in 
november afwezig zijn. In 2022 volgen dan nog 
drie clusters.

Alvast dank voor uw begrip en meeleven.

ds. Mendie Hofma

gevulde tasjes weer teruggegeven en dan brengt 
de Diaconie de tasjes zelf weg.
De ouderenmiddag gaat zeer waarschijnlijk ook dit 
jaar nog niet door, dit in verband met de anderhalve 
meter regel. Hier komen we nog op terug.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

Vervolg ‘Diaconie’

Kerkrentmeesters

Mutaties Kerkelijk bureau
Nieuw ingekomen:
• uit Zoeterwoude: Dhr. en mevr. Hijma, 

Kersweg 1

Vertrokken:
• naar Ede: Mevr. N. Brouwer-van Veenendaal 

(was Kon. Julianalaan 25)

• naar Bennekom: Dhr. B.B. Broekhuizen  
(was Tabakslaan 11)

Verhuisd:
• Dhr. D. Hardeman naar Kon. Julianalaan 49 

(was Molenbrink 7)

• Mevr. B. Loef naar Oranjestraat 1A, Elst  
(was Molenweg 10)

Legaat
Afgelopen week werden wij aangenaam verrast 
met het bericht dat een overleden gemeentelid 
ons een legaat heeft nagelaten. De grootte van 
het legaat omvat een bedrag van € 38.498,49. Dit 
legaat dient te worden bestemd voor onderhoud 
en restauratie van de Andrieskerk. Wij zullen dit 
bedrag dan ook als zodanig in onze boekhouding 
verwerken.
Het is fijn dat onze kerkgemeenschap op deze 
wijze wordt ondersteund. Hierdoor blijven wij in 
staat, ook in de toekomst, aan onze verplichtingen 
te voldoen.

Sander Bouman, Penningmeester 
Sandra Ruitenbeek-Bader, administratie

Collecten en Giften
20-6   € 273,00
27-6   - 199,50
4-7  - 434,50
11-7  - 61,50
18-7  - 49,00
25-7  - 55,50
1-8  - 396,00
8-8  - 74,00
15-8  - 61,00
22-8  - 272,20
Een gift ontvangen van € 10,00.

Met vriendelijke groet, Sandra Ruitenbeek
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Rondom het Woord

Rond de diensten
Sinds zondag 29 augustus zingen we alle 
liederen in de diensten weer met elkaar. Het 
gezamenlijk zingen in de liturgie is een groot 
goed. We achten het daarom zeer gewenst 
om weer alle liederen gezamenlijk te gaan 
zingen, en we menen dat het ook verantwoord 
is. We kijken uit naar verdere versoepeling 
van maatregelen door de landelijke overheid. 
De aanstaande persconferentie over de 
maatregelen, die op 20 september zal worden 
gehouden, is een belangrijke mijlpaal.

Heilig Avondmaal
Op zondag 5 september hopen we het Heilig 
Avondmaal met elkaar te vieren. De bediening 
van het sacrament is in beide diensten. We 
doen dat op de inmiddels gebruikelijke wijze 
van een gezamenlijke viering met voor ieder 
een stukje brood en een bekertje wijn. We 
hopen van harte dat we in de nabije toekomst 
weer een echte tafelviering kunnen houden. 
Samen aan tafel de maaltijd des Heren vieren 
geeft meer beeld en beleving bij de eenheid 
van de gemeente, die Paulus het lichaam van 
Christus noemt.

Censura Morum
Met het oog op de viering van het Heilig 
Avondmaal houdt de kerkenraad op woensdag 
1 september Censura Morum. Wie daarvan 
gebruik wil maken, wordt verzocht tevoren 
contact op te nemen met ds. De Kwaadsteniet, 
of met de wijkouderling.

Kerkrentmeesters

Kerkenraad

Hervormde wijkgemeente Overberg

Speciale kerkenraadsvergadering op 
1 september
Op woensdag 1 september is er een speciale 
vergadering van de kerkenraad (geweest, maar 
op het moment van schrijven moet die nog 
plaatsvinden). Deze is bedoeld om ons beleid 
voor de komende jaren te bespreken, en ook 
de activiteiten en maatregelen op de korte 
termijn. We gebruiken daarbij de brochure 
(visienota) van de landelijke kerk: Van U is de 
Toekomst. Het beleidsplan 2015-2021 is aan 
een opvolger toe. Nadat we het beleidsplan in 
de kerkenraad in concept hebben vastgesteld, 
zal het aan u en jullie worden voorgelegd. We 
hopen dat we dat op een gemeenteavond in 
het najaar kunnen doen.

Namens de kerkenraad,  
Gert den Hertog, scriba

Wijzigingen ledenbestand
Verhuisd
• Br. F. Ploeg, Haarweg 13c naar Overstraat 67 

in Amerongen.

• Br. F.M. (Frans) Verbeek vanuit zijn ouderlijk 
huis Laagerfseweg 77 in Woudenberg naar 
Laagerfseweg 1 in Woudenberg.

• Br. F.E. van Eem, Oosteinde 49 in 
Scherpenzeel naar Heulweg 2 in Leersum.

Vertrokken
• Erik en Marjolein van Ginkel hebben 

besloten om over te gaan naar de HHK in 
Scherpenzeel. We wensen hen van harte 
Gods zegen toe in dit andere deel van Zijn 
wereldwijde kerk.

Ingekomen
• Zr. L. Tukker is vanuit Kesteren overgekomen 

naar onze gemeente, en woont op de 
Ginkelseweg 1 in Leersum.

Overgeschreven
• Zr. T.C. Ploeg, Dwarsweg 5 r 542 is door 

verhuizing overgegaan naar de Protestantse 
gemeente van Gouda.

• Br. J. Schot, Dwarsweg 5 r 77 is overgegaan 
naar de Hervormde gemeente van 
Veenendaal.

• Br. R.P. Hardeman, Eindseweg 19 is ook 
overgegaan naar de Hervormde gemeente 
van Veenendaal.

Uitgeschreven
• Br. J.C. Poortvliet, Bovenhaarweg 10-15 te 

Leersum, heeft ons laten weten, dat hij uit 
het ledenbestand van onze gemeente wil 
worden uitgeschreven.

Oud papier 
Oud papier en karton wordt op de bekende 
route (binnen de bebouwde kom en directe 
omgeving) opgehaald op zaterdag 2 oktober. 
De opbrengst hiervan is bestemd voor onze 
kerk.

Overige berichten

Jeugdwerk

Zondagsschool ‘De Goede Herder’
Hallo jongens en meisjes, We hopen dat jullie 
een fijne vakantie hebben gehad en dat jullie 
weer uitgerust zijn. Op zondag 18 juli hebben 
7 kinderen van de oudste groep afscheid 
genomen van de zondagsschool. Het was een 
hele fijne dienst en we hopen dat jullie dat ook 
zo ervaren hebben.

Binnenkort start het winterwerk weer en ook 
de zondagsschool. We hopen op zondag 5 
september te starten en dan in twee groepen: 
de jongste groep zijn de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 4 en de kinderen uit de groepen 
5 t/m 8 van de basisschool vormen dan de 
oudste groep.

We hebben er weer zin in en we hopen jullie 
allemaal weer te ontmoeten

Groetjes, de leiding van zondagsschool ‘De 
Goede Herder’

Opening Winterwerk
Op zaterdag 11 september zal de startdag 
winterwerk plaatsvinden. U en jullie allen 
worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Het programma is als volgt:

13:45 uur: inloop

14:00 uur: opening

14:15 uur: start activiteitenprogramma met 
o.a fietstocht met bezoek aan kasteeltuin 
Amerongen, creatieve workshop, spelen en 
knutselen voor de allerkleinsten en slagbal 
2.0 in het weiland naast de kerk. Ook is er een 
springkussen aanwezig.

16:45 uur: verzamelen bij de kerk

17:00 uur: friet en poffertjes

18:30 uur: Sing-in

19:00 uur: sluiting

Aanmelden is niet nodig. We hopen u allen te 
ontmoeten en zo een gezellige middag met 
elkaar te hebben. En wellicht ten overvloede, 
maar we zullen ons moeten houden aan de 
dan geldende coronamaatregelen. Heeft u 
klachten, blijf dan thuis.

Een hartelijke groet van  
de Commissie Start winterwerk
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Evangelisatie en zending

Dabar
Onderstaand leest u een berichtje dat de 
Dabarcommissie mocht ontvangen van één 
van de Dabar teamleden.

“We hebben een prachtige week gehad, genoten 
van elkaar en van alle leuke dingen die er waren. 
En we mochten ook een aantal bijzondere 
gesprekken voeren over God, gesprekken die 
naar ons idee ook echt iets hebben opgeleverd 
voor deze mensen. En zo zal het vast ook zijn in 
de andere weken. Hopelijk zullen al deze dingen 
veel vrucht dragen.

Kortom... het is supermooi dat het Dabarwerk 
kan worden gedaan op deze camping. Daar 
worden wij door iedereen voor bedankt, maar 
vergeet niet dat jullie inzet als commissie ook 
onmisbaar is en dat die ook absoluut wordt 
opgemerkt en gewaardeerd! Commissie - super 
bedankt dat jullie dit Dabarwerk mogelijk 
maken!

Enne, ik vond het geweldig. Ik heb dus zo’n 
vermoeden dat ik volgend jaar nog eens 
terugkom als het in alle plannen past ;-) Fijne 
vakantie nog verder, en tot ziens!”

Wij voelen ons, als Dabarcommissie, op onze 
beurt heel erg gesteund door alle hulp die we 
van de vele vrijwilligers mochten ontvangen. 
Daarvoor willen we jullie allen van harte 
bedanken!!

Maar uiteindelijk zijn het de teams die 
hebben gezaaid en dat hebben ze met heel 
veel enthousiasme gedaan... fantastisch!! En 
ook wij hopen dat al deze dingen veel vrucht 
mogen dragen.

Een vriendelijke groet van de Dabarcommissie

DABAR 2021
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Vervolg ‘Overige berichten’

Een duit in het zakje door…

De uitdrukking ‘Een duit in het zakje doen’ 
komt van het geven van een kleine bijdrage 
in de collectezak van de kerk. Maandelijks 
vragen we iemand een duit in het zakje te 
doen, zodat we elkaar als gemeenteleden 
beter leren kennen. De bijdrage komt deze 
keer van Esther Hek.

Hoe heet je, wie ben je en waar ben je geboren 
en getogen?
Hoi allemaal, mijn naam is Esther Hek. Ik kom 
oorspronkelijk uit Woudenberg, waar ik ben 
opgegroeid met drie broers en twee zussen. 
Inmiddels ben ik alweer 23 jaar getrouwd met 
Arnold en trotse moeder van vier dochters. 

Wat doe je het liefst?
Als kind hield ik al veel van dieren en droomde 
ik ervan op een boerderij te wonen. Deze wens 
is vorig jaar in vervulling gegaan toen we naar 
het Leersumse Veld verhuisden. 
Ik houd ervan om te wandelen en buiten bezig 
te zijn. We wonen nu op een plek waar altijd 
wat te doen is rondom het huis, dus dat zien 
we als onze nieuwe hobby. Ondertussen zijn 
we door het vele klussen ook aardig handig 
geworden! 

Ik werk momenteel alweer 28 jaar met veel 
plezier in de zorg met dementerenden als VIG, 

ziekenverzorgende. Je kunt als verzorgende 
helpen om de laatste fase van het leven 
betekenis te geven. Vaak wonen mensen jaren 
in de zorgwoning en leer je ze heel goed 
kennen. Het is fijn om dan te kunnen aanvullen 
als het geheugen ze in de steek laat en te 
kijken wat er nog mogelijk is. Samen met het 
team en de familie gaan we bijvoorbeeld ook 
op vakantie en maken we toch weer nieuwe 
herinneringen.

Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?
Na ons trouwen zijn wij in Hurwenen gaan 
wonen, een klein dorpje, zelfs kleiner dan 
Overberg, vlakbij Zaltbommel. Daarna zijn 
we naar Veenendaal verhuisd, waar we 15 
jaar met veel plezier hebben gewoond. 
In Veenendaal waren we eerst lid van de 
Sionskerk, en daarna, vanwege verhuizing, van 
de Westerkerk. 

Op een gegeven moment waren we toe 
aan wat meer ruimte, en besloten we naar 
Overberg te verhuizen, en zo kwamen we in 
de Efrathakerk terecht.

Wat betekent het geloof voor je?
Geloven betekent voor mij dat God er altijd is. 
Wat er ook gebeurt, God heeft het in zijn hand.  
Dat geeft mij rust. Op veel dingen heb je geen 
invloed, je mag het dan gewoon overlaten aan 
Hem.  

Wat is je motto?
Ik heb niet echt een motto…. Maar ik vind het 
lied “God maakt vrij” heel mooi…

Bedankt
Piet van Doorn heeft ons laten weten, dat 
hij besloten heeft het kosterschap in onze 
gemeente neer te leggen. We respecteren zijn 
besluit en danken hem voor het vele werk dat 
hij (niet alleen als koster) jarenlang voor onze 
gemeente heeft mogen doen.
Wim van den Berg is toegetreden tot de 
groep van kosters. We wensen hem sterkte en 
vreugde bij het vervullen van zijn taak.

Ten slotte

De nederigheid van de sacramenten
De bijbelse geschiedenis heeft één brandpunt: 
Pesach, de uittocht uit Egypte, de bevrijding 
uit slavernij en angst. We hebben gezien dat 
Jezus het Pesach koos als het moment voor 
zijn sterven en opstanding. Zijn sterven en 
opstanding verdiepten de betekenis van dat 
Pesach: wij werden nu “bevrijd uit de slavernij 
van de vergankelijkheid” (Romeinen 8:21). De 
nieuwe schepping brak aan!

Guus Labooy / Christelijk geloof voor eeuwige 
beginners / 94

Hartelijke groet, ds. A.L. de Kwaadsteniet
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Oogstfeest Dorpsakker De Parel

Regio Nieuws

Zaterdag 25 september van 10.00 tot 13.00 uur.

• Koffie, Thee & Lekkernij

• Verkoop van groenten, sap en jam uit eigen 
tuin.

• Smoothies en pesto’s worden deze ochtend 
gemaakt

• Leuke activiteiten voor de kinderen

• Rondleiding over de Parel om 11.00 uur

• Vanaf 12.00 uur wordt er soep geserveerd

WELKOM!

https://www.arocha.nl/nl/dorpsakker-de-parel/

Beste muziekliefhebbers

Wij hebben als Euphonia koor een lange tijd niet 
kunnen zingen omdat de Coronamaatregelen 
dit niet toelieten. Gelukkig konden we 
dinsdagavond 6 juli de repetities weer 
hervatten. Onder leiding van onze dirigent Bas 
Ramselaar en pianiste Elly Meijer zijn we weer 
begonnen om mooie stukken te zingen.

Het Cultuurplatform in Rhenen heeft 
ons gevraagd te zingen in de Cunerakerk 
tijdens de Open Monumentendag, zaterdag  
11 september.

Dit doen wij graag. Wij willen het publiek 
muzikaal verrassen om 10.30 uur, daarna is de 
officiële opening en dan zingen wij nog een 
keer om 11.15 uur.

Iedereen is van harte welkom in de Cunerakerk. 
De toegang is vrij en doorlopend.
Wij hopen op veel publiek op zaterdag  
11 september!!!

Met vriendelijke groet,  
Oratoriumkoor Euphonia Rhenen

Bijbels Hebreeuws

Altijd al iets aan Hebreeuws willen doen?

Dan is het nu tijd en er is weer volop 
gelegenheid voor! Het studieseizoen van de 
Werkgroep Hebreeuws in de Vallei start in 
september weer met de taalcursus Hebreeuws 
en de verschillende leesgroepen Bijbels 
Hebreeuws.

Lees meer hierover op de bijgewerkte website 
van de werkgroep: 
www.hebreeuwsindevallei.nl 

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen 
met de secretaris van de Werkgroep:
Roosje Wisgerhof-Beijen, tel.nr. 0318 515432 
of per mail rosabeijen@gmail.com
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www.hervormdoverberg.nl

Regio Nieuws

Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 
uur een programma uitgezonden van kerk- en 
koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst 
uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

• op 12 september vanuit de RK Kerk te 
Doorn (9.30 uur)

• op 19 september vanuit de PKN 
Michaëlkerk te Leersum (10.00 uur)

• op 26 september vanuit de 
Baptistengemeente de Haven te Wijk bij 
Duurstede (10.00 uur)

• op 3 oktober vanuit de RK Kerk te Leersum 
(9.30 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz 
en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op  
102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond 
van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma 
Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin 
activiteiten van de kerken worden aangekondigd, 
omlijst met muziek.

Wisseling van de wacht bij de IC Dovenpastoraat Utrecht

Voor de Interkerkelijke Commissie (IC) 
dovenpastoraat van de provincie Utrecht en 
haar deelnemers heeft er een verandering 
plaats gevonden. Nadat Ds. Frans van Dijke 
17 jaar als dovenpastor verbonden is geweest 
aan o.a. de IC Utrecht is hij in juni 2021 met 
pensioen gegaan. De IC Utrecht is dankbaar 
voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet 
voor het dovenpastoraat. 

Als IC Utrecht zijn we heel blij dat vanuit het 
Interkerkelijk Doven Pastoraat een opvolger is 
aangesteld in de persoon van Hendrik Stevens. 
Naast de IC Utrecht is Hendrik ook aangesteld 
als pastor voor de IC’s van Noord Holland, Den 
Haag en Zoetermeer. Hij is zelf doof en zijn 
moedertaal is de Nederlandse Gebarentaal en 

dat is de taal van zijn hart. Hij heeft door een 
CI (Cochleair gehoorimplantaat) leren horen 
en spreken.
IC Utrecht verzorgt kerkdiensten, pastoraat 
en Bijbelstudieavonden voor doven en 
slechthorenden. Elke 1e zondag van de maand 
is er een dovendienst (m.u.v. augustus) in 
Kapel Weddesteyn aan de Utrechtsestraatweg 
50 te Woerden. Aanvang van de dienst is om 
11.30 uur. Daarnaast worden er ook 
gecombineerde diensten gehouden in de 
provincie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
via ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com of 
de website van de IC Utrecht bezoeken: 
www.ic-utrecht.nl


