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Al direct aan het begin horen we dat de brief 
is gericht aan ‘de gemeente (ekklèsia) van God, 
in Korinte’. Voor die gemeente daar in Korinte 
wordt in de verzen 4-9 gedankt:  
‘Ik dank God te allen tijde over u, vanwege 
de genade Gods, die u in Christus Jezus 
geschonken is’. Daar weidt Paulus dan nog 
wat verder over uit door te spreken over rijk 
geworden zijn in Christus en dat de gemeente 
in geen enkele genadegave tekort komt – ze 
heeft om zo te zeggen alles in huis om voluit 
gemeente van Christus te zijn – en dan komt 
het: ‘terwijl u uitziet naar de openbaring van 
onze Here Jezus Christus’. 

Als gemeente van Christus zijn we geroepen 
om ‘op de uitkijk te staan’, om voorop te gaan 
in het leven uit de verwachting.

Waar de kerk is, waar gemeente is, daar heeft 
zij een doel: het Koninkrijk van God.
Wij geven om de kerk, de gemeente. En in de 
ruimte van de kerk zetten Woord en Gebed 
ons in een wijder, breder en hoger perspectief. 
Niet in de zin van: dat ándere doet er eigenlijk 
niet zo veel toe, maar juist om dat andere uit 
te lichten tegen het grote doel waarvoor het 
dienen mag: uitzien naar de openbaring van 

 

onze Heer Jezus Christus, uitzien naar de komst 
van het koninkrijk van God.
Nu kan het zijn dat je dan de hand die aan 
de ploeg geslagen is, maar liever zou laten 
hangen als je de kerk met haar doel, dat gróte 
doel gaat vergelijken. Je zou dan zelfs een 
beetje een afkeer kunnen krijgen van het hele 
kerkelijke gedoe; geringschattend over het 
kerkelijk bedrijf kunnen gaan praten. En wie 
deze beklemming niet kent, wie zich zonder 
meer behaaglijk voelt binnen de kerkmuren, ik 
zou zeggen ‘die moet nodig in de kerkenraad’ 
en die heeft in ieder geval de eigenlijke 
dynamiek van alles waar de kerk voor heeft te 
staan nog niet gezien en (h)erkend. Die moet 
met de scriba gaan praten en met de voorzitter 
en vooral ook met mij. Over irritaties, grote en 
kleine…

Je kan in de kerk eigenlijk alleen maar als 
een vogel in een kooi zijn, die telkens weer 
tegen de tralies op botst. Want het gaat om 
iets groters dan dat beetje preek en dat beetje 
liturgie van ons. 
En het gaat ook om iets groters dan de liefde 
en de zorg voor een gebouw dat ons verbindt 
met hen die voor ons geloofden en waarin 
het in onze plaatselijke situatie zelfs allemaal 

Kerk op de uitkijk 
Laten we
Samen

Samen onze lichtjes
voor vele laten
schijnen.
Leren elkaar
helpende handen
te reiken.
Rondom ons de vrede
en samen deze
wereld
een stukje beter
te maken!

1 Korintiërs 1:1-9 (NBG1951)

begonnen is. Een gebouw dat ons er telkens 
weer als wij er samenkomen om te vieren aan 
herinnert dat wij ons niets moeten verbeelden, 
dat wij de eersten niet zijn, dat het zeker niet 
met ons begonnen is en waar wij maar naar 
eigen inzichten wat aan kunnen gaan klooien.
Dus: we weten, moeten weten, het gaat om 
meer en het gaat om iets groters dan alles wat 
wij er van maken en waar wij ons zo al (te) druk 
om maken. 
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zondag 17 januari 
10.00 uur   ds. J.E. de Groot, Ede
18.30 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten   Kerkrentmeesters algemeen, 
   Kerkrentmeesters  
   predikantsplaats
koster  Job van de Bovenkamp
organisten  E. Bogerd, J. Wolswinkel
oppas  Geen oppas (gedurende de  
   lockdown, voorlopig tot  
   20 januari)

zondag 24 januari 
10.00 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
18.30 uur   ds. H. Russcher, Veenendaal
collecten   Kerkrentmeesters 
   predikantsplaats,  
   Diaconie SchuldHulpMaatje
koster  Johan van Ginkel
organisten  J. Bogerd, E. Bogerd
oppas  Margrit en Lotte

zondag 31 januari 
10.00 uur   ds. M. van Campen, Ede
18.30 uur   ds. A.C. Kortleve, Veenendaal
collecten   Kerkrentmeesters algemeen,  
   Diaconie algemeen
koster  Dicky Groothuis
organisten  E. Bogerd, J. Wolswinkel
oppas  Cobi en Lieke

zondag 7 februari 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur   ds. G.J. van den Top, Ede 
18.30 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten   Kerkrentmeesters 
predikantsplaats, Diaconie Werelddiaconaat
koster  Gerry van Hardeveld
organisten  J. Bogerd, J. Wolswinkel
oppas  Marjan en Jente

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te 
beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-
Hervormde-Gemeente-Overberg/embed
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 17 januari 
Alleen online
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Voedselbank Utrechtse  
   Heuvelrug  
   2. Liturgie en vieringen
oppas Kerkheem
koster   Huib van Alfen, 454308 of  
   06 44922744

zondag 24 januari
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Stille hulp  
   2. Werkgroep Missionair
oppas Kerkheem
tnd.   Geralt, André en Gijs-Bert
koster   Piet Hein v.d. Stigchel, 452469

zondag 31 januari  
CYA-jeugddienst
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Catechese en educatie
   2. JOP (PKN)
oppas Kerkheem
koster   Geralt Joren, 451426

zondag 7 februari  
Bevestiging ambtsdragers
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Werelddiaconaat 
   2. Andries door de week  
   (Vorming en Toerusting)
oppas Kerkheem
koster   Jelle Geers, 06 12433852

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

Kindernevendiensten: via de website.

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. 17 jan. Genesis 17:15-27
ma. 18 jan. Psalm 40
di. 19 jan. 1 Petrus 1:1-12
wo. 20 jan. 1 Petrus 1:13-25
do. 21 jan. 1 Petrus 2:1-10
vrij. 22 jan. Marcus 1:1-13
za. 23 jan. Marcus 1:14-20
zo. 24 jan. Marcus 1:21-34
ma. 25 jan. Psalm 107:1-22
di. 26 jan. Psalm 107:23-43
wo. 27 jan. Deuteronomium 16:18–17:1
do. 28 jan. Deuteronomium 17:2-13
vrij. 29 jan. Deuteronomium 17:14-20
za. 30 jan. Deuteronomium 18:1-13

zo. 31 jan. Deuteronomium 18:14-22
ma. 1 feb. Psalm 87
di. 2 feb. Deuteronomium 19:1-10
wo. 3 feb. Deuteronomium 19:11-21
do. 4 feb. Deuteronomium 20:1-9
vrij. 5 feb. Deuteronomium 20:10-22
za. 6 feb. Psalm 83
zo. 7 feb. Marcus 1:35-45
ma. 8 feb. Marcus 2:1-12
di. 9 feb. Marcus 2:13-22
wo. 10 feb. Psalm 44
do. 11 feb. Marcus 2:23–3:6
vrij. 12 feb. Marcus 3:7-19
za. 13 feb. Psalm 32
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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: Pr. Bernhardstraat 14, 3981 BN 
Bunnik, 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,  
Zandvoort 12, 3958 CT 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.  
E-mail: predikant@hervormdoverberg.nl 
Scriba kerkenraad: Postadres Efrathakerk, Haarweg 35-a, 
3959 AW Overberg. E-mail: scriba@hervormdoverberg.nl  
E-mail kopij voor de Klokkenluider: alleen nog maar via 
klokkenluider@hervormdoverberg.nl 
Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86  t.n.v.  
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Diaconie: NL06 RABO 03724647 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

Van de Redactietafel...

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen 
we ons afvragen: wat is er terecht gekomen 
van de wensen die op 1 januari aan elkaar 
zijn gestuurd?
Wij wensten elkaar via dit blad geluk, liefde, 
vrede, zegen en gezondheid toe en dat voor 
elke nieuwe dag.
Hoe anders is het verlopen... in veel situaties.

Velen hebben aan den lijve of van dichtbij 
ondervonden wat een ernstige epidemie 
kan aanrichten. Ook hierin leven we 
zoveel mogelijk met elkaar mee en dragen 
gezamenlijk het verdriet en gemis.
En toch vatten we weer moed voor een nieuw 
jaar, dat als een blanco blad voor ons ligt... 
voorlopig wel met beperkingen.

We bedanken iedereen die een bijdrage 
levert en nodigen u uit om in vertrouwen 
(weer) aan de slag te gaan. Laten we de hoop 
levend houden... en vult u zelf maar in wat 
daarbij van belang is, voor uzelf, uw naasten 
en voor onze beide gemeenten, in Amerongen 
en Overberg. 

En over Overberg gesproken... we heten  
Marita Veen van harte welkom als 

‘verzameladres’ voor de kopij van onze 
wijkgemeente daar. We wensen je sterkte bij 
deze taak en ook veel plezier, Marita. Fijn, dat 
dit werk kan doorgaan!

Een heel nieuw jaar... We wagen het erop... en 
wensen u allen opnieuw: geluk, liefde, vrede, 
zegen en gezondheid toe, in het geloof dat 
Christus, als het Licht der Wereld, ons hierin 
zal voorgaan en begeleiden.

Met een hartelijke groet, namens de redactie,  
Marga van de Weerd

Waar de kerk, Gods gemeente, de rijkdom 
ontdekt heeft van wat haar geschonken is, in 
het Woord, in de Geest, in een gebouw dat haar 
verwijst naar en verbindt met haar oorsprong 
als gemeente van Christus in Amerongen, daar 
weet men als het goed is van dit verlangen 
naar meer en hoger, het gedoe te boven, de 
kleinburgerlijkheid voorbij. En daar blijven we 
dan ook bij. 

Telkens weer in de geschiedenis van de kerk 
zijn er bewegingen geweest die een meer 
zuivere kerk wilden zijn. Mensen die zich 
wilden verenigen op grond van kenmerken 
van zuiverheid van leven of van belijdenis. 
Maar als we werkelijk op Gods rijk hopen, 
dan kunnen we ook de plaatselijke gemeente 
in al haar armzaligheid trouw blijven. Dan 
loop je niet weg, dan werk je van binnenuit 
aan vernieuwing en verbetering. Dan geef je 
ruimhartig aan kerkbalans. Dan zullen we ons 
er ook niet voor schamen in deze concrete 
gemeente de ene heilige algemene (of 
katholieke) kerk te vinden.  

De christelijke hoop en verwachting, die 
‘uitziet naar de openbaring van Jezus Christus’ 
en leeft in de verwachting van het Koninkrijk 

van God, houdt ons binnen de perken: daar in 
die gemeente waar van alles aan mankeert 
en waar van tijd tot tijd gedoe kan zijn – net 
als in Korinte destijds – moet je het nu maar 
uithouden. Want de genade Gods is er samen 
met alle genadegaven die nodig zijn om voluit 
kerk, gemeente te mogen zijn. 

Het Rijk Gods komt, daarom moet je er niet 
naar toe willen vliegen over die kerk heen. 
Ga op je plaats staan, neem je plaats in en 
wees daar een trouw en betrokken lid van die 
gemeente. Laat er maar stem èn tegenstem 
zijn. Wanneer de durf tot verandering èn de 
standvastigheid om te bewaren wat goed is 
elkaar in de gemeente mogen vinden en we 
elkaar herkennen aan het verlangen en de 
ootmoed (kennen we dat woord nog?!) bij het 
licht van de goddelijke humor, Gods gein, zijn 
genade, dan zullen we het samen eens worden 
om te doen wat ons te doen staat: ‘Terwijl u 
uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus 
Christus’. Zo gaat de kerk wachtend – want 
zij die geloven haasten niet (Jes. 28:16) – en 
zich voortspoedend in het jaar van onze Heer 
(‘Anno Domini’) 2021 de toekomst van de Heer 
tegemoet. 

E.J. de Ruiter

Vervolg van de voorpagina

Kerk op de uitkijk
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Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten

Op 31 januari is er weer een CYA-dienst, waarin 
het vooral zal gaan over de manier waarop 
we elkaar zien en beoordelen. We lezen van  
Lukas 13 de verzen 10-17. Jezus blijkt in dat 
verhaal heel anders naar mensen te kijken 
dan wij uit onszelf doen... Kunnen wij dat ook 
leren?

Een week later, op zondag 7 februari, is afscheid 
en bevestiging van ambtsdragers gepland. We 
zijn dankbaar voor wie zich ingezet hebben en 
ook voor wie dat de komende periode gaan doen.

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-phone, waarop u de app “google 
home” kunt downloaden, is het mogelijk om 
met behulp van een zogeheten “ Chrome 
cast”- 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.

Pastoraat

Meeleven sectie 1 en 2
Mevr. R. Blankestijn-Nellestijn verblijft al een 
aantal weken in Careyn Nieuw Tamarinde  
(afd. revalidatie 2, kamer 4) in Utrecht 
(Neckardreef 6, 3562 CN). In januari volgt er een 
reeks van bestralingen.

Mevr. H. Appeldoorn-van Charante revalideert 
al maanden in Zorghotel Domstate in Utrecht 
(Beneluxlaan 928, 3526 KJ). Daarvoor is wel een 
groot uithoudingsvermogen nodig. 

Dhr. L. Cijvat werd eerste kerstdag geopereerd in 
het Diakonessenhuis in Utrecht. Op het moment 
van schrijven verblijft hij daar nog steeds (Postbus 
80250, 3508 TG). 

Henk de Kruijf (Royenstein 9, Amerongen) heeft 
een aantal bestralingen gehad die de pijn in zijn 
arm moeten verminderen. Zo zal hij hopelijk op 
termijn iets minder morfine nodig hebben. Hij 
en Hilda zijn zoveel mogelijk op zichzelf om zo 
rust te houden en de kans op besmetting met het 
corona-virus tot een minimum te beperken. Maar 
uw medeleven via de telefoon of een kaartje is 
zeker welkom.

Meeleven sectie 3
Mevr. Vielvoye-Visee verblijft in Woon- en zorg-
centrum Nieuw Boschzicht (Rijksstraatweg 65, 
3956 CJ Leersum), nu ze niet meer thuis kan 
wonen. 

In memoriam
Op 10 december is Wijnandus Adalbert Marie 
Verlegh overleden, één dag voor zijn 86e 
verjaardag.
Wijnand Verlegh is geboren op 11 december 
1934 te Maartensdijk. Hij  heeft zijn jeugd 
doorgebracht in Utrecht en is Rooms Katholiek 
opgevoed. Na zijn diensttijd is hij gaan werken bij 
de firma van Eck te Amerongen en heeft daar tot 
zijn 60e jaar gewerkt.

In de jaren 50 heeft hij zijn vrouw, Christina van 
Ruler, leren kennen. Ze zijn in Maarn getrouwd 
in de Hervormde kerk aldaar en zijn 62 jaar 
getouwd geweest.
De laatste jaren van hun huwelijk waren zwaar, 
omdat er bij beiden dementie geconstateerd 
werd en ze niet meer voor elkaar konden zorgen. 
Wijnand Verlegh verhuisde enkele jaren geleden 
naar De Ridderhof en toen zijn vrouw een paar 
jaar later ook daarheen verhuisde, hadden ze 
samen nog een goede anderhalf jaar, tot Tinie 
op 29 mei jongstleden overleed. Iets meer dan 
een half jaar later is nu ook haar man overleden. 
Op woensdag 16 december is hij bij zijn vrouw 
begraven op de Algemene begraafplaats te 
Amerongen.

Ds. M. Hofma

In memoriam
Op zondag 20 december is overleden Janna 
Gerdina van de Grift-Valkenburg. De laatste paar 
jaar woonde zij in Nieuw Boschzicht in Leersum. 
Janny van de Grift is 91 jaar geworden.
Zij was afkomstig uit Scherpenzeel en was één 
van vijf kinderen in het gezin Valkenburg. Ze 
raakte als jong meisje haar vader al vroeg kwijt; 
hij overleed in de oorlogsjaren aan tbc. 
In 1957 trouwde ze met Kees van de Grift. Hij 
kwam in 1963 bij een verkeersongeluk om het 
leven. Zij bleef achter met twee kleine kinderen, 
een zoon (Pieter) en een dochter (Anja). Ze is  
57 jaar weduwe geweest. Gelukkig had ze alle 
jaren door veel steun aan haar familie en enkele 
goede vrienden.

Ze had op een keer gezegd veel houvast te 
vinden in de woorden van Psalm 116 vers 1. In de 
woorden van de oude berijming:
‘God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort 
mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij 
neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen. Hij 
schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.’
In die woorden hebben we troost en perspectief 
gezocht op de dag van haar begrafenis, op 
maandag 28 december. 

Ds. E.J. de Ruiter
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Taakgroep Pastoraat

In memoriam
Op zondag 20 december is overleden Roelof 
Cornelisse. De laatste jaren woonde hij in Elim. 
Roelof Cornelisse is 93 jaar geworden. 

Hij is geboren en getogen in Amerongen 
en trouwde in 1954 met Evertje Henken.  
Zij overleed in november 2019. Ze mochten  
65 jaar getrouwd zijn. Uit hun huwelijk 
werden zes kinderen geboren. Eén dochter, Ria, 
moesten ze al vroeg missen.

Eind jaren veertig werd hij als dienstplichtig 
militair naar Nederlands-Indië gestuurd. Hij 
heeft altijd hard gewerkt in zijn leven; ook na 
zijn pensionering bleef hij actief en stak hij een 
helpende hand toe in het bedrijf van zijn zoon.

De laatste jaren waren niet makkelijk voor 
hem. Zijn doofheid hinderde hem in contacten 
en hij leed aan vasculaire dementie. En wie 
zo oud mag worden gaat ook veel vrienden 
missen. ‘Er blijft niemand over’, verzuchtte hij 
wel eens.
Op dinsdag 29 december vond zijn 
uitvaartdienst in de kerk plaats. De kerk waar 
hij samen met zijn vrouw zo lang zondag aan 
zondag het geloof te binnen heeft gebracht en 
heeft mogen uiten.    

Ds. E.J. de Ruiter

Vervolg ‘Pastoraat’

’s Zondags ga ik (niet) naar de kerk…

In memoriam
Op woensdag 23 december is Gerard van Soest 
overleden. Hij woonde in de Prins Bernardlaan 66 
en is 91 jaar geworden.
Gerard van Soest werd geboren in 1929 in 
Amerongen en was de oudste van een groot 
gezin. Zijn hele verdere leven heeft hij ook in 
Amerongen gewoond. Het overgrote deel aan 
de Bernhardlaan. 

Hij is werkzaam geweest in de wegenbouw 
en kwam al vroeg in de WAO terecht. Hij ging 
graag naar rommelmarkten, kocht en verkocht 
spulletjes. Ook zijn kleinkinderen gingen meer 
dan eens met hem mee.  
Tien jaar geleden, in 2011, maakte hij in heel 
kort tijdsbestek twee heel diepingrijpende 
zaken mee: eerst het verlies van zijn vrouw 
Meis op 17 januari en een dag later het 
plotseling overlijden van zijn zoon Arie. Ze 
hadden twee kinderen: naast Arie ook een 
dochter (Jannie).

Een week voor zijn overlijden werd hij als 
gevolg van corona eerst opgenomen in het 
ziekenhuis en al gauw doorgestuurd naar 
een verpleeghuis in Arnhem. Daar is hij op  
23 december in zijn slaap overleden.
Op woensdag 30 december is hij in de kleine 
kring van zijn naaste familie begraven op de 
Nieuwe Algemene Begraafplaats, voorafgegaan 
door een samenzijn in de aula.

Ds. E.J. de Ruiter

Belevenis van de kerst
Kerstdagen liggen alweer even achter ons. 
Wat kan juist in deze coronatijd aandacht voor 
elkaar betekenen? Een kaart, een belletje of 
noem maar op, vooral als je alleen bent.
Zo stond er die dagen een jongeman voor de 
deur met een plastic glaasje en een brandend 
waxinelichtje erin met een uitgesproken 
kerstgroet. Ik had op tafel prachtige kerststukjes 
staan, in liefde gegeven en ontvangen! Maar 
dat waxinelichtje kreeg voor mij een ereplaats 
omdat er aan je gedacht is. Wat kan een klein 
gebaar dan groots worden.

Laten we naar elkaar blijven omzien. De 
aandacht zit soms in kleine dingen.

Kerkklokken luiden
Wat dit beduidt?
Kerstfeest werd ingeluid.
Door corona was de kerk gesloten
dus ik mocht er niet binnen lopen.
Maar… binnen hoorde ik een stem
vertellend over het Kind in Bethlehem.
Ik voelde mij plots zo leeg
en toen de stem zweeg
keerde ik terug naar de Laan.
Daar is mijn gebed tot God gegaan.
Dat zacht gesproken woord
heeft Hij mij daar gehoord,
En weet ik met heel veel mensen saam
Hij is voor ons geboren, Jezus is Zijn Naam.

Tiny Hoogendoorn

Ja, die vraag kwam of ik daarop wilde reageren. 
Maar o, wat is dat moeilijk! Graag ging ik 
zondags naar de kerk, maar nu  ben ik al bijna 
een jaar niet meer naar de kerk geweest. En 
wat mis ik het samen zingen, bidden, luisteren, 
ontmoeten, groeten. Ja, wie niet!
Maar wat een Zegen dat er live stream is! 
Zo ben je toch enigszins betrokken bij het 
gemeente zijn en hoor je de uitleg over Gods 
Woord, en dat geeft stof tot nadenken. Diep 
respect heb ik voor allen die daar wekelijks 
aan bijdragen. Beide predikanten, organisten, 
zangers, degenen die de beamer bedienen, 
organisatoren, en alle vrijwilligers.

En er gebeurt zoveel achter de schermen! 
Hartelijk dank daarvoor. Het mag weleens 
gezegd worden. We hopen en bidden dat we 
elkaar weer snel kunnen ontmoeten in de kerk.

Nel Schouwenaar

Welkom
Mochten we in de vorige Klokkenluider de 
namen van Margreet en Ron Pijl noemen, zo 
mogen we nu Wil Vos en Hester Klein in de 
taakgroep verwelkomen. 
Wil Vos zal naast de taakgroep zich inzetten 
binnen het aanvullend pastoraat.
Hester zal de taak van wijkteamcoördinator 
gaan vervullen in sectie 2. Wil en Hester, dank 
jullie wel en heel veel zegen toegewenst.

De taakgroep pastoraat komt nu mooi op 
sterkte, daar zijn we dankbaar voor. 

Op dit moment is de taakgroep nog op zoek 
naar een wijkteamcoördinator voor sectie 1 en 
een ouderling pastoraat. 

Namens de Taakgroep Pastoraat, Riny Clarijs
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Vervolg ‘Taakgroep Pastoraat’

Pastoraat
Kerstattenties vanuit onze gemeente werden 
bezorgd bij:
• 305 medewerkers van de tehuizen, Vitras en 

Buurtzorg
• 129 thuiswonende ouderen
• 140 bewoners van de tehuizen

In totaal werden 12 broden bezorgd op 
de gesloten afdelingen en 700 koekjes 
verdeeld. 

Veel dank aan iedereen die voor het bakken, 
inpakken en verspreiden heeft gezorgd!

Avond op 21 januari over Barnard gaat 
niet door
‘De cursus omgaan met teleurstellingen gaat 
wederom niet door’, schreef Herman Finkers. 
Hetzelfde geldt voor de geplande avond over 
Willem Barnard op donderdag 21 januari: deze 
gaat helaas tot onze teleurstelling niet door.  
Ook de eerste avond in november moesten we 
vanwege het coronavirus al cancelen. Gelukkig 
komt er vrijwel iedere zondag wel een lied van 
zijn hand voorbij…

Andries door de week
De pubquiz die gepland stond op vrijdag 
29 januari kan helaas vanwege de 
coronamaatregelen niet doorgaan. De bedoeling 
is om de activiteit “live” doorgang te laten 
vinden wanneer dit weer mogelijk is. U wordt 
hiervan op de hoogte gesteld. 

Hartelijke groet, Jauke de Baat, Namens de 
taakgroep Andries door de week

Diaconie

Van de diaconie
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Wij hopen 
elkaar weer te ontmoeten, maar zeker om te zien 
naar elkaar. Soms een luisterend oor of een beetje 
aandacht, hoe klein ook. Wij wensen u een gezond 
en liefdevol 2021!

Collecten 
1/11 Najaarszending KIA € 225,50
4/11 Hospice de Wingerd -  126,00
8/11 Jeugdwerk JOP  -  455,00
15/11 Trans World Radio -  266,00
22/11 Pastoraat PKN -  219,50
29/11 Kinderen in de knel -  340,50
6/12 Kids in aktie KIA   -  308,50
13/12 St. Aroon  -  317,00
20/12 Missionair -  291,50
24/12 Stille hulp -    92,00
25/12 Kinderen in de knel  -  579,00
27/12 A Rocha -  233,00
31/12 St. Gave -    94,00

Giften
2/12 Stille hulp  
 via mevr. van Gessel sectie 3  € 50,00
2/12 Stille hulp  
 via mevr. van Zeist sectie 3  - 20,00
Dec. Kerkwebradio via dhr. Blom   - 20,00
13/12 Kerkwebradio via dhr. Blom  - 50,00
13/12 Stille hulp  
 via mevr. van Zeist sectie 3   - 25,00
Dec. Stille hulp  
 via mevr. de Greef sectie 3   -  10,00

Vorming en Toerusting

Belijdeniscatechese
U hoort en leest er tot dusver weinig over maar 
het is er wel: belijdeniscatechese. Al een jaar 
komt een groep van vier mensen regelmatig 
bij elkaar. We bespreken een boekje over de 
artikelen van de geloofsbelijdenis en hebben 
aan de hand daarvan mooie geloofsgesprekken. 
In september 2020 was al een zondag gepland 
om belijdenis te doen, maar omdat men dit 
begrijpelijk zo veel mogelijk wil delen met 
gemeente, familie en vrienden, is dit uitgesteld. 
We hebben genoeg te bespreken en zodra er 
een mogelijkheid is om op zondag weer met 
(veel) meer mensen bij elkaar te komen, hoort 
u weer van ons.
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Kerkenraad

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Beste gemeenteleden,
Voor u ligt de eerste Klokkenluider van het 
nieuwe jaar. De feestdagen liggen weer 
achter ons en wij hopen dat u ondanks alle 
beperkingen goede dagen heeft gehad. 
Namens de kerkenraad wensen wij u een 
gezegend en bovenal gezond nieuwjaar.

Op moment van schrijven zitten we nog in 
de lockdown en kunnen we elkaar nog niet 
begroeten in de Andrieskerk. We houden u 
uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte.

We zijn bijzonder blij en dankbaar voor alle 
initiatieven die binnen de gemeente tijdens 
de lockdown periode zijn ontstaan. Zoals het 
cadeau voor Amerongen ‘Waymaker’, de Andries 
Top 2000 en de Kerstchallenge georganiseerd 
voor de jongeren. Echt geweldig zoals dit is 
gedaan en complimenten voor degenen die dit 
georganiseerd hebben!
De Adventsontmoetingen en de openstelling 
van de Andrieskerk mogen hier ook genoemd 
worden. Het aantal bezoekers op woensdag 
en zaterdag was boven verwachting. Ook 
hier bijzonder veel waardering voor deze 
initiatieven en alle vrijwilligers. 

De kerkenraad gaat de komende maanden de 
beleidsplannen van de taakgroepen afronden. 
Het initiatief om een app voor onze gemeente 
te realiseren staat in de steigers. Als dit 
definitief vorm gaat krijgen, komen we met 
uitgebreidere informatie bij u terug.

We zijn blij dat er voor de taakgroep Pastoraat 
mensen zijn gevonden om de taak als 

wijkcoördinator en ouderling op zich te nemen. 
We zijn nog wel op zoek naar een communicatie-
ouderling of communicatiemedewerker.  Voor 
de kerkrentmeesters en de diaconie zijn ook 
mensen bereid gevonden een taak op zich te 
nemen. 
Als de gemeente verder geen bezwaren 
aandraagt, worden de nieuwe ambtsdragers 
zondag 7 februari bevestigd en vindt ook 
de herbevestiging plaats van een ouderling 
en nemen we afscheid van de vertrekkende 
ambtsdragers. 
Als alle namen definitief bekend zijn, zullen 
ze uiteraard tijdens de afkondigingen bekend 
worden gemaakt, de eerste keer op zondag 10 
januari.

Als u op de website kijkt, ziet u dat u via de 
grote rode knop een donatie kunt doen aan 
onze gemeente. We zijn bijzonder blij met alle 
giften die we via deze weg mogen ontvangen 

om onze gemeente te ondersteunen in haar 
activiteiten. Groot of klein, het maakt niet uit. 

We bidden om Gods Geest voor de weg die we 
dit jaar als kerkelijke gemeente gaan.

Namens de kerkenraad een hartelijke  groet,  
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld
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Overige berichtenKerkrentmeesters

Vrede en alle goeds…
wens ik u toe voor het nieuwe jaar. In psalm 
121 horen we: “De Heer zal uw komen en uw 
gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid 
bewaren.” We leven onder zijn zegen, wat het 
jaar 2021 ons ook brengt. Een houvast, in deze 
onzekere tijden.

Hartelijke groeten, ds. Mendie Hofma

Uit de pastorie
Vanuit de pastorie wensen we u in beide (!) 
wijkgemeenten heil en zegen toe voor dit nog 
maar pas begonnen jaar 2021. De overgang 
van 31 december naar 1 januari lijkt soms 
neergezet te worden – vooral door onszelf 
misschien – als een nogal duidelijke en harde 
overgang, maar veel meer dan een ander 
jaartal volgt er eigenlijk niet. Na het nationale 
aftelmoment en daaropvolgende lichtshow in 
een sporthal in Amsterdam, gleden we het jaar 
2021 in en beseften al gauw dat ook 1 en 2 
januari beheerst werd door hetzelfde nieuws 
als waarmee een paar dagen eerder de kranten 
vol stonden. En zo vergaat het ons ook in ons 
persoonlijk leven. Sommigen hebben een 
ingrijpende ervaring meegemaakt waardoor 
het jaar 2020 duidelijk van dat van 2021 
onderscheiden is, maar voor velen zijn de dagen 
in januari niet veel anders dan die in december 
en november… En goede voornemens durven 
we misschien ook niet meer zo gauw onder 
woorden te brengen na de ervaring met het 
coronavirus, dat veel van onze plannen en 
verwachtingen hard onderuit gehaald heeft. Ik 
zou zeggen: toch maar goede moed proberen 
te vinden en te houden om samen met elkaar 
met het benodigde vertrouwen ook dit jaar 
van onze Heer weer in te durven gaan. En 
hopelijk mogen we elkaar over niet al te 
lange tijd in grote getale weer tegenkomen op 
zondagmorgen in de Andries. Het vieren gaat 
dan wel online gewoon door, maar we doen 
het natuurlijk toch liever anders. Mijn moeder 
zei onlangs, dat ze het langzamerhand toch 
wel zat werd om op zondag naar een dienst 
op het scherm te kijken. Dat zal dan wel vooral 
gelden als mijn ouders naar een uitzending 
van hun eigen gemeente kijken en niet als ze 
op mij afstemmen :-), maar toch… Ik kan mij 
tenminste voorstellen dat sommigen van u het 
hier ook kan vergaan als mijn moeder. We zien 
daarom verlangend uit naar andere en betere 
tijden!

Hartelijke groet, ds. Bert de Ruiter

Mutaties Kerkelijk bureau
Nieuw ingekomen:
• Dhr. en mevr. van Aalderen, Dijkstraat 119, 

Veenendaal
• Dhr. en mevr. van Dommelen, Burg.Jhr.H.v.d. 

Boschstraat 108

Verhuisd:
• Dhr. D.A.M. Timmer naar Imminkstraat 8 

(was Overstraat 60)
• Mevr. E.G. Brunekreeft-de Jager naar 

Christinastraat 122, Elst  
(was Verbindingsweg 24)

Vertrokken:
• naar Zeist: mevr. G.J. van Laar-Ruiterkamp 

(was Allemanswaard 39)

Opbrengsten van collectes en giften
Collectes:
6/12  € 78,00
13/12  € 379,00
20/12  € 404,00
Kerst  € 609,50
27/12  € 354,00
31/12  € 63,50
voor orgel € 50,00
 
Diverse giften via ds. De Ruiter:
rouwdienst  €  200,00
   €  100,00
   €    50,00
   €  100,00

Met vriendelijke groet, Sandra Ruitenbeek
        kkkrrruuuiiissspppuuuzzzzzzeeelll   
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Wijzigingen ledenbestand
Verhuisd:
• Dhr. R.A. van Eem van Heijhorst 35, 3925 AA 

Scherpenzeel naar Hopeseweg 10a,  
3925 KT Scherpenzeel

• Dhr. C. Bos  en mevr. J. Bos- Nijhof van 
Heuvelse Steeg 13, 3959 BA Overberg naar 
Heuvelse Steeg 15, 3959 BA Overberg

• Dhr. H. van Ginkel en mevr. M.J.L. van Ginkel- 
Verwoert van De Grift 1b, 3959 BE Overberg 
naar Parallelweg 4b, 3959 BC Overberg

Vertrokken:
• Dhr. A. Valkenburg en mevr. W. Valkenburg- 

Klumpenaar, Dwarsweg 5, 3959 AC 
Overberg naar Hervormde gemeente te 
Veenendaal

Hervormde wijkgemeente Overberg

Overleden:
• Dhr. H.J. van Dijk, Dwarsweg 18, 3959 AJ 

Overberg, op 15 december,  
geboren 9 september 1937 te Amerongen

• Mevr. J.G. van Dijk, Achterweg 9, 3959 BK 
Overberg, op 19 december,  
geboren 9 oktober 1933 te Amerongen

• Mevr. G. van Garderen-van de Haar,  
Haarweg 111, 3956 KP Leersum, op 27  
december, geboren 9 november 1941 te 
Rhenen

Pastoraat Kerkenraad

Zieken 
Omstreeks 14 december werd in het 
Valleiziekenhuis in Ede opgenomen broeder 
Cor van Gent (Haarweg 1, 3959 AM  Overberg). 
Later in die week moest hij helaas worden 
overgebracht naar het Medisch Centrum te 
Leeuwarden. Op zaterdag 19 december is hij daar 
in slaap gebracht en van de verpleegafdeling 
overgebracht naar de intensive care van het 
ziekenhuis. Ook zijn vrouw Jenneke is ziek 
geweest, maar is inmiddels zover opgeknapt, 
dat ze haar man kan bezoeken. 

Geboorte 
De kerkenraad mocht het verheugende bericht 
ontvangen dat op 30 december is geboren: 
Vince, zoon van Gerko en Liza Hardeman- 
Henken (Vijverlaan 25, 3925 EL Scherpenzeel). 
Wij feliciteren de jonge ouders van harte met 
de geboorte van hun zoon. Natuurlijk ook de 
overige familieleden: van harte geluk gewenst. 
Met dank aan Hem die leven gaf en leven 
spaarde.

In memoriam 
In de eerstvolgende Klokkenluider hoopt ds. 
De Kwaadsteniet een ‘in memoriam’ te plaatsen 
over mevr. G. van Garderen- van de Haar.

Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2021 
De landelijke actie Kerkbalans met als thema 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ wordt 
dit jaar gehouden in de periode van 16 januari 
tot en met 30 januari. 

In Overberg start deze actie op 23 januari. In 
de eerste week (25 januari tot en met 30 januari) 
gaat het team van vrijwilligers op pad om de 
enveloppen bij u en jullie thuis te bezorgen. 
In de tweede week (1 februari tot en met 
6 februari) bellen ze opnieuw aan om de 
antwoordenvelop met uw/jouw toezegging 
voor 2021 in ontvangst te nemen. 
In 2020 is met de actie Kerkbalans door u en 
jullie het mooie bedrag van ruim € 62.500,00 
bijeen gebracht. We hopen en vertrouwen 
dat de opbrengst in 2021 daar niet voor 

zal onderdoen. Dankbaar zijn we voor de 
vele vrijwilligers die weer bereid zijn om de 
enveloppen te bezorgen en uw toezeggingen 
op te halen. We hopen en vertrouwen, dat de 
opbrengst ons ook in het nieuwe jaar in staat 
stelt om de erediensten, het pastoraat, het 
jeugdwerk en al het andere gemeentewerk, 
doorgang te laten vinden.

Namens kerkenraad en kerkrentmeesters,  
H. Staal

Oud papier 
Oud papier en karton wordt op de bekende route 
(binnen de bebouwde kom en directe omgeving) 
opgehaald op zaterdag 6 februari. De opbrengst 
hiervan is bestemd voor onze kerk. 

Diaconie

Giften 
Onze wijkdiaconie heeft ook dit jaar een gift 
ontvangen van Kringloopwinkel ‘GoedZo’ te 
Amerongen. Deze kringloopwinkel vervult 
een belangrijke taak op het gebied van 
duurzaamheid en op het sociale vlak in 
Amerongen. Zo bieden zij een groot aantal 
enthousiaste vrijwilligers een nuttige 
tijdsbesteding. Zij  verzamelen, sorteren, 
controleren en verkopen spullen, die mensen 
niet meer nodig hebben, zodat deze spullen 
een tweede doel krijgen. 

Het geld dat ze ermee verdienen wordt 
geschonken aan een aantal instanties, die dit 
op hun beurt weer besteden aan mensen en/of 
middelen, waarvoor anders geen financiering 
is. Onze diaconie is zeer dankbaar voor deze 
gift en raadt een ieder aan zodra het weer 
mogelijk is (covid-19) eens te gaan kijken en 
kopen bij ‘KRINGLOOPWINKEL GOEDZO’.

1/4 staand

kerkbalans.nl

Geef vandaag voor  
de kerk van morgen

2021
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Overige berichtenJeugdwerk

Zondagsschool ‘De Goede Herder’ 
Lieve jongens en meisjes van de zondagsschool, 
Wat fijn dat we ondanks alles toch een 
kerstfeest mochten vieren met elkaar en wat 
hebben veel mensen meegekeken online! 
Het is een prachtige viering geworden met 
kerstmusical ‘De moeite waard!’. Dat hebben 
jullie goed gedaan! Jullie hadden veel 
geoefend en dit was het resultaat; een mooie 
viering tot eer van onze God!

Wanneer we weer bij elkaar mogen komen als 
zondagsschool is nog even de vraag. Zolang 
jullie niet naar school gaan, is er in ieder geval 
geen zondagsschool. We hopen jullie natuurlijk 
weer snel te zien! We houden jullie en jullie 
ouders op de hoogte via de afkondigingen, 
zondagsbrief en ook via de mail, die we 
naar jullie ouders sturen. Ons emailadres is 
zondagsschooloverberg@gmail.com. 

De afgelopen tijd zijn er al wat e-mails 
verstuurd naar u als ouder. Mocht u dit niet 
ontvangen hebben en wilt u wel graag op de 
hoogte worden gehouden van actuele zaken 
rondom de zondagsschool, stuurt u dan een 
mail naar bovenstaand emailadres en dan 
wordt u ook aan de emaillijst toegevoegd.

Vorming en toerusting

Catechese en kringen
Catechese en kringen kunnen vanwege de 
lockdown vooralsnog geen doorgang vinden. 
Uiteraard wordt u op de hoogte gesteld 
wanneer hierin verandering komt.

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. Deze eerste keer zijn Erik en Marjolein 
van Ginkel aan het woord.

Wie zijn jullie?
Wij zijn Erik en Marjolein van Ginkel. Erik is 34 
jaar en werkzaam als hovenier en Marjolein 
is 25 jaar en werkzaam als recruiter in 
voornamelijk de techniek. Inmiddels zijn we 
ruim 2 jaar getrouwd en verwachten we ieder 
moment ons eerste kindje. 

Waar zijn jullie geboren en getogen?
Erik is geboren en getogen in Overberg aan de 
Dwarsweg en Marjolein komt uit de Betuwe, 
namelijk Opheusden. Samen wonen we nu in 
Overberg aan de Parallelweg. 

Wat doen jullie het liefst?
Erik vindt het heerlijk om buiten aan de slag te 
zijn (hoe kan het ook anders als hovenier). Hij 
is een echte bezige bij. Daarnaast vindt hij het 
leuk om met vrienden en familie af te spreken. 
De geluksmomentjes zitten voor hem in de 
dagelijkse bezigheden en de gezelligheid met 
anderen om hem heen. Marjolein vindt het leuk 
om te bakken en bezig te zijn met interieur en 
andere creatieve dingen. Daarnaast houdt zij 
van gezelligheid met vrienden en familie en 
slaat ze een etentje zo nu en dan ook niet af. 
We brengen veel tijd samen door en zijn ook 
echte huismussen. Heerlijk om met elkaar te 
genieten van koffiemomentjes, samen klussen, 
gezelligheid in huis brengen met een kaarsje 
aan en de zondagen met elkaar door te brengen.  

Hoe zijn jullie bij onze gemeente gekomen?
Erik is hier gekomen dankzij zijn ouders, die 
kerken hier ook nog steeds. Marjolein komt 
van de Gereformeerde Gemeente in Nederland 
vandaan. Voor het trouwen hebben we samen 
de keus gemaakt om in Overberg bij de PKN 
te gaan kerken en te zien wat dat ons samen 
brengt. Het is best een zoektocht met elkaar, 
als je uit totaal verschillende kerkelijke 
gemeenschappen komt.  

Wat betekent het geloof voor jullie?
Het geloof heeft een centraal punt in ons leven, 
maar we zijn ook echt nog zoekende. Kort na 
ons trouwen hebben we een dagboek voor net 
getrouwde stellen gekregen en daar lezen we 
regelmatig uit. Dat brengt mooie gesprekken 
op gang. We kunnen ons voorstellen dat je met 
kinderen ook weer andere keuzes maakt en we 
merken dat we daar echt veel over nadenken 
en met elkaar gesprekken over voeren. In deze 
coronatijd merken we wel echt hoe fijn het is 
om naar de kerk te kunnen en te mogen, als dat 
niet meer zo vanzelfsprekend is. Dat vinden we 
bijzonder om dat zo te beleven. 

Wat is jullie motto?
De mooie dingen waar je echt geluk uit 
haalt zijn gratis in dit leven. Een knuffel, een 
compliment, een fijn gesprek, familie/vrienden 
en de liefde voor elkaar. Daarnaast vinden 
we het ook echt belangrijk om iedereen te 
respecteren met de keuzes, die een ieder 
maakt. Het is zo makkelijk om overal een 
mening over te hebben, maar het is goed om 
te beseffen, dat een ieder het leven indeelt op 
zijn/haar manier en uiteraard met een reden.
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Nieuwjaarsboodschap: Een offline jaar gewenst

Hervormde Vrouwen Dienst  
‘Wees een Zegen’ 
Omdat een kerstviering met broodmaaltijd 
voor de ouderen dit jaar niet mogelijk was, 
hebben wij op 22 december alle 70-plussers, 
die zich daarvoor opgegeven hadden, een 
lunchpakket bezorgd. Later in de middag is er 
een korte kerstviering gehouden in de kerk, 
waarin ds. De Kwaadsteniet de meditatie 
verzorgde. Deze viering kon iedereen via 
internet meebeleven. Deze vorm van samen 
Kerst vieren is zeer gewaardeerd. Wij hebben 
€ 210,00 aan giften ontvangen, waaronder € 
5,00 voor de zondagsschool. Hiervoor hartelijk 
dank.

Tenslotte
Wat valt blijft zelden ongedeerd,
ook jij kunt ondergaan.
Maar Christus is de weg die leert
dat je weer op kunt staan.

Dichter: René van Loenen
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Vervolg ‘Overige berichten’

HWO

Waar was u op 12 maart? De dag waarop de 
eerste lockdown werd aangekondigd? Ik was 
op werkbezoek in de classis Veluwe. We hadden 
inspirerende en indringende ontmoetingen 
met de kerkenraad van de Hervormde 
gemeente Elim in ‘t Harde, de kerkenraad van 
de dorpskerk in Hall en de voorgangers van de 
Protestantse wijkgemeente ‘De Drie Ranken’ in 
Apeldoorn.

U moet maar geloven, dat ik daar ben 
geweest, want in tegenstelling tot de 
andere werkbezoeken, is er van dit bezoek 
geen verslag beschikbaar. Oorzaak? Die 
middag werden we in beslag genomen door 
telefoontjes van media over de aangekondigde 
lockdown. Wat gaan de kerken doen? Open, 
dicht, online, offline? We besloten die middag 
al dat de scriba meditaties zou gaan verzorgen 
op televisie. En een week later ontstond het 
initiatief #nietalleen. We kwamen met z’n allen 
in een stroomversnelling terecht waar we - zo’n 
10 maanden later - nog steeds inzitten.

De kerk heeft een steile leercurve doorgemaakt 
als het gaat om online presentie. Niet alleen 
kerkdiensten werden voortaan met beeld 
gestreamd, maar er werd gevlogd, podcasts 
gemaakt, creatieve kerstfilms online gezet 
en prachtige muzikale ‘samenzang’ video’s 
gecomponeerd.

Ook de Dienstenorganisatie herpakte zich snel 
en organiseerde het online Petrus Festival 
met een Protestantse Lezing door minister-
president Mark Rutte, een online Landelijke 
Diaconale Dag en eindeloos veel webinars, 
waar mensen ervaringen konden delen over 
kerk-zijn in tijden van corona. En in het nieuwe 
jaar start het moderamen met online colleges 
voor synodeleden, predikanten en kerkelijk 
werkers.

Natuurlijk is het prachtig wat we online 
neerzetten. En hopelijk is het waar dat het 
meer mensen trekt dan voorheen. Die geluiden 
hoor je her en der en dat stemt me hoopvol.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat we het echte 
menselijke contact niet uit het oog verliezen. 
Daarom zijn we samen met andere kerken 
en christelijke organisaties het initiatief 
#Nietalleen gestart. Praktische hulp of een 
luisterend oor voor mensen die dat kunnen 
gebruiken. Een initiatief waar zelfs Koningin 
Máxima haar waardering voor uitsprak.

Het was ook een heftig jaar. Corona hield ons in 
de greep. Door de steeds veranderende corona-

maatregelen werd er een groot beroep gedaan 
op uw flexibiliteit en verantwoordelijkheid. 
Dank daarvoor! 

Het goede van de online presentie van kerk-
zijn moeten we zeker behouden. Het opent 
nieuwe mogelijkheden naar wellicht ook 
nieuwe mensen. Maar daarnaast wens ik u (en 
mezelf) vooral een offline jaar toe. 

Want ik wil weer op bezoek bij u. De 
Dienstenorganisatie kan niet goed 
functioneren als niet helder is wat er speelt in 
het land. En voor een gesprek over vreugden, 
maar zeker ook over zorgen in de gemeente, 
is echt contact nodig. Elkaar in de ogen 
kijken. Wat langer doorpraten. Voelen wat de 
ander bedoelt. En dat lukt niet goed met een 
beeldscherm ertussen.

En het meest van alles hoop ik dat we in 2021 
weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen. Zonder 
bang te zijn dat je elkaar besmet. Lekker 
samen zingen. Naast elkaar in de banken 
schuiven. Koffie drinken achteraf. Weer die 
geloofsgemeenschap zijn, waardoor we dichter 
bij God, bij elkaar en de wereld komen. 

Een gezegend 2021 gewenst!

Jurjen de Groot 
Directeur Dienstenorganisatie  

Protestantse Kerk en Kerk in Actie

Foto: Eljee Bergwerff
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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 17 januari vanuit de PKN Efrathakerk te 
Overberg (10.00 uur)

• op 24 januari vanuit de Baptistengemeente 
De Haven te Wijk bij Duurstede (10.00 uur)

• op 31 januari vanuit de Protestantse 
Gemeente te Maarn (10.00 uur)

• op 7 februari vanuit de Ludenkapel (NPB) te 
Doorn (10.15 uur)

• op 14 februari vanuit de RK kerk te Wijk bij 
Duurstede (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 21.00-22.00 uur het programma Regionaal 
Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten 
van de kerken worden aangekondigd, omlijst 
met muziek.


