
Kerkberichten Protestantse Gemeente Amerongen-Overberg 8 maart 2021no. 3

Bij Mattheüs 20: 17-19 en Mattheüs 21: 1-9

In de weken voor Pasen horen we steeds 
verhalen over Jezus die onderweg is; onderweg 
naar Jeruzalem, onderweg naar zijn lijden 
en sterven. Hij gebruikt die tijd om met zijn 
leerlingen te praten. Hij laat hen tekens zien, 
onderwijst hen voor het moment waarop Hij 
niet meer bij hen is en zo bereidt Hij hen voor 
op wat komt. 
En door die verhalen te lezen, deze weken, 
kunnen ook wij ons voorbereiden op wat 
er komen gaat: als we die Bijbelteksten (die 
soms overbekend zijn…) bewust meelezen, 
ontdekken we misschien wel opnieuw wat het 
betekent voor ons; die weg die Jezus ging en 
de weg die Jezus ís. Hij noemt zichzelf tenslotte 
de Weg, de Waarheid en het Leven! 

Tegelijk helpen die verhalen ons om te  
(ver-)dragen wat komt in ons eigen leven. Veel is 
onzeker in deze tijd van een pandemie. Plannen 
die je maakt, worden binnen de kortste keren 
onderuit gehaald door nieuwe ontwikkelingen. 
Veel mensen zijn moedeloos en van lieverlee 
helemaal gestopt met het maken van plannen. 
Dan is het goed om ons door Jezus te laten 
wijzen op wat komt: het Paasfeest komt eraan 

en dat feest vertelt ons dat de Eeuwige trouw is, 
dwars door de woestijn, de nood, zélfs de dood. 
Wat er ook gebeurt, Hij houdt ons vast. 
Om daarin te blijven geloven, helpt het 
om onszelf weer te zien als mensen-die-
onderweg-zijn. Dan zakken we niet helemaal 
weg in de situatie van nu, maar grijpen we 
hoopvol vooruit op wat komt. De eerste 
christenen werden ‘mensen van de weg’ 
genoemd; mensen die zich er steeds bewust 
van waren dat hun omstandigheden en alle 
krachten die aan hen trokken, niet het laatste 
woord hadden. Immers, zij geloofden dat God 
hen een toekomst had gegeven, toen Hij de 
komst van zijn Koninkrijk beloofde. Daar waren 
ze naar op weg! 
Maar door de eeuwen heen zijn christenen zich 
stevig gaan vestigen: in mooie kerkgebouwen, 
met tradities die ons houvast geven…., maar 
soms misschien ook wel teveel vast zetten. 
Jezus moedigde zijn leerlingen aan om met 
lichte bepakking te reizen en steeds hun 
reisdoel in het oog te houden. Bijgaand lied 
uit de bundel “Geroepen om te Zingen” vond ik 
daar wel bij passen. 
Laten we in die Geest opgaan naar Pasen!

Mendie Hofma

 

Geroepen om te 
zingen 214

Onderweg door woestijnen, water en brood.

Onderweg door woestijnen, hitte en nood.

Onderweg door de nacht, blijf ons nabij:

Heer, wij zouden vergaan.

Wij hebben God gevonden, 

 want Hij heeft ons gewekt.

Wij hebben God gevonden, 

 wij hebben Hem ontdekt.

Een nieuw verbond, een nieuwe dronk, 

 een stukje brood

tegen de dood. 

Onderweg door de tijden, onmacht en sleur.

Onderweg over kruisen, angst en terreur.

Onderweg door de dood, blijf ons nabij: 

Heer, laat ons niet vergaan.

Wij hebben God gevonden, 

 want Hij heeft ons gewekt.

Wij hebben God gevonden, 

 wij hebben Hem ontdekt.

Een nieuw verbond, een nieuwe dronk, 

 een stukje brood

tegen de dood. 

Onderweg 
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woensdag 10 maart 
Biddag voor gewas en arbeid
08.45 uur  ds. A.L. de Kwaadsteniet  
   (viering met basisschool  
   De Wegwijzer)
19.30 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten   1. KRM bidstondcollecte
   2. DIAC. algemeen
koster  Dicky Groothuis
organist  Joke Wolswinkel

zondag 14 maart 
10.00 uur  ds. P. Vermaat, Veenendaal
18.30 uur  dr. J. van Beelen, Veenendaal 
collecten   1. KRM predikantsplaats
   2. KRM orgelfonds
koster  Gerry van Hardeveld
organist  Anton Kanis
oppas  Dianne en Thomas  
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 21 maart 
10.00 uur   ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
18.30 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten   1. KRM algemeen
   2. DIAC. steun klein fonds
koster  Dicky Groothuis
organisten  Erik Bogerd en Joke Wolswinkel
oppas  Cobi en Lotte 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 28 maart 
10.00 uur   ds. P. Molenaar, Barneveld
18.30 uur   ds. G. van Goch, Scherpenzeel
collecten  1. KRM predikantsplaats
   2. KRM bouw- en restauratiefonds
koster  Marianne van de Zandschulp
organisten  Jonathan Bogerd en Erik Bogerd
oppas  Marjan en Lieke 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

maandag 29 maart   
Vesper (zie Andrieskerk Amerongen)
19.30 uur   Commissie Paars

woensdag 10 maart   
Biddag
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
19.30 uur  ds. M. Hofma
collecten  1. Diaconaal project
   2. Werkgroep Missionair
koster  Klaas Brouwer, 06 41556724

zondag 14 maart   
4e 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. Binnenlands diaconaat 
   2. Liturgie en vieringen
tnd.   Geralt, André en Gijs-Bert
koster   Huib van Alfen,  
   454308 of 06 44922744

zondag 21 maart   
5e 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. Plaatselijk werk Diaconie 
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem
koster   Piet Hein v.d. Stigchel, 452469

zondag 28 maart,  
6e van de 40 dagentijd, Palmpasen
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Kerk in actie (KIA) 
   2. Andries door de week/ V&T
oppas Kerkheem
koster   Geralt Joren, 451426 

maandag 29 maart  
Vesper
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
19.30 uur   Commissie Paars
koster   Jelle Geers, 06 12433852 

dinsdag 30 maart  
Vesper in de Efrathakerk te Overberg
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
19.30 uur   Commissie Paars

    Kerken en aankomende diensten

Efrathakerk

Andrieskerk

woensdag 31 maart  
Vesper
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
19.30 uur   Commissie Paars
koster   Hans Weijman,  
   452875 of 06 53734808 

Witte Donderdag 1 april  
Maaltijd van de Heer
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
19.30 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Stille hulp
   2. Onderhoud orgel
koster   Huib van Alfen,  
   454308 of 06 44922744

Goede Vrijdag 2 april 
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
19.30 uur   ds. E.J. de Ruiter
koster   Ton de Jong, 0318 472688

Stille Zaterdag 3 april  
Paaswake
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
21.30 uur   ds. M. Hofma
koster   Bram Blom, 0318 479994

zondag 4 april  
Pasen
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 (KIA)
   2. Werk van de kerk
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.

Vervolg op pagina 3
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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

Kerken en aankomende diensten 

Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten
Op 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid. 
Een week voor de verkiezingen nemen we de tijd 
om stil te staan bij wat wij zaaien en hopen te 
oogsten in ons leven en bidden we om zegen op 
al onze inspanningen.
Op 28 maart is het Palmzondag; daar hoort 
traditioneel de optocht bij van de kinderen 
met hun palmpaasstokken. Maar in verband 
met alle beperkingen heeft de leiding van de 
kindernevendienst een coronaproof plannetje 
gemaakt: waarschijnlijk gaan we de zaterdag 
ervóór met de kinderen Palmpasen vieren (en 
praten over de Stille Week) en laten we daarvan 
op zondag een filmpje zien. 
Over de diensten in de Stille Week kunt u 
hieronder meer lezen. Let op: de dienst op Stille 
Zaterdag is om 21.30 uur, niet een uur later!
In de Stille Week zal  op maandag 29 maart, 
dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart, steeds 
om 19.30 uur, een vesper worden gehouden. Dit 
is een al jaren bestaande samenwerking tussen 
onze wijkgemeenten.

Maandag en woensdag is deze vesper in de 
Andrieskerk in Amerongen en dinsdag in de 
Efrathakerk in Overberg.
Op dit moment gaan we als voorbereiders uit 
van de huidige situatie waarin er nog geen 
kerkgangers zullen zijn en er ook nog geen zang 
mogelijk is. De diensten worden uitgezonden 
en kunnen, als de techniek goed werkt, op de 
vertrouwde manier zowel in Amerongen als 
Overberg worden aangeklikt via de website.
De vespers kennen een doorgaand lied en een 
doorgaande psalm. De doorgaande psalm is 
ingezongen door een familie uit Overberg en het 
doorgaande lied door een familie uit Amerongen. 
De filmpjes zullen in elke vesper worden 
vertoond. 
De vespers op Aswoensdag (17 februari), in de  
40 dagen tijd, en in de Stille Week zijn bedoeld als 
voorbereiding op het gedenken van de weg die 
Jezus Christus gegaan is in de dagen naar Pasen: 
Instelling van de Maaltijd, Lijden en Kruisiging, 
Opstanding.
Zoals gebruikelijk zal stilte een belangrijk 
onderdeel zijn van de vespers.

dinsdag 30 maart    
Vesper in de Efrathakerk 
19.30 uur   Commissie Paars

woensdag 31 maart  
Vesper (zie Andrieskerk Amerongen)
19.30 uur   Commissie Paars

vrijdag 2 april   
Goede Vrijdag
19.30 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten   1. KRM algemeen
   2. DIAC.algemeen
koster  Job van de Bovenkamp
organist  Joke Wolswinkel

zondag 4 april    
Eerste Paasdag
10.00 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
18.30 uur   ds. M.P.D. Barth, Barneveld
collecten   1. KRM algemeen
   2. DIAC. Open Doors
koster  Johan van Ginkel
organisten  Erik Bogerd en Jonathan Bogerd
oppas  Selina en Jente 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

maandag 5 april    
Tweede Paasdag
10.00 uur   samenkomst jeugdwerk en  
   zondagsschool
collecte  Jeugdwerk Overberg
koster  Dicky Groothuis
organist  Joke Wolswinkel

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. 

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Efrathakerk (vervolg)
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Bij de diensten en vieringen

De volgende morgen klinkt het in alle 
uitbundigheid en vreugde: De Heer is waarlijk 
opgestaan! Als we op de Paasmorgen zingen 
en lezen over de opstanding, doen we dat niet 
uit het niets. We zijn de hele weg met Jezus 
gegaan, veertig dagen lang. En dan mag het 
feest zijn. Weet u van harte uitgenodigd om 
mee te gaan!

Hartelijke groeten, ds. Mendie Hofma

Oproep zangers
Al een paar maanden doen we een beroep op 
een handvol zangers die ons iedere zondag 
trouw  meenamen in hun zang. Totdat ook dat 
niet meer mocht.
Afgelopen week kwam er een nieuw advies van 
de PKN. Er mag weer voorgezongen worden 
door tenminste twee zangers op drie meter 
van elkaar. Het advies van de PKN is zangers 
onder de 70 jaar.  
Hoe graag we het ook anders zouden zien; 
we denken dat een aangepaste vorm van 
kerkdienst wellicht tot de zomervakantie kan 
duren. Wij zijn daarom naarstig op zoek naar 
meer zangers.
Vind je het leuk om mee te gaan doen, geef je 
dan op! Je wordt dan ingezet samen met een 
ervaren zanger.   
Wij zijn heel benieuwd! Vragen? Bel of mail.

Hartelijke groet,  
Ad Verhage, adverhage@xmsnet.nl 

Polien Fijan, aa.fijanvanoord@planet.nl    
06 30024227

Kerkdiensten in De Ridderhof en Elim
Ook deze maand maart zullen er geen 
vieringen gehouden worden in de tehuizen in 
ons dorp vanwege het coronavirus.

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, staan er 
avondmaalsdiensten gepland. Het is onzeker 
of die wel door kunnen gaan. Als dat wel kan, 
dan zullen we daar bericht van doen via de 
website en andere kanalen.

Voor de Stille Week komen er ‘tasjes-met-
inhoud’ beschikbaar. Daarmee kunt u thuis 
meedoen met de vieringen op de dagen 
voor Pasen en op Pasen zelf. Elders in deze 
Klokkenluider leest u hier meer over.

Jan vd Heiden

Thuis de Stille Week meemaken
Op de vorige pagina van deze Klokkenluider 
kunt u lezen over de bijzondere diensten in de 
Stille Week waarmee we naar Pasen toeleven. 
Er bestaat een kans dat bij elke dienst dertig 
mensen aanwezig mogen zijn, maar ja… dat 
is maar een klein deel van de gemeente. De 
meesten van u zullen deze diensten thuis 
moeten meebeleven. De commissie Paars wil 
u graag daarbij helpen. 

Wanneer u zich aanmeldt bij Miriam Oosterwijk 
(miriam.oosterwijk@planet.nl) of bij Mendie 
Hofma (06-81203227, bellen of een appje) 
onder vermelding van uw adres, komen we 
in de loop van de Stille Week een tasje bij u 
thuis brengen. In dit ‘Triduüm-tasje’ zitten 
de benodigdheden om thuis mee te kunnen 
vieren. Het zijn de symbolen die horen bij de 
vier diensten van die week: brood en wijn, een 
kruisje, een kaarsje en een paaseitje. Tijdens 
de diensten zal er iets met die symbolen 
gedaan worden en kunt u thuis meedoen. U 
kunt zich uiterlijk 22 maart aanmelden voor 
zo’n tasje. Van harte uitgenodigd om zo de weg 
naar Pasen bewust mee te vieren.

Toeleven naar Pasen
Het wordt niet zomaar Pasen; daar bereiden 
we ons op voor. Het spelbord van de 
kindernevendienst, ‘Levensweg’, laat dat mooi 
zien. Steeds zeven stapjes naar de volgende 
zondag. We gaan de weg bewust, bezinnen ons 
op wat geweest is en wat er gaat komen.

En dan is het tijd voor de laatste week, de 
Stille Week, waarin op maandag, dinsdag 
en woensdag de vespers zijn. Ingetogen 
diensten waarin we ons concentreren op deze 
betekenisvolle week.
Aansluitend is er één lange dienst, die zich 
uitstrekt van Witte Donderdag via Goede 
Vrijdag naar de Paasochtend. Daarin volgen 
we de weg van Jezus. We gaan schoorvoetend 
misschien, of vol overgave. In elk geval willen 
we niet om zijn laatste dagen heen, direct 
naar de Opstanding. We proberen ook door de 
moeilijke dagen met Hem mee te gaan. 

Voor mij waren die drie diensten vóór Pasen 
nieuw, toen ik predikant werd. En misschien is 
het voor u ook nog steeds onbekend terrein en 
heeft u de afgelopen jaren nog niet aan het 
Triduüm (zoals die diensten traditioneel heten) 
meegedaan. Misschien is het dan nu een mooi 
moment om in te stappen. U hoeft er niet  
’s avonds voor naar de kerk, maar kan gewoon 
thuis de computer aanzetten. En met hulp van 

het ‘Triduüm-tasje’, kunt u dan de diensten ook 
thuis vorm geven. 

Wat gebeurt er tijdens deze drie diensten? 
Eerst de Witte Donderdag. Waarom heet 
die donderdag eigenlijk ‘wit’? Vroeger 
deden mensen in de lijdenstijd openbare 
boetedoening van hun schuld. Op witte 
donderdag vierden ze dat God hen vergaf. Dat 
werd gesymboliseerd door een wit kleed dat ze 
aandeden. Wit is de kleur van opstanding, van 
zuiverheid en vreugde. Op deze dag gedenken 
we dat Jezus het Pesachmaal met Zijn vrienden 
at. Dit is een Joodse maaltijd, waarbij de uittocht 
uit Egypte wordt herdacht (Exodus 12-15). Vaak 
lezen we daarom op die donderdag een deel 
van dat verhaal. Daarnaast lezen we hoe Jezus 
aan die maaltijd een nieuwe betekenislaag 
gaf door van het brood te zeggen dat het zijn 
lichaam was en van de wijn dat het zijn bloed 
was. Zijn vrienden snapten er op dat moment 
nog niet veel van. Pas later toen Hij dood was 
begrepen ze wat Jezus bedoelde. We noemen 
deze maaltijd nu: Het Laatste Avondmaal. Dat 
vieren we regelmatig op zondag, maar ook op 
Witte Donderdag.

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en 
sterven van Jezus. Tijdens deze dienst staat één 
van de evangeliën centraal – we lezen het hele 
verhaal: verraad en verloochening, veroordeling 
en kruisiging… Deze vrijdag is ‘goed’ gaan 
heten, omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal 
gegeven heeft. Het blijft verschrikkelijk dat Hij 
gestorven is op zo’n manier, maar we noemen 
het goed, omdat we daaruit begrijpen dat Gods 
liefde en trouw door alles heen gaan. Dit is een 
sobere dienst, waarin we horen en zingen van 
het lijden van Jezus, maar ook stilstaan bij het 
lijden in de wereld.

De dienst op Stille Zaterdag is er traditioneel 
één met veel schriftlezingen en rituelen. Dit 
jaar zullen we daar een iets verkorte vorm voor 
kiezen. De dienst begint in een donkere kerk 
en in stilte; de stilte van het graf. Wij waken 
en wachten op de dag van de opstanding. Dán 
komt de nieuwe Paaskaars binnen: de dood is 
overwonnen, het hoeft niet donker te blijven: 
Jezus is opgestaan!

Vroeger werd in de Paasnacht gedoopt. Nu 
doen we dat in onze kerk nog maar zelden, 
maar wel worden alle gedoopten uitgenodigd 
hun doop te gedenken, zodat je weer weet: 
Jezus is gestorven én opgestaan en zo mag 
ook ik opnieuw opstaan, gered uit het water 
van zonde en dood. Ik mag een nieuw leven 
beginnen met Jezus Christus!
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Pastoraat

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.

Bij de diensten en vieringen

Meeleven  sectie 1 en 2
Dhr. E. Rijksen, Damlust 8 in Leersum, woont 
sinds enkele weken in het Zonnehuis in Doorn 
(Bergweg 2, 3941 RB, afd. Vossenbos). Hij lijdt 
al jaren aan de ziekte van Parkinson. Een heel 
moeilijke stap voor hem en zijn vrouw.

Mevr. F. de Feijter-Steenbeek, Parklaan 10 in 
Doorn, kwam thuis ten val en brak haar heup. 
Zij onderging een operatie in Amersfoort en was 
daarna snel weer thuis om verder te herstellen.

Mevr. H. Appeldoorn-van Charante verblijft 
nog in Zorghotel Domstate in Utrecht  
(Beneluxlaan 928, 3526 KJ - kamer 614). Haar 
hoop is dat zij omstreeks Pasen weer thuis mag 
komen.

Mevr. R. Blankestijn-Nellestijn, verblijvend in 
Careyn Nieuw Tamarinde in Utrecht (Neckardreef 
6, 3562 CN – afd. revalidatie, k. 4) heeft de 
bestralingen afgerond en had de afgelopen 
weken wel een terugslag. Naar gehoopt en 
verwacht mag zij nu toch gauw weer naar huis.

Henk de Kruijf (Royenstein 9, Amerongen) en zijn 
vrouw Hilda zijn zoveel mogelijk op zichzelf om 
zo rust te houden en de kans op besmetting met 
het coronavirus tot een minimum te beperken. 
Maar uw medeleven (via de telefoon of een 
kaartje) is zeker welkom. 

Dhr. B. Kuus is nog aan het wennen in Elim, 
Koenestraat 128, afdeling Rijnzicht, kamer 454. 
Voor zijn vrouw Miep, op Tabakslaan 10, is de 
nieuwe situatie ook lastig. 

Mevr. H.J. Cozijnsen is - begin februari - naar Elim 
verhuisd (kamer 464), omdat ze niet langer thuis 
kon blijven wonen. 

Meeleven sectie 3
Dhr. de Winter woont alweer bijna twee 
maanden in woonzorgcentrum Dennenhorst, 
afd. De Ritmeester, Eikenlaan 2 in Veenendaal. 
Het is moeilijk wennen voor hem, en ook voor 
zijn vrouw die nog op De Klamp 17 in Elst woont.

Mevr. Vielvoye-Visee verblijft in Woon- en 
zorgcentrum Nieuw Boschzicht (Rijksstraatweg 
65, 3956 CJ Leersum).

Sterkte gewenst aan hen en alle anderen die - al 
hadden ze het graag anders gezien - in verband 
met de benodigde zorg moesten verhuizen. 

In memoriam 
Op zaterdag 13 februari is Everdina Bos 
overleden. Zij woonde de laatste jaren van haar 
leven in de Ridderhof. Ze was de afgelopen tijd 
steeds meer achteruit gegaan en is die zaterdag 
vredig ingeslapen. Al eerder had ze zelf een 
In Memoriam geschreven dat we hieronder 
afdrukken:

Diny Bos, mijn leven. 
Ons gezin was heel blij toen ik als nakomertje 
werd geboren. Dat was in IJmuiden, op  
31 augustus 1934. In verband met de oorlog 
verhuisden we naar Amerongen, waar we in 
gingen wonen bij familie. Vanaf 1952 woonden 
we in de Van den Boschstraat. Moeder had al snel 
in de gaten dat ik een geboren schooljuffrouw 
was. Na mijn opleiding ben ik in Rijssen gaan 
werken, daarna jaren in Veenendaal. Vele 
kinderen en hun ouders heb ik in die tijd met 
liefde begeleid.
Na het overlijden van onze ouders zijn Henny 
en ik nog jaren op de Van den Boschstraat 
blijven wonen. In 1986 gingen we samen naar 
de Bentinckhof, waar we het nooit echt naar 
onze zin hadden. Toch zijn we er 17 jaar blijven 
wonen. Als vrijwilligster en als grote hobby ging 
ik veel voor het kasteel doen. Rondleidingen etc. 
Ook voor de Ark maakte ik me verdienstelijk. In 
2010 overleed Henny en was het leven met alle 
gevolgen van dien niet zo leuk meer. In 2012 
ging het echt niet meer en verhuisde ik naar de 
Ridderhof.

Diny
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In memoriam
Op maandag 15 februari is Nely Irene Holdinga-
van Altena overleden. Zij woonde de laatste zes 
jaar van haar leven in De Ridderhof. Ze was vaak 
onrustig en herkende veel mensen niet meer. Na 
een besmetting met het coronavirus is ze in alle 
rust ingeslapen.
Nely werd op 5 augustus 1940 geboren, het 
oudste kind in het bakkersgezin Van Altena. 
Na haar werden nog zes kinderen geboren en 
als oudste dochter heeft ze haar ouders veel 
bijgestaan in de zorg voor de jongere kinderen. 
Ze trouwde met Frits Holdinga, en samen kregen 
ze drie zoons: Eric, Paul en Ron (Alle drie de zoons 
zijn getrouwd en kregen zelf kinderen. Er waren 
zelfs al drie achterkleinkinderen!). Beide ouders 
waren harde werkers: Frits was timmerman, die 
ook vaak bij dorpsgenoten aan het klussen was, 
Nely werkte voor kleermaker De Kroon in Doorn 
en zat daarnaast ook thuis regelmatig kleding 
te maken of repareren. Zingen deed ze graag. Ze 
zat op het Andries Kerkkoor, maar zong ook op 
straat en bij de afwas. Gastvrijheid en vrolijkheid 
waren erg belangrijk voor haar. 
Nely begon al jong te dementeren. In het begin 
kon haar man Frits de zorg nog op zich nemen, 
maar in 2014 moest ze toch opgenomen worden. 
Later datzelfde jaar overleed Frits. Daarvóór 
had hij al zijn wensen opgeschreven: voor zijn 
uitvaart en voor die van Nely. Op donderdag 18 
februari was de dankdienst voor het leven van 
Nely in de Andrieskerk, die grotendeels volgens 
de aanwijzingen van Frits was vormgegeven. 
Aansluitend hebben wij haar begraven op de 
Nieuwe Algemene begraafplaats in Amerongen. 

Ds. Mendie Hofma

Vervolg ‘Pastoraat’Taakgroep Pastoraat

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

Geboren en getogen in Amerongen zijn we 
en dat maakt dat de Andrieskerk voor ons een 
baken is. We zijn er gedoopt, we hebben samen 
belijdenis gedaan, zijn er in 1984 getrouwd 
en onze kinderen werden er gedoopt….. Dàt 
doet ons wat: zo’n plek waar al eeuwenlang 
wordt gezongen, gebeden, gerouwd, gehuild 
en trouw wordt beloofd tussen dikke pilaren. 
Daar ‘hangt’ iets. Een veilige, warme sfeer waar 
het goed toeven is.

Door de gemeente die er is en de gemeenschap 
die we ervaren is God voor ons zichtbaar in 
de mensen om ons heen. We hoeven het niet 
alleen te doen. Zingen en muziek maken zijn 
daar wezenlijke onderdelen van die voor ons 
belangrijk zijn. De rust die je ervaren kunt, de 

stilte die ons toezingt. Als kind, als tiener, als 
volwassene en nu als zestigers. De kerk: dat 
zijn wij allen.
We zien er naar uit om elkaar weer in het ‘echt’ 
te kunnen ontmoeten!

Die ons droeg op adelaarsvleugels,
die ons hebt geworpen in de ruimte
en als we krijsend vielen, ons opgevangen  
 met zijn wieken:
en weer opgegooid.
Totdat we vliegen konden op eigen kracht.

Met deze woorden van Huub Oosterhuis 
groeten wij jullie allen.

Stoffel en Marjan Dicou

’s Zondags gaan hij (niet) naar de kerk…
Jan van der Heiden deed mij de uitnodiging 
toekomen om een stukje te schrijven voor de 
Klokkenluider. Voor de editie van Maart, dat is dus 
op weg naar de Drie Dagen van Pasen, het hart 
van de christelijke traditie. 
En met dankbaarheid denk ik dan aan de camera’s 
die landelijk in de kerken hun, vind ik, pastorale 
en diakonale werk doen. Stel je toch voor dat die 
er niet waren, dan was de gevoelstemperatuur 
permanent onder de 0 gekomen. Maar mijn 
gastbeurten voor de camera hebben me wel 
aan het denken gezet, aan het om-denken. Die 
camera’s zijn niet meer weg te denken, die blijven. 
En dat betekent, lijkt mij, dat het accent minder op 
de luisterende en meer op de kijkende gemeente 
komt te liggen. Dat heeft gevolgen voor tijdsduur, 
verloop, afwisseling, dat vraagt om-denken. Ik 
denk echt dat we niet meer terug kunnen naar 
‘voor-corona’. Spannend en uitdagend, ook voor 
mij als predikant, en voor de kerk als geheel. Kort 

gezegd: ik ben heel benieuwd welke wegen de 
kerken zullen inslaan, naar vorm en inhoud. Dat 
houdt me echt bezig. Graag wens ik ieder een 

goede 40-dagen. En gezondheid en de moed om 
vol te houden, een Zegengroet, 

Ds Piet van Reenen
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Taakgroep Jeugd en Gezin

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Diaconie

Collecten 
31/1 Catechese en educatie €   241,50
7/2 Werelddiaconaat KIA -    268,50
14/2 Ned. Bijbelgenootschap -    213,50
21/2 Werelddiaconaat KIA -    364,00

Giften
30/1 Stille hulp  
 via mevr.  v.h. Loo sectie 2 €  20,00
2/2  Stille hulp  
 via mevr. den Hartog sectie 1 €  20,00
3/2  Stille hulp  
 via mevr.  v. Gessel sectie 1 €  20,00

Van de Diaconie
Genietend van het mooie weer van afgelopen 
weken gaan we zoetjesaan richting Pasen. Als 
Diaconie hebben we afspraken gemaakt voor 
de Paasactie. Alles is besteld en geregeld. Het 
geeft altijd weer een goed gevoel om iets voor 
je medemens te doen. Ondanks corona wensen 
we u allen goede weken naar Pasen.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

Beste gemeenteleden, 
Als gemeente beleven we de Veertig-dagen tijd. 
Samen onderweg naar Pasen. Het is jammer dat 
het samen vieren (op het moment van schrijven) 
nog niet kan. We nodigen u dan ook uit deze tijd, 
met de zondagse vieringen, stilte momenten, 
vespers in de stille week, witte donderdag, 
goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen, met 
elkaar online te vieren. 

Zondag 28 februari heeft u tijdens de viering de 
aankondiging van de Andries-app gehoord. We 
hopen dat we als gemeente door deze app de 
verbinding en het contact makkelijker en anders 
vorm kunnen geven. Dat wordt toch door velen 
enorm gemist. Hierdoor kunnen we meer en 
sneller op de hoogte zijn van activiteiten binnen 
onze gemeente. Het kan uiteraard het persoonlijke 
contact niet vervangen, maar de verbondenheid 
wel versterken. Elders in de Klokkenluider vindt u 
uitgebreidere info over de app. 

Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben we de 
nieuwe ambtsdragers, Jeannet Drost en Tom Fijan 
verwelkomd. Helaas moeten we nog steeds via 
Zoom vergaderen. De taakgroepen, de diaconie en 
de kerkrentmeesters hebben aangegeven waar ze 
op dit moment mee bezig zijn. Ook hier spelen 
de coronabeperkingen mensen parten, maar toch 
zijn er mooie initiatieven. Een voorbeeld daarvan 
is de Paas-challenge voor onze jeugd die in 
voorbereiding is.

We zijn erg blij dat de CYA-commissie versterkt is 
met twee nieuwe mensen. Heel fijn om te horen 

dat zij mee willen werken en hun creativiteit in 
willen zetten.

Als er nieuwe adviezen vanuit de PKN komen 
zal onze coronacommissie zo spoedig mogelijk 
een advies naar de kerkenraad uit brengen. De 
kerkenraad houdt u van nieuwe ontwikkelingen 
en besluiten op de hoogte via de afkondigingen, 
de website en de zondagsbrief. En straks 
mogelijk ook via de Andries-app.

We hopen dat richting het voorjaar de 
mogelijkheden elkaar te ontmoeten weer 
verruimd kunnen worden en dat het gevoel van 
gemeente zijn versterkt kan worden. De scholen 
mogen weer meer open, hopelijk biedt dit onze 
jonge gemeenteleden lucht en perspectief.   

Mochten er zaken zijn die u met ons wilt delen, 
heeft u suggesties voor ons, laat het ons weten. 

Namens de Kerkenraad wensen wij u  
gezegende Paasdagen,  

Alexandra Lourens en Alice van Barneveld

Kerkenraad

PaasChallenge voor tieners
Hoi, doe mee met de online PaasChallenge 
‘Wees niet bang!’. In de PaasChallenge ontdek 
je dat Jezus problemen niet wegneemt maar 
dat hij je een geschenk geeft om er mee om 
te gaan. Je ontvangt in de nieuwe wereld van 
Jezus: vrede, vergeving en hoop. Aan het einde 
van het spel blijkt dat Jezus ons geen volmaakte 
wereld geeft, maar een wereld gevuld met zijn 
‘manier van leven’. Dus met vrede ondanks haat, 
met vertrouwen ondanks angst, enzovoort.
Doe mee en vorm een team: alleen, met vrienden 
of als gezin en reserveer de avond van  26 maart 
(19.30 uur tot ca 21.00 uur). Je kunt je met een 
appje aanmelden bij Marjolein (0625503778) 
of Jaap (0622089164). Laat ons voor 15 maart 
weten met wie je meedoet. Je ontvangt dan 
vooraf alle verdere info per mail. Wij zijn er klaar 
voor, jij ook? Tot ziens op de 26e!

Groeten, het Jeugdwerkteam

Geloofsopvoeding…  
laten we erover praten!
Dit is een bericht voor ouders met 
nog thuiswonende kinderen. In elke 
ontwikkelingsfase van je kind kan 
geloofsopvoeding een thema zijn. Hoe pak 
je het aan met de peuters in je huis, om over 
geloof te praten? Welke kinderbijbels zijn 
geschikt, welke minder. En dan komen er met 
elke volgende leeftijd uitdagingen bij: de 
vragen die ze hebben, waar je zelf vaak ook 
geen antwoord op weet. Wat ‘moet’ van jullie 
(catechisatie, mee naar de kerk) en wat laat je 
aan hun eigen keuze over?
En hoe werkt het, wanneer één van de partners 
niet-gelovig is en de ander wel?

We vroegen ons af, in de Taakgroep Jeugd 
en Gezin, of er behoefte was bij ouders om 
hierover te praten. Nee, niet zolang het nog 

online moet, maar zodra we weer samen 
mogen komen. Eens rustig delen welke vragen 
ons bezig houden en eventueel afspreken waar 
we verder op in willen gaan met elkaar. Lijkt je 
dat wat? Laat het weten aan Jaap Gijsbertsen 
of Mendie Hofma.

Volwassen (klein-)kinderen… en dan?
Bovenstaand stukje roept bij de oudere 
(groot-)ouders misschien ook wel vragen op: 
wat als je volwassen kinderen andere keuzes 
maken in geloof en kerkgang dan jij graag zou 
willen? Wat kan je je kleinkinderen meegeven? 
En hoe dan? Mocht er bij u behoefte leven 
om hierover van gedachten te wisselen met 
anderen, dan hoor ik het graag. Dan plannen we 
ook daarvoor een keer een gespreksmoment in.

Mendie Hofma
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ADVERTENTIE

De Kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Amerongen is op zoek naar een 

gemeentelid dat zich in wil zetten als:

Communicatieouderling of Communicatiemedewerker (M/V)

Om dit ambt/deze rol te vervullen, moet je ervaring hebben met social media, sterk zijn in 
schriftelijke communicatie en het leuk vinden om een regierol te hebben rond communicatie via de 
diverse kanalen, waaronder de website, facebook en de app die binnenkort geïntroduceerd wordt.

Hierbij werk je nauw samen met Erik Pekkeriet, die – als beheerder van de website – 
verantwoordelijk is voor het technische deel.

Als je dit iets lijkt, neem dan eens vrijblijvend contact op, voor een afspraak of informatie, met 
onze voorzitter Alexandra Lourens. Dit kan telefonisch op nummer 06-22487893 of per mail: 
lourens.cornelisse@planet.nl. 

Voor de kerk wordt communicatie, ook via social media, steeds belangrijker, dus we hebben 
jou nodig! De tijd die het in beslag neemt is nog lastig in te schatten, maar de verwachting is 
gemiddeld 2 uur per week.

Namens de Kerkenraad,  
Alexandra Lourens.

8

Andries-app voor de hele gemeente!
In de Klokkenluider van november heb ik 
aangegeven graag wat meer te willen doen 
voor de kerk. Afgelopen maanden heb ik me 
gericht op het introduceren van een nieuwe 
communicatiemethode voor onze kerk, een 
gemeente app op uw mobiel of Ipad, om 
nog gemakkelijker en efficiënter te kunnen 
communiceren met gemeenteleden in de kerk. 
Ik heb dit idee voorgelegd aan kerkenraad en 
kerkrentmeesters, na goedkeuring hebben we 
later met een commissie hier verder invulling aan 
gegeven. Ik voel, net als veel anderen, de pijn dat 
het moeilijk is om fysiek verbonden te zijn met 
elkaar in deze coronaperiode en mis ook de volle 
kerken op zondag. Behalve in deze bijzondere 
situatie, kan een app, als straks de kerken hopelijk 
wel weer vol zitten, zeker ook heel functioneel 
zijn voor onze gemeente. 
Er zijn momenteel uitingen via verschillende 
bestaande kanalen, zoals de website en de 
klokkenluider in onze kerk, maar dat is vooral 
éénrichtingsverkeer. De berichten op de website zijn 
ook maar een fractie van wat er allemaal gebeurt 
binnen de gemeente. Er zijn vele initiatieven en 
activiteiten waar nu geen bekendheid aan wordt 
gegeven. Soms weten mensen ook niet van elkaar 
wat ze precies doen. Met een kerk app kan alle 
bestaande communicatie ondersteund worden, 
zoals de informatie van de website of klokkenluider. 

Overige berichten

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Kerkrentmeesters

Mutaties Kerkelijk bureau
Verhuisd:
• Dhr. E. Rijksen naar Bergweg 2, Doorn  

(was Damlust 8, Leersum)
• Mevr. H.J. Cozijnsen-van Beek naar 

Koenestraat 128/464 (was Korenland 25)
• Dhr. J. Geers naar Atalantapark 28, 

Veenendaal (was Irenestraat 65, Elst)

Vertrokken:
• naar Renswoude: fam. van Rijswijk  

(was Bessenland 3)

Opbrengsten van collectes en giften
31/1  € 101,00
07/2  € 230,00
14/2  € 258,50
21/2  € 226,00
28/2  € 179,50

Met vriendelijke groet,  
Sandra Ruitenbeek-Bader
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Een beetje zoals Facebook ook werkt, maar dan 
voor onze eigen gemeente. 
Donkey mobile is een kerk app, ontwikkeld door 
een paar enthousiaste jonge mensen die daar full-
time aan werken, met doel de applicatie landelijk 
te introduceren bij kerken in Nederland. De PKN 
in Nederland is een samenwerking met hen 
aangegaan. De app kunnen we personaliseren 
voor onze eigen gemeente. Daarnaast kunnen 
groepen binnen de kerk ook gemakkelijker met 
elkaar communiceren, bijvoorbeeld de kerkenraad 
en de taakgroepen, maar ook commissies. 

Door uw account als gemeentelid in de app 
te personaliseren kunt u onderling met elkaar 
communiceren of eigen groepen aanmaken. 
Met de app kunt u actuele informatie vinden 
over de diensten, kerkelijke agenda’s, u kunt 
gemakkelijker geven aan een collecte en ook 
andere gemeenteleden snel bereiken. Collecteren 
werkt precies hetzelfde als collectebonnen 
kopen, maar dan via uw mobiel of Ipad. Er kan 
ook een oproep gedaan worden wie de bloemen 
wil bezorgen als dat nog niet bekend is, een foto 
van het bloemstuk met de symbolische betekenis 
erbij, ondersteuning bij de snuffelmarkt, en zo 
nog vele voorbeelden.

Kortom de Andries app vervangt niet het fysieke 
onderlinge contact, en dat is maar goed ook, 
maar de app kan wel functioneel zijn door een 
dynamische tijdlijn met activiteiten en taken 
overzichtelijk in één en dezelfde omgeving, 
waarin gedeeld, geïnspireerd en gefeliciteerd kan 
worden. En niet te vergeten: de app is voor alle 
leeftijden; we hopen op een brede afspiegeling 
van gemeenteleden in deze app.  
Waarschijnlijk is de app halverwege maart gereed. 
De app zal dan als PW Amerongen te downloaden 
zijn uit de Google Play Store of de App Store. 

Hoe u de app kunt downloaden en een account 
aanmaken? Daar zijn 3 mogelijkheden voor:  
1. op 21 maart zal er tijdens de dienst een live 
moment zijn om de app te installeren 
2. op de website kunt u straks een handleiding 
vinden met de te volgen stappen voor het 
downloaden, aanmaken van een account en het 
gebruik van de app 
3. mocht u extra hulp nodig hebben, dan 
kunt u persoonlijk contact opnemen met mij 
(lucderuiter@gmail.com) en dan kunnen we een 
afspraak inplannen bij u thuis, waarbij we stap 
voor stap door de handleiding heen gaan. Alles 
coronaproof natuurlijk! 

Met vriendelijke groeten,  
ook namens de app-commissie,  

Luc de Ruiter

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Vervolg ‘Overige berichten

Snuffelmarkt 2021 
Helaas is dit geen bericht waarin u wordt 
opgeroepen om goederen in te leveren of om 
loten te kopen, maar….een aankondiging dat 
we als snuffelmarktcommissie hebben moeten 
besluiten dat de snuffelmarkt dit jaar niet door 
kan gaan. Dit zal u niet verrassen gezien de 
situatie rond het coronavirus.

Het is erg jammer dat we deze gezellige 
gemeentedag dit jaar moeten missen, maar we 
hopen in de toekomst weer op betere tijden. Zodra 
het weer mogelijk is, zullen we als commissie de 
organisatie van de markt oppakken en proberen 
deze dan voor 2022 gestalte te geven.
Voor nu is het belangrijk om gezond te blijven en 
dat wensen we u allen van harte toe.

Een hartelijke groet, namens de 
snuffelmarktcommissie, Klaas Brouwer

Het beleven van Pasen vroeger en nu!
Als jongste van studerende broers en zus schoot 
je er wel eens bij in. Wat als normaal werd ervaren 
vooral in Rotterdam zo na de oorlogstijd.
Maar… tegen de paasdagen kreeg ik een nieuwe 
zomerjurk en schoenen. Natuurlijk alles op de 
groei! Trots liep ik te bibberen van de kou, want 
een ieder moest toch mijn nieuwe jurk zien. 
Maar bij het ouder worden heeft Pasen toch een 
diepere  betekenis gekregen en ga je nadenken 
en lezen. 

In Jesaja 53 staat:
Zij hebben Hem mishandeld
Hij verdroeg het gelaten
heeft nauwelijks een klacht geuit.
Het kwaad van de wereld heeft Hem gebroken
Door de mensen veracht, door ons verstoten.
Hij deed wat er van Hem werd gevraagd
Al het mens’lijk lijden heeft Hij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.
Licht moge stralen in de duisternis
nieuwe vrede dalen, waar geen hoop meer is.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Tiny

Uit de pastorie
Mijn  vorige column eindigde ik met de zin: ‘Als 
gewoontedier dat ik ben stem ik – zoals ik er 
nu over denk – net als bij de vorige Tweede 
Kamerverkiezingen gewoon weer op Kees!’ Ik 
wist heel goed wat ik deed en eigenlijk was ik 
vooral benieuwd welke reacties ik wellicht zou 
krijgen. Het zou opgevat kunnen worden als 
een verkapt stemadvies maar dat is het laatste 
wat ik wil. 
Een verkiezingsposter heb ik ook nog nooit 
voor het raam van mijn studeerkamer gehad. 
Waarom dan toch zo’n uitdagend zinnetje 
waarbij vrijwel iedereen al gauw vooral aan 
Kees van der Staaij zou kunnen denken? Maar 
dat hoeft dus niet meteen en ook niet alleen. 
Je hoeft allereerst niet per se op de nummer 1 
van de lijst te stemmen. En er doen op 17 maart 
maar liefst 37(!) partijen aan de verkiezingen 
mee. U krijgt een vel papier ter grootte van 
een badlaken met daarop de namen van 
alle mensen op wie u kunt stemmen. Daar 
staat niet slechts één ‘Kees’ op vermeld. En 
dan nog: vervolgens zou u ook nog eens het 
verkiezingsbiljet van de vorige verkiezingen 
op ‘Kees’ nauwgezet moeten nalopen. Ik zou 
er niet aan beginnen! Uw eerste gedachte zou 
dus zomaar al te voorbarig geweest kunnen 
zijn. En dat is dan tegelijk mijn punt: we gaan 
vaak heel makkelijk en snel uit van voorbarige 
eigen aannames en vooroordelen. We denken 
ook ons oordeel al gauw klaar te kunnen 
hebben. Maar zeker bij verkiezingen waar 
iedere stem telt is het zaak je toch telkens 
weer goed te oriënteren. Gelukkig heeft daarin 
iedereen zijn of haar eigen vrijheid. 

Wist u trouwens dat het stemhokje in 
Nederland pas 125 jaar bestaat? Het werd 
in 1896 ingevoerd om het stemgeheim te 
kunnen waarborgen. Toch weten we het soms 
wel. Rond 1960 was er in een heel klein dorp 
met bijna uitsluitend stemmen op ARP en 
CHU (voorlopers van het CDA) één stem voor 
de PSP (Pacifistisch Socialistische Partij). 
Iedereen wist al gauw dat die stem van de 
gewaardeerde dominee in het dorp kwam maar 
dat werd hem door vrijwel iedereen vergeven 
als persoonlijke eigenaardigheid. Daarom voor 
de mensen die hom of kuit willen hebben en 
ondanks het stemgeheim nog steeds willen 
weten: stemt de dominee op Kees van der 
Staaij? Tegenover hen is mijn enige en politiek 
correcte antwoord: ik kan het bevestigen noch 
ontkennen! 

Hartelijke groet, 
ds. Bert de Ruiter 
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Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans  
Voor de Actie Kerkbalans mochten we dit jaar het 
mooie bedrag van € 65.200 aan toezeggingen 
van u en jullie ontvangen. Hieronder staan de 
totalen van de telavonden van deze actie over 
de laatste jaren:

2021 € 65.200
2020 € 61.300
2019 € 57.600
2018 € 63.000

Op de telavond van dit jaar was 78% van 
de formulieren binnen. Doorgaans komen er 
lopende de dagen nog enkele binnen. Daarnaast 
is het zo dat er altijd wel een enkele toezegging 
niet betaald wordt. Ergo deze eerste telling 
komt in de praktijk vrij kort bij hetgeen op de 
jaarrekening verschijnt.
Het is verheugend te zien, dat we elk jaar de 
middelen bijeenbrengen om het werk in de 
gemeente voortgang te laten hebben. Daaruit 
blijkt de dankbaarheid voor wat God ons 
geeft en de betrokkenheid bij het werk in de 
gemeente. De opbrengst van Actie Kerkbalans 
vormt de grootste bron van inkomsten op de 
begroting van onze wijkgemeente en vormt 
meer dan de helft van de inkomsten.

Pastoraat

Rondom het Woord

In de Stille Week zal  op maandag 29 maart, 
dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart, steeds 
om 19.30 uur, een vesper worden gehouden. Dit 
is een al jaren bestaande samenwerking tussen 
onze wijkgemeenten.
Maandag en woensdag is deze vesper in de 
Andrieskerk in Amerongen en dinsdag in de 
Efrathakerk in Overberg.

Op dit moment gaan we als voorbereiders uit 
van de huidige situatie, waarin er nog geen 
kerkgangers zullen zijn en er ook nog geen zang 
mogelijk is. De diensten worden uitgezonden 
en kunnen, als de techniek goed werkt, op de 
vertrouwde manier zowel in Amerongen als 
Overberg worden aangeklikt via de website.

De vespers kennen een doorgaand lied en 
een doorgaande psalm. De doorgaande psalm 
is ingezongen door een familie uit Overberg 
en het doorgaande lied door een familie uit 
Amerongen. De filmpjes zullen in elke vesper 
worden vertoond. 

De vespers op Aswoensdag (17 februari), in de 
40 dagen tijd, en in de Stille Week zijn bedoeld 
als voorbereiding op het gedenken van de weg 
die Jezus Christus gegaan is in de dagen naar 
Pasen: Instelling van de Maaltijd, Lijden en 
Kruisiging, Opstanding.

Zoals gebruikelijk zal stilte een belangrijk 
onderdeel zijn van de vespers.

Zieken
In de week van 1 februari is Corry van 
Ginkel (Dwarsweg 62, 3959 AK Overberg) 
opgenomen geweest in het ziekenhuis voor 
een hartoperatie. 

Nadat ze in de week van 8 februari een paar 
dagen in het ziekenhuis opgenomen was, 
keerde Sina ter Maaten naar huis (Spoorlaan 29, 
3959 BG Overberg) terug. We leven met haar 
en Joop mee.

Cor van Gent (Haarweg 1, 3959 AM Overberg) 
is thuis! Na maanden van twijfel of het goed 
zou komen met hem keerde hij op donderdag 
25 februari naar huis terug. Er valt een last 
van Jenneke en de kinderen af. Ze hebben Cor 
weer terug! Samen met Cor, Jenneke en hun 
kinderen zijn we stil van verwondering en 
danken we God die Cor bewaarde.

Wijzigingen ledenbestand
Vertrokken: 
• Mevr. J. Bette is verhuisd  

van Dwarsweg 5-r 491, 3959 AC Overberg 
naar Hervormde gemeente te Elst 

• Dhr. P.J.B. Stel is verhuisd van Dwarsweg 45,  
3959 AE Overberg naar Protestantse 
wijkgemeente Johannes te Eindhoven

Kerkenraad

Overige berichten

Bedankt 
In de afgelopen periode hebben wij veel steun 
en bemoediging gekregen vanuit de gemeente. 
Dat betekent veel voor ons. Daar willen we 
jullie dan ook hartelijk voor bedanken.

Een hartelijke groet van  
Jenneke, Cor en kinderen van Gent

We bedanken de vrijwilligers die ook dit jaar 
weer trouw hun ‘breng- en haalwerk’ hebben 
gedaan. In het bijzonder bedanken we hen 
dit jaar voor de extra inzet vanwege de 
coronaregels.

Namens de Kerkrentmeesters,  
Reijer Ploeg (secr.)

Oud papier 
Oud papier en karton wordt op de bekende 
route (binnen de bebouwde kom en directe 
omgeving) opgehaald op zaterdag 3 april. De 
opbrengst hiervan is bestemd voor onze kerk. 

Website 
Onlangs is onze nieuwe website Hervormd 
Overberg van start gegaan. U wordt uitgenodigd 
om daar eens een kijkje te nemen. In het maken 
van de nieuwe website is in het afgelopen half 
jaar heel veel werk gaan zitten. De kerkenraad 
dankt de leden van de commissie die deze klus 
hebben geklaard.
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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 is het woord aan Alfred en 
Marion Konijnenbelt.

Hoe heten jullie en wie zijn jullie?
Wij zijn Alfred en Marion Konijnenbelt- van 
Holten en wij wonen met onze kinderen  
Joël (14 jaar),  Rosalie (12 jaar) en Febe (1 jaar) 
een kleine 10 jaar in Amerongen.
Alfred werkt als projectleider ruimtelijke 
ontwikkeling bij de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug en Marion is geriatrie verpleegkundige 
en projectleider in het Diakonessenhuis. 

Waar zijn jullie geboren en getogen?
Alfred is geboren en opgegroeid in Hellendoorn 
(Twente) en heeft later bouwkunde gestudeerd 
in Den Bosch en heeft daarvoor een tussenjaar 
bij een bijbelschool gedaan in de Wittenberg 
in Zeist.
Marion is geboren in Ridderkerk en heeft op 
veel verschillende plekken gewoond omdat 
ze verhuisde van pastorie naar pastorie. Wij 
kennen elkaar via vrienden en zijn getrouwd 

precies in het midden van onze woonplek 
tussen Hellendoorn en Leerdam in Hoenderloo 
in een wit kerkje, de Heldringkerk, die nog iets 
kleiner is dan onze huidige kerk. 

We hebben in onze jongere jaren altijd 
met veel plezier deelgenomen aan HGJB 
kampen en activiteiten, jeugdvereniging, 
kerstconferenties, Alpha cursus, Youth for Christ 
en studentenvereniging Alpha. Samen hebben 
we ook verschillende sport-evangelisatie 
projecten gedaan in binnen- en buitenland met 
Athletes in Action. 

Wat doen jullie het liefst?
Als gezin houden wij allemaal heel erg van 
water. We hebben een zeilbootje in Maurik en 
Joël en Rosalie gaan ‘s zomers op zeilles en 
varen dan zelf in een klein zeilbootje. In onze 
vakantie gaan wij graag naar het strand en 
hopen dan op niet te mooi weer maar op veel 
wind. Dan gaan we samen vliegeren en dat 
kunnen wij echt uren en uren doen. 

Hoe zijn jullie bij onze gemeente gekomen?
Wij zijn in de Efrathakerk gekomen na onze 
verhuizing uit Nijverdal naar Amerongen.

Wat betekent het geloof voor jullie?
Voor ons is het geloof een vaste grond van de 
dingen die je hoopt en een bewijs van de zaken 
die je niet ziet. Voor ons is Jezus aan het kruis 
gegaan voor vergeving van al onze zonden. 
Leven in die vrijheid gunnen wij iedereen!

Wat is jullie motto?
Wij doen niet aan motto’s maar neem jezelf 
niet te serieus en tel je zegeningen ook nu in 
coronatijd. Het zal toch geen toeval zijn dat nu 
in de lijdenstijd de natuur weer helemaal tot 
leven komt. Let op de natuur, de wonderen om 
je heen juist als het even moeilijk is en weet je 
geborgen in Zijn Vaderhand.

Kijk eens naar de vogels, 
in het bos of in de stad,
ze zaaien niet, ze maaien niet, 
ze vinden altijd wat.
Hun Vader zorgt voor hen, 
Hij houdt ze in Zijn hand, 
Hij houdt ze in Zijn Vaderhand.

Kijk eens naar de bloemen, 
zo prachtig stuk voor stuk,
ze spinnen niet, ze weven niet, 
ze maken zich niet druk.
Hun Vader zorgt voor hen, 
Hij houdt ze in Zijn hand, 
Hij houdt ze in Zijn Vaderhand.
Kijk eens in de spiegel, 
jij bent nog veel meer waard
dan vogeltjes en bloemetjes, 
‘t is God die jou bewaart.
Je Vader zorgt voor jou, 
Hij houdt je in Zijn Hand, 
Hij houdt je in Zijn Vaderhand.

(Elly & Rikkert)

Ten slotte
Het voorjaar komt! We kunnen het merken aan 
de temperaturen die de afgelopen tijd werden 
bereikt. In een week tijd stegen ze van tien 
graden onder nul naar vijftien graden boven 
nul. Een stijging van vijfentwintig graden!

Hopelijk mogen we de koude en de kilte 
van de lockdown in een vergelijkbaar tempo 
achter ons gaan laten. Al zal het niet binnen 
een tijdsbestek van een week anders worden, 
laat er met de Pasen zoveel ten goede zijn 
veranderd dat er nieuwe hoop kan beginnen te 
leven. We zien ernaar uit. We bidden erom. Het 
zou een prachtig moment zijn!

Ds. Arjan de Kwaadsteniet

Overige berichten



Eindredactie
Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,   
tel. 0343 451858,  mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie
Jan van de Grift 
Marti Blokpoel 
Marijke van der Vloed

Bezorging, verzending, administratie
AMERONGEN: Sander van Barneveld 
Nederstraat 13A, tel. 06 227 520 62,  
saba2121@gmail.com

ELST: Ton de Jong 
Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of  
06 26963371, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie voor ALLE postabonnementen: 
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

Geen Klokkenluider ontvangen? Bel of mail naar 
Sander van Barneveld. U ontvangt hem dan alsnog. 
Vragen of informatie over de digitale versie kunt u 
sturen naar: klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk
Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving
Wim Klein info@digitalprojects.nl

12 Colofon

Kopij volgend nummer aanleveren  
op onderstaande adressen tot 

maandag 29 maart 2021 om 17.00 uur

Amerongen/Elst 
klokkenluider.amerongen@
gmail.com

Overberg (uiterlijk 10:00) 
Let op! Alleen mogelijk via 
klokkenluider@
hervormdoverberg.nl

Klokkenluider 
ontvangen?
Jaarlijkse vrijwillige bijdrage: €20,-

per post

€10,-

per mail

Aanmelden via klokkenluider.amerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

www.hervormdoverberg.nl

Regio Nieuws

NPV-afdeling zoekt nieuwe bestuursleden

Bijbelrooster
zo. 14 mrt Jozua 5:2-12
ma. 15 mrt Jozua 5:13–6:14
di. 16 mrt Jozua 6:15-27
wo. 17 mrt Jozua 7:1-15
do. 18 mrt Jozua 7:16-26
vr. 19 mrt Jozua 8:1-13a
za. 20 mrt Jozua 8:13b-29
zo. 21 mrt Jozua 8:30-35
ma. 22 mrt Jozua 9:1-15
di. 23 mrt Jozua 9:16-27
wo. 4 mrt Jozua 10:1-15
do. 25 mrt Jozua 10:16-28
vr. 26 mrt Jozua 10:29-43
za. 27 mrt Jozua 11:1-15

zo. 28 mrt Marcus 11:1-11
ma. 29 mrt Marcus 11:12-26
di. 30 mrt Psalm 118
wo. 31 mrt Marcus 14:1-11
do. 1 apr Marcus 14:12-72
Vr. 2 apr Marcus 15:1-47
Za. 3 apr Psalm 88
Zo. 4 apr Pasen, Marcus 16:1-8
Ma. 5 apr Marcus 16:9-20
di. 6 apr Psalm 30
wo. 7 apr Jesaja 25:1-5
do. 8 apr Jesaja 25:6-12
vr. 9 apr Psalm 133
za. 10 apr Jesaja 26:1-11

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 maart vanuit de RK kerk te Maarn 
(11.00 uur)

• op 21 maart vanuit de PKN Michaëlkerk te 
Leersum (10.00 uur)

• op 28 maart vanuit de Hervormde Gemeente 
Nederlangbroek te Langbroek (10.00 uur)

• op 4 april vanuit de PKN Andrieskerk te 
Amerongen (10.00 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.

NPV-afdeling Amerongen-Leersum-Overberg 
biedt vrijwillige thuishulp en ondersteuning 
aan mantelzorgers. Onze afdeling is op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Komt u ons team 

versterken? Voor meer informatie kunt u 
(na 20:00 uur) bellen met Sander Davelaar 
06 41 66 73 18 of een bericht sturen naar 
alo@outlook.com.


