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“Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 
‘s Hoogsten lof uw lust!”

Psalm 42 vers 3 — berijming van 1773

De aansporing hierboven komt bij de berijmers 
van de Oude Berijming vandaan. Als je  
psalm 42 er in de bijbel op nazoekt, zul je deze 
aansporing er niet in vinden.
Wel stuit je er op een klacht. De man achter de 
psalm klaagt dat hij van zijn verdriet moet leven. 
Zijn tranen dienen hem tot voedsel. Dag en nacht 
− altijd. Zijn verdriet neemt hem zo in beslag dat 
zijn hele leven uit verdriet lijkt te bestaan. Het 
ene na het andere aan vreugdevols is uit zijn 
leven verdwenen. Alleen het verdriet resteert. 
Niets dan tranen heeft hij om van te leven.

Maar kun je leven van tranen? In verdriet kun 
je verdrinken. Van verdriet kun je sterven. Ervan 
leven, hoe zou dat moeten? Wie zijn tranen 
tot voedsel heeft, die heeft geen voedsel. Na 
kortere of langere tijd ga je eraan onderdoor 
als er niets anders dan verdriet in je leven is. 
Wil je leven, moet je van die tranen zien af te 
komen. Je moet verdriet klein zien te krijgen 
voor het jou klein krijgt.
Ga er maar aan staan! Hoe moet dat als je geen 
idee hebt? Geen hoop. Geen verwachting. Hoe 
moet dat als God niets van zich laat merken? 
Hoe moet dat als zijn afwezigheid je elke dag 
in wordt gewreven? Is er ontsnapping mogelijk 
uit zo’n uitzichtloze situatie?
Het lijkt van niet. Ineens klinkt echter die 

aansporing die bovenaan de bladzijde staat: 
“Voed het oud vertrouwen weder!” Laat 
vertrouwen terug te winnen zijn! Je hoeft als 
huilen net zo dagelijks is geworden als eten niet 
af te wachten tot het vertrouwen dat je zo goed 
als kwijt bent je weer terug wordt gegeven. Je 
kunt dat vertrouwen herwinnen. Voed het, sporen 
de berijmers van de Oude Berijming ons aan.

Staat dat je te doen als je leven uit niets dan 
verdriet bestaat? Het kan verbazen. Het kan 
verbijsteren. De berijmde versie van de psalm 
adviseert het.
Gelukkig laat de berijming ons niet lang gissen 
naar de manier waarop een mens erin kan 
slagen zijn vertrouwen terug te winnen. “Zoek in 
‘s Hoogsten lof uw lust.” Zo kom je het verdriet te 
boven. Zo eigen je het vertrouwen dat verloren 
ging je weer toe. Zo vind je God terug.

Echt? Het klinkt naar de zoveelste variant op 
het refrein van al die boekjes die je op jezelf 
terug plegen te werpen. “Red jezelf! Je kunt 
het! Gewoon proberen. Lukt het niet, koop het 
volgende boekje in deze serie. Succes!”

De berijmers bedoelen iets anders. We krijgen 
in de gaten wat ze bedoelen als we bedenken 
waar de lof van de Hoogste tot klinken komt. 
In de liturgie! In de kerk! Daar moet je zijn 
als je verdriet tot het één en al van je leven 
is geworden. Juist als je geen aandrang voelt 
om de lof van de Hoogste te zingen. Juist als 

 

Give me Your eyes 
for just one second

Geef me Uw ogen voor slechts een seconde

Geef me Uw ogen zodat ik kan zien

alles wat ik blijf missen

Geef me Uw liefde voor de mensheid

Geef me Uw armen voor de gebroken 

 harten,

degenen die ver buiten mijn bereik zijn

Geef me Uw hart voor degenen die 

 vergeten zijn

Geef me Uw ogen zodat ik kan zien

Yeah yeah yeah yeah

Vertaling refrein songtekst  
‘Give me your eyes’  van Brandon Heath

je redenen te over meent te hebben om je er 
verre van te houden.
Je kunt anderen voor je laten zingen! Al eens 
geprobeerd? Het is de poging waard. In het 
lied huist een kracht die kan scheppen uit het 
niets en bevrijden uit de dood. Zomaar tilt een 
gezang of een psalm je boven al je treurnis uit. 
Het kan je gebeuren. Terwijl je zelf niet anders 
kunt dan zwijgen, zingen al de anderen je van 
zorgen vrij en je vertrouwen te binnen.
Laat dat gebeuren! “Voed het oud vertrouwen 
weder, zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust!” Deze 
aanvullende aansporing kunnen we goed 
gebruiken. Berijmers van de Oude Berijming, 
bedankt!

Arjan de Kwaadsteniet, Overberg

Aanvullende aansporing 
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zondag 14 februari 
Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
18.30 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten   1. Kerkrentmeesters algemeen
   2. Diaconie Open Doors
koster  Henk Kleijer
organist  Anton Kanis
oppas  Margrit en Anne-Lynn  
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 21 februari
10.00 uur   dr. J. Hoek - Veenendaal
18.30 uur   ds. E.J. de Ruiter - Amerongen
collecten  1. Kerkrentmeesters algemeen
   2. Kerkrentmeesters  
   predikantsplaats
koster  Marianne van de Zandschulp
organisten  Erik Bogerd en Jonathan Bogerd
oppas  Selina en Irene
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 28 februari
10.00 uur   dr. G. Vierwind – Putten
18.30 uur   ds G.B. Kruimer – Lage Vuursche
collecten  1. Kerkrentmeesters algemeen
   2. Diaconie algemeen
koster  Job van de Bovenkamp
organisten  Jonathan Bogerd en  
   Joke Wolswinkel
oppas  Angela en Demi 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 7 maart
10.00 uur   ds. C.H. Bax - Ede
18.30 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten   1. Kerkrentmeesters 
   Predikantsplaats
   2. Zendingscommissie 
   Voorjaarszendingscollecte
koster  Johan van Ginkel
organisten  Erik Bogerd en Jonathan Bogerd
oppas  Margrit en Anne 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

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 14 februari
alleen online
10.00 uur  ds. E.J. de Ruiter
collecten  1. Nederlands 
   Bijbelgenootschap
   2. Onderhoud gebouwen
oppas Kerkheem
tnd.   Geralt, André en Gijs-Bert
koster   Ben Brinkman, 452839

woensdag 17 februari  
Aswoensdag
alleen online
19 30 uur   ds. M. Hofma
koster   Huib van Alfen,  
   454308 of 06 44922744

zondag 21 februari  
1e van de 40 dagentijd
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Werelddiaconaat (KIA)
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem
koster  Ton de Jong, 0318 472688

zondag 28 februari  
2e van de 40 dagentijd
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Noodfonds vluchtelingenwerk
   2. Pastoraat
oppas Kerkheem
koster   Bram Blom, 0318 479994

zondag 7 maart  
3e van de 40 dagentijd, meedenkdienst
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Plaatselijk werk diaconie
   2. Kinder- en tienernevendienst
oppas Kerkheem
koster   Anton Nieuwschepen, 
   453227 of 06 22706399

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. 14 feb. Joël 1:1-14
ma. 15 feb. Joël 1:15-20
di. 16 feb. Joël 2:1-11
wo. 17 feb. Joël 2:12-17
do. 18 feb. 1 Petrus 2:11-17
vr. 19 feb. 1 Petrus 2:18-25
za. 20 feb. 1 Petrus 3:1-12 
zo. 21 feb. 1 Petrus 3:13-22
ma. 22 feb. 1 Petrus 4:1-11
di. 23 feb. 1 Petrus 4:12-19
wo. 24 feb. 1 Petrus 5:1-14
do. 25 feb. Psalm 38
vr. 26 feb. 2 Petrus 1:1-11
za. 27 feb. 2 Petrus 1:12-21

zo. 28 feb. Psalm 99
ma. 1 mrt. 2 Petrus 2:1-10a
di. 2 mrt. 2 Petrus 2:10b-22
wo. 3 mrt. 2 Petrus 3:1-9
do. 4 mrt. 2 Petrus 3:10-18
vr. 5 mrt. Psalm 19
za. 6 mrt. Jozua 1:1-9
zo. 7 mrt. Jozua 1:10-18
ma. 8 mrt. Jozua 2:1-14
di. 9 mrt. Jozua 2:15-24
wo. 10 mrt. Psalm 126
do. 11 mrt. Jozua 3:1-17
vr. 12 mrt. Jozua 4:1-14
za. 13 mrt. Jozua 4:15–5:1
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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:  
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

Protestantse wijkgemeente Amerongen 

Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten
Woensdag 17 februari is het Aswoensdag. In de 
Andrieskerk in Amerongen vindt dan de eerste 
gezamenlijke vesper plaats van Amerongen en 
Overberg in de veertigdagentijd.
Aswoensdag is van oudsher het begin van 
de tijd van inkeer, Lijdenstijd, naar Pasen 
toe. Er wordt een vesper gehouden waarin 
ds. Mendie Hofma voor zal gaan. Door de 
coronaomstandigheden zal, zoals het er nu 
uitziet, dit een viering zijn die alleen online 
zal worden uitgezonden. 
Aan het eind van de vesper was er altijd 
de mogelijkheid om een askruisje op het 
voorhoofd te ontvangen, als daadwerkelijk 
teken dat de tijd van inkeer begonnen is. Ook 
dit jaar zullen we zo’n moment markeren in de 
viering en u wordt dan uitgenodigd om thuis 
zelf een kruisje op uw voorhoofd te maken 
met uw duim. Als u dat met as wilt doen, kunt 
u dat vooraf aangeven (vóór 15 februari) bij  
Aartje van Vliet (vanvlietvanessen@ziggo.nl of  
06-14373439). U zult dan wat as thuis 
ontvangen, opdat u bij uzelf en uw huisgenoten 
het kruisje kunt plaatsen. 

De zondag erna, 21 februari is dan de eerste 
zondag van de veertigdagentijd. Traditioneel 
beginnen we die (in aansluiting bij het 
kindernevendienstproject) met het verhaal 
over de verzoeking in de woestijn; dit jaar is 
dat de lezing Marcus 1: 12-15.

Woensdag 10 maart is het biddag. De dienst 
begint om 19.30 uur. U mag natuurlijk voor 
iedere zondag voorbeden aandragen, maar 
voor deze woensdag wil ik het u met nadruk 
vragen: zijn er mensen of situaties waar u 
graag voor gebeden wilt hebben, laat mij 
(Mendie Hofma) dat dan weten. Dan worden 
uw gebedsintenties opgenomen in deze dienst.

Kindernevendienstproject voor de 
Veertigdagentijd en Pasen 
Thema “Levensweg”
We gaan op weg naar Pasen. Pasen is het feest 
van het nieuwe begin. Dit jaar gaan we met de 
kinderen de veertigdagentijd door aan de hand 
van het spel levensweg. We horen verhalen dat 
Jezus op weg gaat naar Pasen. 
Vanaf Aswoensdag (17 februari) naar Pasen  
(4 april) horen wij iedere week weer een nieuw 
verhaal, mooie liedjes en natuurlijk staat er op 
de site van onze kerk weer een leuk werkje. 
De kinderen hebben inmiddels een tasje met 
leuke dingen ontvangen om de komende 
weken mee aan de slag te gaan. In de week vòòr 
Palmzondag (28 maart) krijgen de kinderen 
alle benodigdheden om de Palmpasenstok 
weer te versieren. 
Dus weer reden genoeg voor de kinderen om 
iedere week de kindernevendienst online te 
volgen!

Groetjes van de kindernevendienstleiding
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Bij de diensten en vieringen Pastoraat

Meeleven sectie 1 en 2
Mevr. R. Blankestijn-Nellestijn verblijft op het 
moment van schrijven nog in Careyn Nieuw 
Tamarinde (afd. Revalidatie 2, kamer 4) in 
Utrecht (Neckardreef 6, 3562 CN). De reeks 
van bestralingen is bijna ten einde en daarna 
hoopt ze gauw terug te kunnen keren naar 
haar eigen huis.

Mevr. H. Appeldoorn-van Charante revalideert 
na een schouderoperatie in Zorghotel Domstate 
in Utrecht (Beneluxlaan 928, 3526 KJ). 
Ondertussen is ze ook daar niet van corona 
gevrijwaard gebleven. Hopelijk herstelt ze ook 
daarvan voorspoedig en goed.

Mevr. G. van Laar-Ruiterkamp is na een lang 
verblijf in Zeist weer terug in Amerongen. 
Vanaf 1 februari woont ze in Elim, Koenestraat 
128/456 (afd. Boschzicht), 3958 XB. Fijn dat ze 
weer in haar vertrouwde omgeving is.

Dhr. L. Cijvat, Vogelkerslaan 22 3956 DL 
Leersum, keerde begin januari terug uit het 
ziekenhuis. Na operatie en onderzoek kreeg 
hij een slechte prognose mee. Hopelijk vindt 
hij thuis moed en vrede om deze weg ten 
einde toe in geloofsvertrouwen te gaan. En dat 
vertrouwen is gelukkig ook niet zonder hoop. 

Henk de Kruijf (Royenstein 9, Amerongen) heeft 
weer slecht nieuws gekregen. Er blijkt alleen 
nog pijnbestrijding mogelijk te zijn; de andere 
medicijnen hebben geen effect gehad. 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
Halverwege januari verhuisde Bas de Winter 
vanuit De Klamp 17 in Elst naar woonzorgcentrum 
Dennenhorst, afd. De Ritmeester, Eikenlaan 2 
in Veenendaal. De zorg was de afgelopen jaren 
steeds intensiever geworden, dus deze verhuizing 
werd onvermijdelijk. Maar pijnlijk en verdrietig is 
het wel, voor hem, voor zijn vrouw Bep, die in hun 
huis blijft wonen, en voor de familie en vrienden 
die om hen heen staan. Veel sterkte gewenst in 
deze nieuwe situatie.

In de laatste week van januari verhuisde Bertus 
Kuus vanuit zijn woning op de Tabakslaan 10 
naar Elim, Koenestraat 128, afdeling Rijnzicht, 
kamer 454. Zijn vrouw Miep blijft wonen op de 
Tabakslaan. Ook aan deze verhuizing is een lang 
proces vooraf gegaan van steeds intensievere 

zorg. Wat een zware beslissing is het om toe te 
geven dat het echt niet meer gaat…

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar 
alle echtparen die in deze situatie terecht 
zijn gekomen. Van elkaar gescheiden door de 
omstandigheden, maar nog zo hecht met elkaar 
verbonden. Wij wensen U Gods kracht toe om dit 
te dragen.

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

Laat het weten!!
Toch nog maar eens een oproep, want er 
zijn zoveel mensen van wie we niet weten 
hoe het gaat. Redt u zich goed, in deze 
omstandigheden? Geeft het u misschien wel 
rust, die lockdown, of komen de muren op u 
af? Voelt u zich eenzaam of somber? Heeft u 
hulp nodig of wilt u juist graag hulp bieden? 
Om mensen aan elkaar te koppelen, hebben 
we wel een seintje nodig. Enne… een seintje 
voor iemand anders mag natuurlijk, maar 
een seintje voor jezelf ook! Zo kunnen we 
praktisch uitwerken wat het betekent om een 
gemeenschap te zijn.

Hartelijke groeten,  
Ds. Mendie Hofma

Geboren
Op 7 januari kwam in het gezin Visser Sam Elias 
ter wereld. Sam is de zoon van Dirk-Jan en 
Eline Visser en het broertje van Levi en Noa. 
Zij wonen aan de Pr. Beatrixlaan 60. Sam 
had een wat moeizame start en moest in 
het ziekenhuis eerst nog wat verder op weg 
geholpen worden. We hopen dat hij inmiddels 
voldoende kracht heeft opgedaan om onder 
de goede zorgen en vooral met de liefde van 
zijn ouders, broer en zusje, aan te sterken en te 
groeien. En vooral ook onder Gods zegen. Op 
het geboortekaartje staat: ‘Gods liefde draagt 
jou. Zijn hand beschermt jou, waar je ook bent 
of zal gaan. Vrede voor jou in Zijn Naam.’ Een 
mooier en zekerder geleide door dit leven is 
er niet. Van harte gefeliciteerd en veel geluk 
met elkaar!

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 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 
smartphone cq iPhone, waarop u de app 
“google home” kunt downloaden, dan 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.
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In memoriam
Op 28 december is Cor Reede overleden. Hij 
woonde de laatste paar jaar in Elim. Hij is  
88 jaar geworden.
Cor Reede is geboren en getogen in Amerongen. 
Hij voelde een sterke binding met het dorp 
wat o.a. tot uiting kwam in het verzamelen van 
ansichtkaarten en knipsels. Vele jaren woonde 
hij samen met zijn vrouw, met wie hij in 1957 
getrouwd was, aan de Prins Bernhardlaan. Daarna 
verhuisden ze naar Korenland om tenslotte 
beiden aan de overkant in Elim te gaan wonen. 
Om gezondheidsredenen hadden ze die laatste 
jaren meer zorg nodig. Zo werd zijn vrouw twee 
jaar geleden getroffen door een hersenbloeding. 
Zij overleed in april 2020. 
Samen kregen ze twee kinderen, zoon Cor 
en dochter Anja. Anja overleed in 2014 op 
51-jarige leeftijd, nadat ze kort daarvoor een 
hersenbloeding had gehad.
Cor Reede is al op jonge leeftijd begonnen 
met werken. Veelal op boerderijen. Hij was nog 
geen 50 jaar toen hij in de WAO terecht kwam.
Toen hij dat nog kon, fietste hij graag en was 
vaak te vinden in zijn moestuin. Ook genoot 
hij van de natuur, tot op het laatst. Het lukte 
dan wel niet meer om zelf naar buiten te gaan, 
maar keek erg graag naar de vogels, die hij 
vanuit zijn stoel in de tuin van Elim kon zien.

Op 5 januari heeft in het crematorium in Ede 
het afscheid plaatsgevonden in besloten kring.

ds. E.J. de Ruiter

Vervolg ‘Pastoraat’

In memoriam
Op oudejaarsdag, 31 december, is Geertje Gort 
overleden. Zij kwam in februari 2020 vanuit 
Veenendaal in Elim wonen. Zij is 88 jaar geworden.
Geer Gort is haar hele leven ongehuwd en 
alleen gebleven. Ze kon terugvallen op haar 
familie, ook in de laatste periode van haar 
leven toen ze dementerende was.
Ze is geboren in Rotterdam en heeft daar tot aan 
haar pensioen gewoond. Vanaf haar vijftiende 
heeft ze gewerkt, eerst in een kruidenierswinkel 
en later bij een bakkerij. 
Na haar pensioen is ze dichter bij de 
familie komen wonen en verhuisde ze naar 
Veenendaal. Daar ging ze graag naar de kerk 
en deed actief mee met ouderenmiddagen en 
een bijbelkring.
Op 6 januari was er een afscheidsdienst 
hier in Amerongen, waarbij de woorden van  
Psalm 139 centraal stonden. Een tekst die ze 
zelf uitgezocht had en waar ze kracht in vond. 
Daarna is haar lichaam ter aarde besteld op de 
Algemene Begraafplaats te Ede.

ds. E.J. de Ruiter

In memoriam
Op 29 januari is in haar appartement in Elim 
Johanna Brouwer-Schimmel overleden. Zij is 
90 jaar geworden.  
Vooral de laatste jaren waren niet 
gemakkelijk, maar ze had een heel groot 
doorzettingsvermogen. Ook aan humor 

ontbrak het haar trouwens niet. In 2018 werd 
ze getroffen door een zwaar herseninfarct. 
Ze raakte halfzijdig verlamd en kwam in een 
rolstoel terecht. Na een verblijf in Utrecht, 
Doorn, Veenendaal en Leersum, kwam ze 
uiteindelijk in Elim terecht. 

Jopie Schimmel was afkomstig uit Woudenberg. 
Daar is ze geboren, verhuisde op jonge leeftijd 
naar Leersum en heeft verder het grootste deel 
van haar leven in Amerongen gewoond: aan de 
Kersweg, de Burgwal en het Dorpshuisplein. 
Ze is bijna 56 jaar getrouwd geweest met 
Albert Willem (Ab) Brouwer. Samen kregen 
ze vijf kinderen, vier zoons en een dochter. 
Ze hadden een transportbedrijf, waaraan ook 
zij haar steentje heeft bijgedragen. Haar man 
overleed in 2010.
Vele jaren is ze in onze gemeente actief 
geweest in een handwerkclub, die ze als één 
van de initiatiefneemsters heeft opgericht. 

Op 4 februari hebben we in de Andrieskerk, 
waar ze zoveel jaren op zondag trouw in de 
kerkbank gezeten heeft, afscheid van haar 
genomen. Bij leven had ze zelf aanwijzingen 
gegeven voor Schriftlezing en liederen, 
waar ze steun en kracht in vond en hoop 
uit putte. Hopelijk weten ook haar kinderen 
en kleinkinderen zich hierdoor gesterkt en 
getroost. Haar lichaam is bijgezet in het graf 
op de Nieuwe Algemene Begraafplaats. 

ds. E.J. de Ruiter

Heel veel dank
Heel veel dank aan alle lieve mensen die met 
ons meegeleefd hebben, in de vorm van een 
telefoontje-een kaartje-of een bezoekje na het 
zo plotselinge overlijden van mijn lieve man 
en onze lieve vader en opa. Dat heeft ons heel 
veel goed gedaan.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft,  
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging 
Het overlijden van onze lieve (schoon)vader en 
opa Roelof Cornelisse, laat ons achter met een 
niet meer te vullen leegte.
Wij missen zijn vanzelfsprekende zorgzaamheid 
en zo kenmerkende aanwezigheid, maar uw 
betrokkenheid, de vele lieve woorden en 
andere blijken van medeleven tijdens en 
na het afscheid, troosten en sterken ons. Wij 
willen u daarvoor heel hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen  
van Roelof Cornelisse

Oproep voor de commissie Dabar: 
Gezocht!
Beste mensen, na vele jaren legt Frans van 
Donselaar zijn werkzaamheden voor de 
commissie Dabar neer. Frans: heel veel dank 
voor je inzet en enthousiasme.
Natuurlijk gaan wij op zoek naar iemand die 
met net zo veel enthousiasme en plezier de 
commissie Dabar kan ondersteunen. Naast 
uiteraard het overleg binnen de commissie 
was Frans actief met het bouwen en inrichten 
van de tent en andere kleine werkzaamheden, 
die op zijn pad kwamen.

Samen met de mensen van de camping en de 
bezoekers van Dabar is het ieder jaar weer een 
bijzondere periode om bij te kunnen en mogen 
zijn, zo laat Frans weten.
Voelt u of jij, hey dat is leuk! Dat wil ik wel 
graag gaan doen! Laat het weten. Als je eerst 

  Evangelisatie en Zending

meer informatie wilt, laat het ook even weten 
bij mij of bij Frans van Donselaar zelf.

Alice van Barneveld scriba 06-23319074,  
Frans van Donselaar 0343-452191
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Lezing donderdag 4 maart
Op donderdag 4 maart om 20.00 uur staat een 
lezing gepland over onderstaand onderwerp. 
De lezing – met veel illustraties natuurlijk – 
wordt verzorgd door de kunsthistoricus Barry 
Heinrichs. Veel is op dit moment nog onzeker 
over het mogen toelaten van mensen in de 

Vorming en Toerusting

kerk. Gelukkig kunnen we de meesten van u 
ook bereiken via www.kerkdienstgemist.nl. 

Houd vooral de mededelingen voorafgaand 
aan de kerkdienst, in de Zondagsbrief en op 
de website in de gaten voor de meest actuele 
informatie hierover. 

Jezus’ lijden en het kruis in de kunstgeschiedenis:  
van martelwerktuig naar symbool voor overwinning op de dood 
Al eeuwenlang wordt het lijden van Jezus 
verbeeld in de beeldende kunst, in beelden 
en schilderijen  en in series afbeeldingen; de 
kruisweg. In deze lezing wordt stilgestaan bij 
de beeldtraditie van schilderingen van het 
kruis en het kruisbeeld. Meer specifiek komt 
de kunsthistorische geschiedenis van de 
beschildering van het kruis vanaf de oudheid 
tot in de vroegmoderne tijd aan bod.

Oorspronkelijk was de kruisiging een 
vernederende straf bedoeld voor gewone 
misdadigers. Het kruisbeeld of crucifix zal pas 
in de 6e eeuw verschijnen in de Christelijke 
kunst. Echter, vanaf het kruisvisioen van keizer 
Constantijn in 312 en de vondst van het 
kruishout door zijn moeder keizerin Helena 
kort daarna, werd de kruisdood van Christus 
visueel gememoreerd, bijvoorbeeld in de vorm 
van een met edelstenen gesierd zogenaamd 
gemmen-kruis. 

Het heilig kruis zal in het christendom voortaan 
de overwinning van Jezus Christus over de 
dood symboliseren. Beeltradities ontwikkelden 
zich: Terwijl in de vroege middeleeuwen 
het kruis met voornamelijk een ‘levende’ of 
‘triomferende’ Christus werd afgebeeld, diende 

zich in de 9e eeuw ook het type van de ‘lijdende, 
dode’ Christus aan. En deze evolutie eindigde 
niet in de 16e eeuw. Markant is wel een 
betekenisvolle verandering in de omgang met 
het thema kruis of kruisiging door kunstenaars 
uit de 20e eeuw. Te zien is een verschuiving 
richting herkenbaarheid van het lijdensthema 
voor iedereen, wereldwijd, religieus of niet, 
vanwege de algemene zeggingskracht.

Taakgroep Pastoraat

’s Zondags gaan zij (niet) naar de kerk…

En daar zitten we weer op zondagmorgen 
achter de laptop met een kop koffie en een 
kaars aan, te kijken naar de dienst uit de 
Andrieskerk. Mooi dat de techniek en onze 
kerk dit mogelijk maken, maar wat missen wel 
elkaar. We zien elkaar en spreken elkaar bijna 
niet meer. Wat is dat een gemis zeg. Zeker als 
je niet in Amerongen woont, maar zoals wij 
in Rhenen. Ik ga trouw naar de kerk en als de 
klokken gaan luiden blijf ik gewoon thuis. Dat 
is een gekke situatie, waar ik maar niet aan 
kan/wil wennen. Ik hoop en bid dat de tijden 
snel mogen veranderen, zodat we elkaar weer 
in onze Andrieskerk kunnen ontmoeten. 

Persoonlijk ben ik onze gemeente veel dank 
verschuldigd. Veel hebben jullie met mij 
meegemaakt. Door alle stormen heen zijn we 
elkaar blijven vasthouden. Wat geweldig was 
27 mei 2016, de zegen meekrijgen vanuit onze 
kerk over ons huwelijk. Wat voelden en voelen 
we ons welkom.

Hans Diepeveen en Jop van Druten
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Kerkenraad

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Diaconie

Collecten 
3/1 Plaatselijk werk diaconie € 360,00
10/1 Diaconaal project A Rocha - 181,50
17/1 Voedselbank  
 Utrechtse Heuvelrug  - 392,50
24/1 Stille hulp - 419,00
31/12 St. Gave - 94,00

Giften
2/12 Stille hulp  
 via mevr. van Gessel sectie 3   € 50,00
13/1 Kinderen in de knel   
 via ds. Hofma    € 20,00
21/1 Gift voor dagboekjes   
 via dhr. Nieuwhoff   € 10,00
Jan.  Gift ad.   € 60,00 
 via mevr. van Gessel sectie 1 
 € 30,- voor Stille hulp en 
 € 30,- voor de kerkrentmeesters

Paasflyer in Amerongen en Elst
Ook dit jaar willen we huis aan huis een 
paasflyer in Amerongen gaan verspreiden. 
Er zullen minder activiteiten zijn door de 
coronapandemie waar we nog middenin zitten. 
We willen dit jaar een paasflyer in Amerongen 
en Elst rondbrengen. Vorige keren hebben we de 
verspreiding met elkaar samen kunnen doen met 
vele gemeenteleden. Nu we elkaar minder zien 
en spreken hopen we dat het ook dit jaar lukt het 
weer met elkaar voor elkaar te krijgen. 
De verwachting is dat de flyers 13 februari 
gereed zijn en die dag klaarliggen voor 
verspreiding. Dit keer zal het verspreiden plaats 
vinden vanuit De Ark, in de Imminkstraat. Het 
idee is dat we de flyers op straatnaam voor u 
klaar leggen. Tussen 11.00 uur en 12.00 uur 
kunt u de flyers daar ophalen. Lukt dat niet,dan 
kunnen we een andere afspraak met u maken. 
U mag zich aanmelden op het volgende 
emailadres lindakoornneef@live.nl.

Alvast veel dank namens  
de commissie missionair werk

Van de Diaconie
Wij vragen uw aandacht vanuit de Diaconie voor 
de gestelde doelen van de collecten. Wij willen 
u informeren dat deze doelen duidelijk zichtbaar 
zijn tijdens de kerkdienst, de zondagsbrief en in 
de klokkenluider. De rekeningnummers worden 
hier ook zichtbaar bij vermeld.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht 
bij de Diaconie. Wij danken u alvast hartelijk 
voor uw bijdrage.

Hartelijke groet, de Diaconie

Beste gemeenteleden, 
Het is fijn dat we enkele ambtsdragers mochten 
bevestigen en herbevestigen. We zijn dankbaar dat 
zij bereid zijn de taak van diaken en ouderling op 
zich te nemen. Net als de nieuwe kerkrentmeesters 
en de nieuwe wijkcoördinatoren en leden bij de 
Taakgroep pastoraat. Het is geweldig om te zien 
dat er zoveel vrijwilligers binnen onze gemeente 
actief zijn en zo met elkaar bouwen aan onze 
gemeente.
We bedanken ook de ambtsdragers voor al het 
werk dat zij de afgelopen jaren hebben gedaan 
en die nu het ambt neerleggen.

Het is jammer, maar begrijpelijk, dat door de 
landelijke richtlijnen van de PKN wij nu het 
zingen tijdens de vieringen hebben moeten 
stoppen. Wij kiezen ervoor om ons aan de 
adviezen van de PKN te conformeren.  Gelukkig 
biedt YouTube in deze tijd uitkomst waar heel 
veel zang en lofprijzing in beeld en geluid te 
vinden is.  Zodra het weer kan gaan we uiteraard 
weer live zingen tijdens de viering.
We hopen van harte dat alles het komende 
voorjaar weer anders mag gaan worden.

De Commissie missionair is actief om in de 
veertigdagentijd binnen de mogelijkheden 
een programma aan te bieden en zij zal u dit 
via de folder die verspreid wordt laten weten. 
Natuurlijk zullen we dit ook in de afkondigingen, 
website en zondagsbrief meenemen, zodat u op 
de hoogte blijft.

De Andriesapp staat in de steigers. Voor 
het invoeren van deze app is door de 
kerkrentmeesters en de kerkenraad een akkoord 

gegeven. We gaan nu verder kijken hoe deze app  
geïmplementeerd wordt binnen onze gemeente. 
We houden u hier uiteraard van op de hoogte.

Als kerkenraad vergaderen we ook online. Het 
behandelen van de beleidsplannen van de 
diverse taakgroepen is bijna afgerond. Ook de 
bestuursstructuur is bekeken en aangepast aan 
de huidige omvang van de kerkenraad.
We hopen van harte dat u en jullie in deze 
moeilijke tijd van lockdown en avondklok, de 
moed en de kracht kunnen vinden om vooruit 
te blijven kijken en te genieten van de kleine 
dingen.
Een bezoekje, wandeling, telefoontje of een 
kaartje brengt veel plezier en afwisseling. Mocht 
jij of u behoefte hebben aan een gesprek of een 
luisterend oor, of je/u kent iemand, laat het ons 
weten zodat we om kunnen kijken naar elkaar.

Alexandra Lourens en Alice van Barneveld

Als je dorst hebt, als je dorst hebt

Mag je bij Mij komen, want Ik ben de bron 
zegt Jezus

Die zal blijven stromen

Drink nu het levend water fris als een 
fontein

Drink nu het levend water laat het in jou 
zijn.

Een bron van eeuwig leven... drink nu het 
levend water.

 Uit de 40-dagentijdkalender 2021
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Uit de pastorie
Mensen worden wel eens gewoontedieren 
genoemd. Ik ga mij zelf maar na: als ik voor de 
tweede keer bij iemand op bezoek kom, betrap ik 
mij er vaak op dat ik in precies dezelfde stoel of 
op hetzelfde hoekje van de bank ben ga zitten als 
bij mijn eerste bezoek. 

Het zal ongetwijfeld een vooroordeel zijn, 
maar ambtenaren lijken mij dan soms wel 
gewoontedieren in het kwadraat. Immers, het 
staat er weer, op de Hof naast de dorpspomp: het 
bord voor de verkiezingsplakkaten! Ik stel mij zo 
voor dat een ambtenaar op het gemeentehuis in 
het verre Doorn het protocol ‘hoe te handelen bij 
verkiezingen’ er in de tweede week van januari op 
nageslagen heeft en vervolgens opdracht heeft 
gegeven aan een andere ambtenaar om – zoals 
dat al sinds 1948 of zo het geval is – het bord als 
vanzelfsprekend op diezelfde plek als altijd neer 
te zetten. De reden voor plaatsing juist op díe 
plek zal ooit geweest zijn dat dit min of meer het 
hart van het dorp was met gemeentehuis, markt 
en kerk. 

Alleen de kerk houdt op de Hof nog hardnekkig 
stand, de rest is verdwenen naar elders. En zelfs 
in de kerk komen in de afgelopen (corona)tijd op 
zondag hooguit zeven mensen bij elkaar om de 
lofzang via internet gaande te houden. Druk is 
het er dus niet meer. Het ziet er door de week en 
ook op zondag min of meer uitgestorven uit op 
de Hof. Zouden ze dat daar in Doorn wel weten? 
Ik denk het niet, want het bord – dat op zich als 
communicatiemiddel toch ook al wat uit de tijd 
is – blijft. Net zo ‘uit de tijd’ als een telefoon met 
draaischijf of een walkman met cassettebandje. 

Straks kijken al die hoofden op die posters u weer 
aan om u te verleiden toch vooral uw stem op 
hem of haar uit te brengen. Misschien dat ú er 
ontvankelijk voor bent: ík niet! Ik zie er tegenop 
om, als ik met de auto of op de fiets vanuit de 
Overstraat aan kom rijden, wekenlang tegen die 
hoofden van Jesse, Lilianne en Sigrid aan te kijken. 
Nee, ik heb geen hoofd op een verkiezingsposter 
nodig om mij over te halen. Als gewoontedier dat 
ik ben stem ik – zoals ik er nu over denk – net als 
bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen gewoon 
weer op Kees!

Hartelijke groet, ds. Bert de Ruiter

Overige berichten

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2021
In de afgelopen maanden zijn veel van onze 
gemeenteleden bezig geweest met het 
uitvoeren van de actie Kerkbalans. Tientallen 
vrijwilligers zijn druk geweest met het sorteren 
van de toezeggingen, het maken van looplijsten, 
het brengen en weer ophalen van de enveloppen 
en tenslotte het tellen van alle toezeggingen. 
Dat was afgelopen vrijdag.
Namens de kerkrentmeesters danken wij 
iedereen voor hun geweldige inzet en hopen 
van deze inzet ook volgend jaar gebruik te 
mogen maken.

Het resultaat van de eerste telling is ongeveer  
€ 136.000,=.   Dat is nagenoeg gelijk aan dat van 
vorig jaar. En dat is een zeer positief bericht.
Wij hadden er namelijk al op gerekend dat de 
opbrengst wel eens flink lager zou kunnen zijn. 
De eerste reden is de onzekere coronatijd. En 
de tweede, dat er afgelopen jaar een aantal 
gemeenteleden is weggevallen of ons dorp 
hebben verlaten.  Gemeenteleden die jaarlijks 
een zeer substantiële bijdrage deden. Waarbij 
de verwachting was, dat onze opbrengst voor dit 
jaar wel zo’n kleine € 10.000 lager zou kunnen 
zijn. Maar nog niet alles is binnen.  U merkt 
optimisme en dat is niet voor niks. Er is namelijk 
iets moois aan het ontstaan. 

Maken positieve berichten u ook zo blij in deze 
tijd?  Hier komt er een. Een flink aantal kerkleden 
heeft een gulle verhoging gedaan. Ondanks de 
moeilijke tijd, waar we doorheen moesten en 
nog altijd moeten. Maar op deze manier komen 
we daar ook doorheen.
Dit geeft ons positieve energie. Dank u wel! Het 
is duidelijk, dat onze kerkleden, de bestaande, 
en de nieuwe, meer dan betrokken zijn bij 
ons gezamenlijk kerk-zijn. En niet alleen met 
woorden, maar vooral ook met daden op allerlei 
terrein.  En dus nu ook het financiële. 

Wij zijn derhalve heel blij met deze toezeggingen, 
die ons de mogelijkheid geven het goede werk 
in onze gemeente voort te zetten. Nogmaals 
hartelijk dank.
Mocht u om welke reden dan ook de actie hebben 
gemist en toch willen bijdragen, wilt u dan uw 
envelop bij mij in de bus doen: Hans Weijman, 
Koenestraat 81, Amerongen. Of storten op 
bankrekening NL 97 INGB 000 3505 600 
t.n.v. Kerkrentmeesters van de Protestantse 
Wijkgemeente te Amerongen. 

Namens de Kerkrentmeesters,  
Hans Weijman (coördinator)

Mutaties Kerkelijk bureau
Nieuw ingekomen:
• uit Doorn: fam. Kool,  

Kon. Wilhelminaweg 73
• uit Maarn: dhr. B. Oosterbeek,  

de Postmeester 63
• uit Bennekom: dhr. H. v.d. Scheur,  

de Postmeester 93

Verhuisd:
• Dhr. B. de Winter naar Dennenhorst,  

afd. De Ritmeester, Eikenlaan 2 in 
Veenendaal (was de Klamp 17, Elst )

Vertrokken:
• naar Hilversum: mevr. L.M.J. v.d. Wel  

(was Dominee Keppellaan 25)
• naar Rotterdam: mevr. M. Budding  

(was  Burg. Jhr. H. v.d.Boschstraat 65)
• naar Barneveld: dhr. W.A. Putman  

(was Utrechtsestraatweg 6)

Opbrengsten van collectes en giften
3/1  € 227,00
10/ 1  - 153,00
17/ 1  - 378,00
24/ 1  - 323,00
31/ 1  - 166,00

 Met vriendelijke groet,  
Sandra Ruitenbeek-Bader
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Wijzigingen ledenbestand
Geboren:
• Vince Hardeman op 30 december 2020, 

zoon van Mevr. L. Hardeman- Henken en 
Dhr. G.C. Hardeman, Vijverlaan 25, 3925 EL 
Scherpenzeel

• Bobby van Ginkel op 9 januari 2021, zoon 
van Mevr. M.J.L. van Ginkel-Verwoert en 
Dhr. H. van Ginkel, Parallelweg 4b, 3959 BC 
Overberg

Vertrokken: 
• Dhr. R.A. van Eem is verhuisd van 

Hervormde wijkgemeente Overberg naar 
de Hervormde gemeente te Scherpenzeel, 
Hopeseweg 10a, 3925 KT Scherpenzeel

Ingekomen:
• Dhr. E. Henken en Mevr. G. Henken-

Berentschot zijn verhuisd van Renswoude 
naar Hervormde wijkgemeente Overberg, 
Spoorlaan 17a, 3959 BG Overberg 

Hervormde wijkgemeente Overberg

Pastoraat

Kerkenraad

Bedankt
Wat hebben we veel woorden van troost, 
bemoediging en medeleven ontvangen na het 
overlijden van mijn vrouw en onze (schoon)
moeder en oma. Hartelijk dank daarvoor.

Kees van Garderen, kinderen en kleinkinderen

Bedankt Overberg
Beste en lieve mensen, 
Op 31 december jl. was ons afscheid van 
de Hervormde wijkgemeente Overberg, de 
gemeente rondom de Efrathakerk. We mochten 
ruim 32 jaar bij u wonen en leven. Maar daaraan 
is formeel een einde gekomen op 4 december 
2020 toen wij naar Leersum verhuisden. Van 
ons had het nog lang niet gehoeven, maar 
de plannen van de rijksoverheid met de 
hoogspanningsleiding veranderden dit, omdat 
er in de nabije toekomst niet meer permanent 
gewoond mag worden in een huis, loodrecht 
onder een hoogspanningsleiding. In Veenendaal 
zal daarom deze leiding ondergronds gaan, 
maar van alleenstaande huizen loodrecht 
onder een hoogspanningsleiding wordt de 
woonbestemming van een huis afgehaald. 
Logisch eigenlijk, want voor één huis ga je 
geen miljoenen uitgeven om een leiding 
ondergronds te maken. Maar wij vonden het 
wel heel jammer om op deze manier afscheid 
te moeten nemen en dan nog wel in coronatijd, 
wat echt afscheid nemen van u allen, die ons 
dierbaar waren geworden, helaas feitelijk 
onmogelijk maakte.

Gedurende die ruim 32 jaar hebben wij met 
heel veel plezier in Overberg gewoond en 
meegeleefd met u in de gemeente. U schonk 
ons uw vertrouwen en u leefde met ons mee 
in mooie tijden. Maar zeker ook in moeilijke 
tijden. 

Overige berichtenRondom het Woord

Woensdag 17 februari is het 
Aswoensdag
In de Andrieskerk in Amerongen vindt dan 
de eerste gezamenlijke vesper plaats van 
Amerongen en Overberg in de veertigdagentijd 
2021.
Aswoensdag is van oudsher het begin van 
de tijd van inkeer, Lijdenstijd, naar Pasen 
toe. Er wordt een vesper gehouden waarin 
ds. Mendie Hofma voor zal gaan. Door de 
coronaomstandigheden zal, zoals het er nu 
uitziet, dit een viering zijn die alleen online zal 
worden uitgezonden. 

Aan het eind van de vesper was er altijd 
de mogelijkheid om een askruisje op het 
voorhoofd te ontvangen, als daadwerkelijk 
teken dat de tijd van inkeer begonnen is.  
Ook dit jaar zullen we zo’n moment markeren 
in de viering en u wordt dan uitgenodigd om 
thuis zelf een kruisje op uw voorhoofd te maken 
met uw duim. Als u dat met as wilt doen, kunt 
u dat vooraf aangeven (vóór 15 februari) bij  
Aartje van Vliet (vanvlietvanessen@ziggo.nl  
of 06-14373439). U zult dan wat as thuis 
ontvangen, opdat u bij uzelf en uw huisgenoten 
het kruisje kunt plaatsen. 

Geboorte
Op zaterdag 9 januari 2021 werd Bobby 
geboren. Erik en Marjolein van Ginkel 
(Parallelweg 4b, 3959 BC Overberg) kregen 
een zoon. Bij zijn geboorte woog hij 3415 gram 
en was hij 50 centimeter lang. We feliciteren 
Erik en Marjolein met de geboorte van Bobby 
en wensen hen de zegen van God toe.

In memoriam
Gerdina van Garderen- van de Haar
9 november 1941 - 27 december 2020

Dien van Garderen was een vrouw die leefde 
wat ze geloofde. Aan de hand van de beloften 
in de bijbel vond ze haar weg door het leven. 
Altijd heeft ze geweten dat ze op die beloften 
terug kon vallen. Altijd heeft ze erop vertrouwd 
dat de God achter die beloften waar zou maken 
wat Hij aan haar beloofde. Van jongs af is Dien 
gewoon geweest zware arbeid te verrichten. 
Op het land maakte ze geregeld lange dagen, 
soms weken achtereen. Ze klaagde niet. Dien 
nam het leven zoals het kwam, ook als het 
leven verdrietig maakte en somber stemde. 
Diep raakte haar het ongeluk dat haar broer 

van zestien fataal werd. De herinnering aan 
hem vervaagde nooit. Groot plezier beleefde 
Dien aan het werk dat een tuin met zich brengt. 
Uren kon ze er bezig zijn. Graag verkeerde ze 
in de kring van haar gezin, dichtbij Kees en de 
drie kinderen die ze met hem kreeg: Ria, Gerda 
en Henk. Bij hen wist ze zich thuis. Dien genoot 
van de radio, vooral gespreksprogramma’s 
en muziekprogramma’s konden op haar 
belangstelling rekenen. Vaak luisterde ze naar 
het programma Licht en uitzicht dat dominee 
P.P.J. Monster in de jaren ‘70 en ‘80 voor de 
Evangelische Omroep presenteerde. Dat licht, 
het licht van het evangelie, heeft Dien op 
mogen vangen. Ze heeft in het licht gewandeld, 
haar leven lang, met uitzicht tot voorbij de 
dood. De tekst op de kaart die verstuurd werd 
na haar sterven spreekt daarvan:

“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, 
noch leven, noch engelen, noch overheden, 
noch krachten, noch tegenwoordige, noch 
toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God in Christus 
Jezus, onze Heere.” —Romeinen 8:38-39.

Diens nagedachtenis zij tot zegen!

Lees verder op pagina 10
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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. Deze keer zijn Henk en Cobi Kleijer 
aan het woord.

Wie zijn jullie?
Hoewel de meesten van jullie ons wel kennen 
geven we graag gehoor aan het verzoek om ons 
voor te stellen. Wij zijn Henk en Cobi Kleijer en 
inmiddels 42 jaar getrouwd.

Waar zijn jullie geboren en getogen?
Henk is opgegroeid in Veenendaal in een 
gezin met 9 kinderen. Hij is na de MTS gaan 
werken bij Kwikform/Matemco (tijdelijke 
hulpconstructies) in Ede. Daar gaf hij 46 jaar 
leiding aan de tekenkamer.
Cobi is, net als haar 2 zussen, geboren in 
Vlaardingen. Haar ouders kwamen oorspronkelijk 
uit Overberg. Toen Cobi 8 jaar was verhuisden 
haar ouders weer terug naar Overberg en toen 
moesten de drie zussen hun Rotterdamse accent 
nog even afleren...

Wat doen jullie het liefst?
In maart van het vorig jaar ging Henk met 
pensioen, maar vervelen doet hij zich geen 
moment. Al een paar jaar is hij vrijwilliger bij 
de Schutsluis (dagbesteding van Philadelphia) 
in Veenendaal. Verder is tuinieren zijn grote 
hobby en leest hij graag een goed boek. En de 
9 kleinkinderen genieten, nu opa ook thuis is.  

Cobi wist al snel dat haar hart bij kinderen 
lag, dus koos zij voor de opleiding Kinder-/
Jeugdverzorging en is daarmee aan het 
werk gegaan in de gehandicaptenzorg. 
Heel onverwachts kwam zij in het 
peuterspeelzaalwerk terecht en dat waren 20 
heerlijke jaren. Nu is Cobi oppas oma en geniet 
daarvan.

Hoe zijn jullie bij onze gemeente gekomen?
Ons eerste huisje stond in Veenendaal waar 
onze 2 oudste dochters zijn geboren. In 1986 
is de boerderij van onze ouders verbouwd en 
zijn we toch weer terug gegaan naar Overberg. 
Daar werden nog 2 dochters geboren en samen 
met onze meiden hadden we snel onze draai 
gevonden.

Wat betekent het geloof voor jullie?
Henk is koster en Cobi werkt mee aan 
de kinderoppas, het ochtendgebed en de 
nieuwsbrief. Op deze manier zijn wij beiden 
actief betrokken bij de Efrathakerk, want ook 
daar ligt ons hart. We deden er belijdenis, zijn 
er getrouwd en onze dochters zijn er gedoopt. 
We hoorden er veel prachtige preken. De 
muziek van Elly en Rikkert bracht Cobi tot 
geloof dat ze toch een Parel in Gods Hand is! 

Wat is jullie motto?
Geniet eenvoudig van de kleine dingen.

In de oudejaarsdienst van 31 december 2020 
zouden wij afscheid van u nemen. Helaas 
door corona slechts van een heel kleine 
groep mensen (dachten wij). Groot was onze 
verbazing toen we bij binnenkomst voor de 
dienst, naast verschillenden kerkenraads- en 
gemeenteleden, ook de classispredikant van 
de Classis Utrecht, ds. Trinette Verhoeven, in 
de kerk zagen zitten (valt wel direct op in een 
bijna lege kerk). De verrassing was compleet 
toen wij via haar en uw kerkenraad ieder een 
onderscheiding mochten ontvangen voor 
ons kerkelijk werk in Overberg, maar ook in 
onze eerdere woonplaatsen. We werden er 
stil en vooral dankbaar van. Het werd een 
onvergetelijke oudejaarsavonddienst. We 
hebben de dienst via Kerkdienst gemist nog 
wel een paar keer teruggezien. 

Graag willen we iedereen bedanken voor 
die 32 mooie en fijne jaren in Overberg, 
uw gastvrijheid, uw medeleven en uw 
belangstelling. Ook dank voor alle goede 
wensen die wij mochten ontvangen bij ons 
vertrek. Ook voor de vele bloemen die wij uit 
Overberg, maar ook van daarbuiten mochten 
krijgen. Na onze verhuizing en voor en na 
de feestdagen. We zijn er compleet door 
verrast en ons huis vertoonde wekenlang 
een bloemenzee, waar wij beiden heel blij 
mee waren. Nogmaals allemaal heel hartelijk 
bedankt. Natuurlijk hopen we elkaar eens weer 
allemaal echt ‘ouderwets’ te mogen begroeten. 
Iedereen heel hartelijk bedankt. 

Teunis en Hennie Reedijk

Kerkrentmeesters

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

Vervolg van pagina 9
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Tenslotte
Zou het einde van de pandemie in zicht 
komen? Je wilt het hopen maar je durft er 
nauwelijks mee te rekenen. Steeds verder 
verschuift het moment waarop het volgens 
de mensen die ervoor door hebben geleerd 
voorbij kan zijn. De zomer wordt het niet. Het 
najaar is twijfelachtig. Misschien gaat het in 
de winter gebeuren. Die van volgend jaar, voor 
alle duidelijkheid. We worden er ongedurig en 
opstandig van. Dan pas! Waarom niet eerder? 
Niemand die het weet. Door onze voorraad aan 
goedkopige oppeppers zijn we inmiddels heen. 
“Kop op, houd vol. Even nog!” Wie durft het 
nog te zeggen? Al willen we de kop niet laten 
hangen, we hebben geen idee hoe we de moed 
erin gaan houden.

Wat moeten we doen? Ik denk dat we ermee 
op moeten houden te proberen ons zelf aan 
de haren op te trekken. We zijn de Baron 
van Münchhausen niet! Beter is wat ons 
bezwaart eruit te gooien. We mogen er één 
mee belasten. Met al die muizenissen van ons, 
met al die zwarigheden en narigheden. Met al 
die bekommernissen. We mogen dat allemaal 
van ons werpen naar Hem toe, naar Jezus 
inderdaad. Laten we dat doen. Hij vangt echt 
alles op. Hij draagt echt aan alles mee. Zelfs 
daaraan dat wij zo langzamerhand er zwaar de 
ziekte in hebben, in die ziekte die COVID-19 
heet. Klagen mag niet alleen, soms moet het 
gewoon. Omdat het beter is voor ons. Omdat 
het ons helpt zo leeg te raken van binnen dat 
we kunnen gaan ontvangen. Hoop vooral. De 
mensen achter de Psalmen doen het ons voor. 
Ze laten de kop niet hangen maar slaan hun 
ogen op. Naar boven. “Heer, het gaat niet meer. 
Houd U ons staande! Houd U ons gaande!”

Arjan de Kwaadsteniet

Regio Nieuws

Vervolg ‘Overige berichten’

HWO

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 14 februari vanuit de RK kerk te Wijk bij 
Duurstede (9.30 uur)

• op 21 februari vanuit de PKN Johanneskerk 
te Leersum (10.00 uur)

• op 28 februari vanuit de Baptistengemeente 
de Wijnrank te Leersum (10.00 uur)

• op 7 maart vanuit de Ned. Gereformeerde 
Kerk te Doorn (9.45 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.
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Bestel de gratis veertigdagentijdkalender

De Petrus veertigdagentijdkalender 2021 
daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen 
op weg naar Pasen. Vul op onderstaande site je 
gegevens in, klik op ‘Aanvragen’ en je ontvangt 
de kalender binnenkort in je brievenbus. 
https://petrus.protestantsekerk.nl/
veertigdagentijdkalender


