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Toen al de anderen waren weggegaan
Ik zag ze bij de tuinmuur in de verte 
nog redetwisten en verwoed gebaren,
Petrus voorop de stofwolk die de weg wees, 
scheen het stiller dan ooit.

En ik besefte opeens dat ik alleen was
en de angst om de geboorte van de bleke dag
te storen had de krekels zelfs bevangen
zo stil en weifelend rees het licht,
dat bomen grijparmen werden, 
 bloemen valse ogen,
en ik moet zelf een smalle kaars geweest zijn,
daar in de dunne mist, bij het lege graf.

En de twee mannen die in witte kleden
plotseling  voor mij stonden schenen beelden
uit een oud geheimzinnig speelliedje
en maakten mij weer tot een kind. En juist
als in dat spel van vroeger hield ik bei
mijn handen tegen mijn gezicht gedrukt
en schreide, wat ik vroeger had gezongen:
Waar hebben ze mijn meester neergelegd?

Ik was een schreiend kind, ik moest maar weggaan
voordat ze zouden lachen om mijn dwaasheid;
ik moest maar weggaan, net als al de anderen,
weg uit de spooktuin, weg uit het valse licht,
als al de anderen. En ik keerde me om
en veegde met mijn mouw mijn tranen weg,
toen ik de tuinman zag. 

Hij stond er zo gerust en groot. 
En ’t was of al de bloemen
nu opeens bloemen werden en de bomen
hun groen herkregen, toen hij naar mij keek,
en of ik niet alleen meer was, en of
het graf achter mijn rug niet meer bestond,
niet meer als leegte, als holle angst, en of
een leeuwerik opschoot in zijn stem: Maria!

Ik heb het al zo vaak verteld Johannes,
maar steeds als jij mij met Pasen aanziet is het
alsof ik hem mijn naam weer hoor zeggen,
misschien omdat jij op hem lijkt misschien,
omdat het licht van deze dag jouw kleed zo wit
maakt als het zijne op die ochtend.

 Maria Magdalena op paasmorgen 

Maar nee, dat is het niet 
het is omdat het brood dat jij nu in je handen hebt
en mij te eten geeft zijn lichaam is.
Zijn leven, en daarom hoor ik hem vandaag
en meer en ik wil je zeggen dat vandaag
zijn liefde pas geopenbaard wordt,
want je weet Johannes dat hij die ochtend in 
 de tuin zei:
houdt me niet vast.

En zie nu komt hij zelf, nu komt hij zelf 
om mij weer naar zich toe te trekken,
vast te houden, vast te houden. O, ik weet het wel,
ik kan niet zeggen wat ik zeggen wil vandaag,
maar ‘k ben een kaars die van zijn glorie brandt en
ik ben zo gelukkig want zijn leven is mijn leven.
En dit witte brood, o deze liefde is sterker 
 dan de dood.

Michel van der Plas
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zondag 11 april
10:00 uur  ds. G.J. Hiensch, Elst
18:30 uur  ds. M. Roelofse, Nieuw Loosdrecht
collecten  1. KRM predikantsplaats
   2. DIAC algemeen
koster  Gerry van Hardeveld
organist  Anton Kanis
oppas  Dianne en Irene 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 18 april
10.00 uur   Prop .J. Meerkerk, Ede
18.30 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten   1. KRM algemeen
   2. KRM orgelfonds
koster  Dicky Groothuis
organisten  Erik Bogerd en Joke Wolswinkel
oppas  Cobi en Demi 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 25 april
10.00 uur   drs. N.C. van der Voet, Veenendaal
18.30 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten  1. KRM predikantsplaats
   2. DIAC algemeen
koster  Marianne van de Zandschulp
organisten  Jonathan Bogerd en Erik Bogerd
oppas  Marjan en Anne 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 2 mei
10.00 uur   ds. A.D. Poortman, Veenendaal
18.30 uur   Dr. H. Post, Veenendaal
collecten  1. KRM algemeen
   2. DIAC SchuldHulpMaatje
koster  Job van de Bovenkamp
organisten  Erik Bogerd en Joke Wolswinkel
oppas  Selina en Thomas 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 9 mei
10.00 uur   ds. J.Riemersma, Sliedrecht
18:30 uur  ds. L.M. Jongejan, Ede
collecte   1. KRM predikantsplaats
   2. DIAC Open Doors
koster  Johan van Ginkel
organist  Anton Kanis
oppas  Angela en Lotte 
(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 11 april
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur  ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Ouderenzorg, 
   2. Onderhoud gebouwen
oppas Kerkheem
tnd.   Geralt, André en Gijs-Bert
koster   Klaas Brouwer, 06 41556724

zondag 18 april
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Kinderen van Tsjernobyl
   2. Taakgroep Jeugd en gezin
oppas Kerkheem
koster   Pieter Hein v.d. Stigchel, 
   452469

zondag 25 april 
CYA-jeugddienst
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Weeshuis Rwanda
       Abaja ba Kristo
   2. Taakgroep pastoraat
oppas Kerkheem
koster   Geralt Joren, 451426 

zondag 2 mei
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. JOP (PKN)
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem
koster   Jelle Geers, 06 12433852

zondag 9 mei
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Kerk in actie Noodhulp
   2. Werkgroep Missionair
oppas Kerkheem
koster   Ben Brinkman, 452839

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. 11 apr Jesaja 26:12–27:1
ma. 12 apr Jesaja 27:2-13
di. 13 apr Psalm 81
wo. 14 apr Ezechiël 33:1-11
do. 15 apr Ezechiël 33:12-20
vr. 16 apr Ezechiël 33:21-33
za. 17 apr Ezechiël 34:1-10
zo. 18 apr Ezechiël 34:11-22
ma. 19 apr Ezechiël 34:23-30
di. 20 apr Psalm 100
wo. 21 apr 1 Johannes 1:1-10
do. 22 apr 1 Johannes 2:1-11
vr. 23 apr 1 Johannes 2:12-17
za. 24 apr 1 Johannes 2:18-29
zo. 25 apr 1 Johannes 3:1-10
ma. 26 apr 1 Johannes 3:11-24
di. 27 apr Ezechiël 35:1-15
wo. 28 apr Ezechiël 36:1-15
do. 29 apr Ezechiël 36:16-28
vr. 30 apr Ezechiël 36:29-38
za. 1 mei Psalm 136
zo. 2 mei Ezechiël 37:1-14
ma. 3 mei Ezechiël 37:15-28

di. 4 mei Psalm 116
wo. 5 mei Ezechiël 38:1-13
do. 6 mei Ezechiël 38:14-23
vr. 7 mei Ezechiël 39:1-16
za. 8 mei Ezechiël 39:17-29
zo. 9 mei Jozua 23:1-16
ma. 10 mei Jozua 24:1-13
di. 11 mei Jozua 24:14-28
wo. 12 mei Jozua 24:29-33
do. 13 mei 1 Johannes 4:1-10
vr. 14 mei 1 Johannes 4:11-21
za. 15 mei 1 Johannes 5:1-12
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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: Dhr. G. den Hartog, Dwarsweg 52 A,  3958  AJ 
Overberg. Tel. 410958. 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

Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten
De dienst van 11 april is mee voorbereid met 
een aantal gemeenteleden. Er wordt aandacht 
besteed aan het diaconaal project van dit jaar 
waarin dorpsakker ‘De Parel’ centraal staat. Niet 
zo vreemd daarom dat we dan ook stilstaan 
bij de betekenis van ‘de tuin’ in de Bijbel. Ook 
omdat we net Pasen gevierd hebben en het 
paasevangelie zich ook in een tuin afspeelt…
Op 18 april is er géén Kerk en Schooldienst; het 
lukte de leerkrachten niet om in deze chaotische 
tijd zo’n dienst voor te bereiden. Dus hebben we 
die ochtend een ‘gewone dienst’, ook wel eens 
bijzonder!
Op 25 april is er een CYA-dienst met 
medewerking van de band en voorbereid door de 
CYA-commissie. Er wordt vast weer heel creatief 
met de mogelijkheden en onmogelijkheden 
omgegaan waar we in deze tijd mee te maken 
hebben!

CYA-jeugddienst: KONINGSdag
Zondag 25 april staat de CYA-jeugddienst in 
het teken van het thema van KONINGsdag! 
God is Koning: wat betekent dat? Welke 
verwachtingen mag God van jou hebben en 
welke verwachtingen mag jij van God als 
Koning hebben? Wat voor soort Koning is 
God? Allemaal vragen waar we het over gaan 
hebben, naast de Koningsspelen, aubade en 
liederen van de CYA-band natuurlijk. Zijn jullie 
ook allemaal van de partij?

Palmpasenstokken
Hallo kinderen van de kindernevendienst,
Hopelijk hebben jullie genoten van het maken 
en versieren van de palmpaastok dit jaar, met 
daarna het samenzijn in de kerk, de optocht en 
het eieren zoeken.
Na het paasfeest zou het fijn zijn als jullie 
de palmpasenstokken weer inleveren bij de 
pastorie aan de Nederstraat 13, dan kunnen 
we ze volgend jaar weer opnieuw gebruiken! 
Bedankt alvast!

Op zoek naar...  
nieuwe kindernevendienstleiding!
Wie o wie wil ons team van kindernevendienst-
leiding komen versterken? 
Met ingang van het seizoen 2021/2022 zijn we 
op zoek naar 5 nieuwe mensen.
Lijkt je dit wat of wil je eerst meer informatie, 
laat het ons weten, dan kunnen we hopelijk met 
volle bezetting het nieuwe seizoen van start!
Alice de Ruiter, tel 0343-453081 en Gerline 
Barneveld, tel 0318-472130.

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

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

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

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

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

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

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

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Pastoraat

Meeleven – sectie 1 en 2
Dhr. E. Rijksen (Leersum), woont nu in het 
Zonnehuis in Doorn (Bergweg 2, 3941 RB,  
afd. Vossenbos). 
Mevr. H. Appeldoorn-van Charante verbleef 
sinds september vorig jaar in een zorghotel in 
Utrecht. Op 19 maart keerde ze weer naar haar 
eigen huis terug.
Mevr. R. Blankestijn-Nellestijn, is op het 
moment van schrijven nog in Careyn Nieuw 
Tamarinde in Utrecht.  
Dhr. A. Kroeze was een aantal weken 
opgenomen in het Diakonessenhuis in Utrecht. 
In de week voor Pasen onderging hij in het 
UMC een operatie. 
Mevr. J. van der Graaf-van den Berg werd 
opgenomen in ziekenhuis Gelderse Vallei te 
Ede.  
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Vervolg ‘Pastoraat’

voelde dan ook echt als hun kerk. Janny was er 
jaren actief als ouderling, Arie als diaken. Samen 
waren zij trouwe kerkgangers. Ze voelden zich 
er thuis en waren nauw verbonden met het wel 
en wee.
Door de samenvoeging van de Ark en de 
Andrieskerk kwam aan dit vertrouwde een 
einde. Het heeft veel moeite gekost dit los te 
laten en te accepteren. Maar langzamerhand 
zijn Arie en Janny zich ook in de Andrieskerk 
thuis gaan voelen en hebben hun plekje 
daarin gevonden, al zijn de diensten nu nog 
even online. Zij hebben veel waardering wat 
er allemaal gedaan wordt voor de jeugd en 
ouderen door predikanten en vrijwilligers. Al 
was het eerst even wennen zijn Arie en Janny 
nu dankbaar dat ze zich welkom weten bij de 
Protestantse wijkgemeente Amerongen.

Namens Tiny Hoogendoorn

Meeleven sectie 3
Dhr. De Winter woont 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.
Dhr. Kuus woont alweer een paar maanden 
in Elim, Koenestraat 128, afdeling Rijnzicht, 
kamer 454. Ook voor hem en zijn vrouw, die 
op Tabakslaan 10 woont, is de nieuwe situatie 
erg lastig. 
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  
Cornelia Jacoba Vilvoye-Visee
Cornelia Jacoba Visee werd geboren op 4 
juli 1928 als 2e in een gezin van uiteindelijk  
4 kinderen. Het gezin was kerkelijk betrokken, 
maar de kinderen werden niet gedoopt: dat 
mogen jullie later zelf beslissen, zeiden haar 
ouders. Toen de oudste zus al uit huis was, 
overleed haar moeder. Daarna mocht Cokky 
niet meer naar school, maar moest ze thuis zorg 
dragen voor het gezin. Dat ze niet heeft mogen 
studeren, heeft ze erg jammer gevonden.

In 1968 trouwde ze met Jan Vilvoye en zij 
gingen inwonen bij notaris Stolk, waar zij 
huishoudster werd. Het huwelijk was helaas 
niet erg gelukkig, maar Cokky bleef trouw 
voor Jan zorgen tot zijn overlijden in 1987. 
Nog in die tijd van zijn ziekte volgde Cokky 
belijdeniscatechese en op eerste Pinksterdag 
werd ze gedoopt, op haar 58e. De mooiste 
dag van mijn leven, zei ze daarover. Ze bleef 
huishoudster bij de notaris, tot hij overleed. Na 
een korte periode in Veenendaal, waar ze niet 
kon aarden, kwam ze terug naar Amerongen, 
op Tabakslaan 4. Daar woonde ze tot ze in 
oktober vorig jaar lichamelijk zo was verzwakt 
dat ze verhuizen moest naar Nieuw Boschzicht 
in Leersum.

Cokky had zelf geen kinderen, maar onderhield 
een goede band met haar nichtjes, en 
achterneven en -nichten. Daarnaast was haar 
hulp Petra haar steun en toeverlaat. Ze kon de 
afgelopen maanden steeds minder en werd op 
het laatst ook benauwd. Op donderdagmorgen 
18 maart overleed ze in haar slaap, op 
92-jarige leeftijd. De uitvaart vond plaats op 
dinsdagmiddag 23 maart in Ede. We stonden 
daar o.a. stil bij haar geloof en belijdenis, die 
voor haar zo belangrijk waren.

ds. Mendie Hofma

In memoriam Hendrik de Kruijf
Op 24 maart 2021 is Hendrik de Kruijf 
overleden op 63-jarige leeftijd. Henk werd 
geboren op 18 november 1957 in Driebergen. 
Hij had een oudere broer; later kwam er nog 
een zusje. Toen Henk 7 jaar was, overleed 
hun vader plotseling, een grote klap. Hij 
verhuisde samen met zijn zus en moeder naar 
Scherpenzeel, toen hun moeder trouwde met 
pa Cozijnsen. In Scherpenzeel ging hij op het 
jongerenkoor Masjiach, waar hij Hilda leerde 
kennen. Ze trouwden op 19 juli 1989 en gingen 
op Royenstein wonen, waar eerst Arenda en 
later Thom werd geboren. De jongere zus 
van Henk overleed al in 2000, wat weer veel 
verdriet gaf in de familie. In 2005 kreeg Henk 
een herseninfarct, waar hij weer goed van 
herstelde. Hij hield van het schildersvak en 
vond het fijn als klanten tevreden waren over 
zijn arbeid. Ook de Ark én beide pastorieën 
heeft hij geschilderd. Er kwamen door de jaren 
heen twee schoonkinderen bij, die ook een 
plekje in het hart van Henk en Hilda vonden.

Begin 2020 werd Henk ziek en werd een 
uitgezaaide niertumor geconstateerd. De 
vooruitzichten waren heel slecht, dus hij was 
blij dat hij de geboorte van kleindochter Lieke 
(dat betekent ‘engel’) en haar eerste maanden 
nog heeft meegemaakt. De laatste weken ging 
zijn conditie erg achteruit, zowel lichamelijk 
als geestelijk (door de tumor in zijn hersenen). 
Toen het thuis echt niet meer ging, is hij enorm 
liefdevol opgevangen in De Wingerd, waar 
hij vijf dagen later overleed. Op maandag 
29 maart was de dankdienst voor zijn leven, 
waarna hij begraven is op de Nieuwe Algemene 
Begraafplaats in Amerongen. 

ds. Mendie Hofma

Dankbetuiging 
Janny en Arie van der Graaf zijn op 13 april  
60 jaar getrouwd! Vanwege de corona heel 
jammer dit niet te kunnen delen met familie, 
vrienden en mede-kerkgangers.
Zij trouwden te Ermelo in 1961 in de 
gereformeerde kerk aldaar, en kregen de mooie 
trouwtekst mee:
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een 
licht op mijn pad.

Ze kregen een zoon, een dochter en vier 
kleinkinderen. Vanwege de werkzaamheden 
van Arie bij de PUEM verhuisden zij via Zeist 
en Utrecht in 1970 naar Amerongen. Beiden 
waren zeer betrokken bij de bouw van De 
Ark en hebben de kerk steen voor steen zien 
opbouwen en daar actief aan meegeholpen. Het 

Taakgroep Andries door de week

Lezing over euthanasie
En weer gaat er een geplande avond van 
Andries door de week niet door vanwege de 
coronamaatregelen. Op donderdag 15 april om 
20.00 uur zou prof. dr. Theo Boer, hoogleraar 
Ethiek van de Gezondheidszorg bij de PThU 
in Groningen, spreken over het onderwerp 
euthanasie onder de titel: ‘Nederland, euthanasie 
en de protestanten’. Vervolgens zou hij daarover 
met ons ook in gesprek gaan. 
Helaas hebben we in goed overleg met prof. 
Boer moeten besluiten deze avond niet door 
te laten gaan. 

Positief nieuws is dat we hem in het programma 
2021-2022 opnieuw mogen inplannen. Wordt 
dus vervolgd…
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Taakgroep Pastoraat

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

Vier dames en een heer vormen samen de 
basis op Stenderland 2. Neergestreken uit 
verschillende windstreken, dus export ;-). Ook 
op deze stek is er ruimte genoeg voor meerdere 
zielen. Sinds midden 2020 hebben wij eens in 
de maand in het weekend een jong mens extra 
in het midden van ons gezin. Met regelmaat 
vult ons huis zich daarnaast met uitbreidingen 
in verschillende vormen. Uiteraard passend 
binnen de huidige coronatijd. Kortom leven 
in de brouwerij! Zoals moeder Theresa ooit 
verwoordde: Never be so busy as not to think of 
others -> de kracht van Zijn (naasten)liefde.  
Als gezin zijn we een onderdeeltje van de 
grote puzzel van de Andries. Met inmiddels 
3 puberdames ervaren wij dit binnen onze 

gemeente als een uitdaging. Samen of alleen, 
in rust of reuring, bewust verbinding blijven 
zoeken met Hem in verschillende vormen en 
richtingen. Daarin heeft onze gemeente ook 
een plekje. In verbondenheid met klein en 
groot, in wat en wie is geweest en nog komt…, 
dichtbij en ver weg, in de hoop dat een ieder 
zich gedragen mag (blijven) weten door Hem.  

- Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, in het 
leven wat wij delen, zo kwetsbaar als het is. 
Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen 

zijn, in ons verschillen en ons gelijken. - 

Warme groet, Gert& Ingeborg,  
Marit, Anne-Sophie en Marilène

Kerkenraad

Beste gemeenteleden,
Op het moment dat u deze Klokkenluider leest, 
liggen de Paasdagen alweer achter ons en 
hebben enkele voorjaarsdagen ons verwend 
met heerlijke warmte en zonneschijn.
We hopen dat u de Stille week en de Paasdagen 
ook zo heeft mogen ervaren. Ondanks dat alles 
online was, hopen we dat u vol warmte  en 
met verstilling de boodschap van Pasen hebt 
ontvangen.
De tieners hebben hun Paaschallenge gehad, 
een geweldig initiatief.
Palmpasen voor de kinderen van de 
kindernevendienst zag er prachtig uit en fijn om 
online te kunnen volgen. Een compliment aan 
iedereen, de palmpaasstokken waren geweldig 
mooi versierd. We hebben daar veel foto’s van 
voorbij zien komen via de app. En niet in het 
minst verdient de kindernevendienstleiding een 
compliment. Zij zetten zich geweldig in, nu met 
Palmpasen en al de hele periode dat we online zijn, 
om onze kinderen met filmpjes en verhalen via de 
website betrokken te houden bij onze gemeente.

Enkele weken geleden is de Andries-app 
geïntroduceerd. Al heel veel mensen hebben 
de app gedownload en geïnstalleerd. Het is een 
mooie manier om de verbondenheid binnen 
onze gemeente te versterken. Dit was dan ook 
al te zien aan de vele foto’s en filmpjes en 
berichtjes die geplaatst zijn.
Het online koffiedrinken werd door de weken 
heen ook door steeds meer mensen gevonden. 
Fijne, mooie en inspirerende gesprekken 
hebben hier plaats gevonden. Hier past dank 
aan de commissie missionair. 
Een foto van de kerkenraadsvergadering heeft u 
ook kunnen zien op de app. Helaas moet dit nog 
steeds online. We hebben de beleidsplannen van 
de taakgroep Jeugd en Gezin en de taakgroep 
Andries door de Week vastgesteld. 
De jaarcijfers over 2020 zijn besproken en 
toegelicht door Sander Bouman, waarna ze 
akkoord zijn bevonden door de kerkenraad. Sander 
Bouman zal u hierover elders in de Klokkenluider 
inlichten. Daarnaast is vastgesteld dat het 
aantal vieringen dat in beeld terug te zien is op  
www.kerkdienstgemist.nl wordt teruggebracht 
naar vier weken. De geluidsopnames blijven wel 
langer staan.

Helaas zijn wij gezien de hoge besmettingen 
en aanhoudende scherpe maatregelen nog 
genoodzaakt het toelaten van bezoekers 
tijdens de vieringen uit te stellen. We houden 
dit goed in de gaten en bespreken dit opnieuw 
in de komende vergadering van april. 
We hopen dat we elkaar snel weer kunnen 
begroeten in de kerk. Ondertussen blijven 

we samen de vieringen online volgen. Mocht 
u ideeën met ons willen delen of anderszins 
zaken waar u onze aandacht op wilt vestigen, 
schroom niet met iemand van de kerkenraad of 
één van de predikanten contact op te nemen.

Namens de kerkenraad,  
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld
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Mutaties Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
• Mevr. J.H. Kooistra-Beekman naar 

Koenestraat 128 (was Pr. Bernhardlaan 79)
• Dhr. J.C. Groothuis naar Lekdijk 25  

(was Tabakslaan 14)

Opbrengsten van collectes en giften
collecte 28-02 € 145,00
collecte 07-03 - 170,50
collecte 14-03 - 701,00
collecte 21-03 - 162,50
collecte 28-03 - 55,00

met vriendelijke groet Sandra Ruitenbeek

Te koop
Wij zijn een beetje aan het opruimen en bieden 
aan de liefhebber het volgende aan:
• 6 klassieke stoelen met matten zitting 

zonder armleuningen.
• 1 klassieke stoel met matten zitting met 

armleuningen.
Kwaliteit: “klassiek” met aardig wat zit-ervaring. 
Vraagprijs: € 50,= voor de 7 stoelen.
Te zien in de koorkamer, na afspraak met Huib 
van Alfen, 06 44922744 of Hans Weijman,  
06 53734808.

Namens de Kerkrentmeesters, Hans Weijman

Vrijwillige bijdrage voor de 
Klokkenluider
Bij dit nummer van de Klokkenluider treft u 
het verzoek aan voor uw jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage voor de Klokkenluider. 
Als u de Klokkenluider op papier ontvangt 
verzoeken wij u om een bijdrage van 20 euro. 
Voor de digitale versie vragen wij u om een 
bijdrage van 10 euro over te maken.

Ook blijven wij u oproepen in verband met 
de steeds stijgende kosten van drukwerk en 
verzending om uw papieren abonnement om 
te zetten in een digitaal abonnement. 
U kunt voor het omzetten een mail sturen naar 
klokkenluider.amerongen@gmail.com als u 
meelevend bent in Amerongen of naar 
klokkenluider@hervormdoverberg.nl als u 
meelevend bent in Overberg.

Graag zien wij uw vrijwillige bijdrage tegemoet.

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Sonja Rinsma

Kerkrentmeesters

Toelichting verkorte jaarrekening 2020 Wijkgemeente Amerongen

Het jaar 2020 is afgesloten met een verlies 
van € 8.291,00. Begroot was een verlies van  
€ 23.170,00. Het verschil wordt vooral verklaard 
door de volgende meer- of minder opbrengsten:

Belangrijkste verschillen: In 2020 hebben wij 
overeenkomstig ons voorstel en het besluit 
in de kerkenraad, bij de ASN Bank, van ons 
vrije vermogen extra € 250.000,00 belegd in 
een beleggingsfonds. Dit heeft geresulteerd 
in een koerswinst van € 11.000,00. Tevens 
hebben wij ontvangen een dividenduitkering 
van € 9.000,00. Verder is er minder uitgegeven 
aan onderhoud Andrieskerk ten bedrage van 
€ 15.000,00. De kerkbalans heeft in 2020  

€ 8.000,00 minder opgebracht dan begroot. 
Wel hebben de collecten € 5.000,00 meer 
opgebracht. Digitaal collecteren heeft dus geen 
negatieve invloed op de collecteopbrengsten 
gehad. De pastoraatskosten waren € 6.000,00 
hoger. Al met al zijn wij tevreden met het totaal 
resultaat.

Wij hadden verder begroot een bijdrage te 
ontvangen van de Stichting Vrienden van de 
Andrieskerk (SVAK) groot € 15.000,00. Deze 
bijdrage is verschoven naar 2021, aangezien de 
onderhouds- en schilderwerkzaamheden aan de 
koorramen ook zijn verschoven naar 2021. Dit 
hangt samen met een subsidieaanvraag aan 
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Diaconie

Collecten 
28/2 St. Noodfonds  
 Vluchtelingen UH € 321,00
7/3 Plaatselijk werk Diaconie - 374,50
10/3 A Rocha  - 145,50
14/3 Diaconaat KIA - 283,50
21/3 Plaatselijk werk Diaconie - 169,50

Giften
3/2 via Koos v. Zeist: € 50,-te verdelen in  
€ 30,- Diaconie en € 20,- Kerkrentmeesters.

Van de Diaconie
Als U dit leest is Pasen al weer achter de rug. 
Alle mensen boven de 80 jaar hebben een 
plantje en een kaart gekregen. In Elim en de 
Ridderhof hebben de mensen in de huiskamers 
bloemen, paasbrood en een kaart gekregen en 
de andere bewoners een plantje en een kaart. 
Voor het personeel was er chocolade en een 
kaart. Er is weer heel wat werk verzet, maar 
ontzettend leuk en dankbaar om te doen. Ook 
dank voor Marjan (van het Blommeke).
We wensen U allen een goede en gezegende 
tijd naar Hemelvaart en Pinksteren.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

Overige berichten

de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (SIM). 
Wij hebben dit jaar een subsidietoezegging 
ontvangen van de Rijksdienst groot € 63.455,00 
(50% van alle kosten), te verdelen over  
6 jaartermijnen en een slottermijn van 10%. 
Het geld zal voornamelijk worden besteed 
aan onderhoud koorramen, herstel metsel- 
en voegwerk, dakbedekking en goten. Dit 
alles volgens een plan gebaseerd op een 
onderhoudsrapport van Monumentenzorg. De 
SVAK is nauw betrokken bij de financiering van 
alle kosten, welke niet worden gesubsidieerd 
vanuit de Rijksdienst.  Wij zijn zeer blij met de 
ontvangen toezeggingen.

Naar alle verwachting kunnen wij in het 
voorjaar geen Gemeenteavond organiseren 
gezien corona. Daarom berichten wij u alvast op 
deze wijze via de Klokkenluider. Mocht u inzage 
wensen in de volledige cijfers, dan kunt u een 
afspraak maken met onze penningmeester. 
Gedurende week 15 (12 t/m 16 april 2021) kunt 
u hiervoor bellen met nummer 06- 3197743.

Sander Bouman, Penningmeester 
Kerkrentmeesters

Kerkbalans en de incasso van januari
Veel Gemeenteleden betalen maandelijks een 
bijdrage voor de kerk naar aanleiding van de 
actie kerkbalans. Sommigen van u boeken 
maandelijks zelf het afgesproken bedrag 
over. Maar veel leden laten ook door de kerk 
maandelijks een bedrag incasseren. Dat is 
mooi.  Maar nu blijkt dat er onduidelijkheid is 
over de incasso van de maand januari. 
Helaas kan de kerk niet incasseren in januari, 
omdat wij pas eind januari de actie kerkbalans 
afronden. Dat betekent dat wij alleen uw 
toegezegde bijdrage kunnen incasseren over 
de maanden februari tot en met december. En 
dus niet over januari!
Graag dan ook uw bijdrage over de maand 
januari, zelf via een overboeking of eventueel 
via de acceptgiro uitvoeren. Als u dat nog niet 
heeft gedaan, wilt u dit dan alsnog doen en 
het bedrag van januari boeken naar rekening 
NL97 INGB 0003 5056 00 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amerongen.
Vindt u dat niet handig, dan kunnen we ook 
uw incasso aanpassen, zodat u uw bijdrage 
verdeelt over maximaal 11 maanden.

Heeft u vragen of wilt u uw incasso laten 
aanpassen, laat het ons dan weten. U kunt dan 
een mail sturen naar onze penningmeester 
Sander Bouman, s.bouhuys@planet.nl  of u 
kunt hem bellen op 06-13197743.

Mede namens Jeannet Drost (administratie 
kerkbalans) , Sander Bouman, penningmeester

Wandelen
Beste gemeenteleden,
In deze Corona-tijd kan en mag veel niet, hierdoor 
missen we de persoonlijke contacten binnen onze 
gemeente. Met het voorjaar op komst kunnen 
we gelukkig wel wandelen in onze schitterende 
omgeving. 
Bij mij ontstond het idee om een wandelpoule 
te gaan opzetten voor belangstellende 
gemeenteleden. Ik zal dan gemeenteleden per 
tweetal aan elkaar koppelen, die een wandeling 
met elkaar kunnen maken, rekening houdend 

met de 1,5 meter afstand. De tweetallen kunnen 
onderling afspreken hoe lang en wanneer ze met 
elkaar willen wandelen. Als je na deze wandeling 
weer met iemand anders wil wandelen, meld je 
dat bij mij en koppel ik je weer aan een ander 
gemeentelid. Het zou leuk zijn om een foto van je 
wandeling te mailen naar mij voor onze website.

Ben je geïnteresseerd, mail of app naar mij. 
r.ruitenberg@hotmail.nl, 06 51044326

Met vriendelijke groeten, Richard Ruitenberg
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Beamteam
Leden van één Lichaam, het Lichaam van Christus.
Dat is een omschrijving van gemeente zijn. Lees  
1 Korintiërs 12 vanaf vers 12  er maar op na.

Een handvol vrijwilligers, jong en oud, vormt dit 
team. Het zijn mensen die behulpzaam willen zijn 
bij het goed laten verlopen van (onder meer) de 
zondagse dienst.
Ik zit dicht bij het vuur. Kees is de coördinator 
van het beamteam. We horen naast positieve 
geluiden, regelmatig gemopper. Dat laatste 
ontmoedigt.

Besef lieve gemeenteleden, het is een echte klus 
om de presentatie goed voor elkaar te maken. 
Het is een prestatie om alles technisch goed 
geolied te laten verlopen. Want het is allang niet 
meer ‘alleen maar’ liturgie incl. de lezingen en 
de liederen. De beeldman/-vrouw moet denken 
aan zóveel zaken tegelijk. Ze doen het tijdens de 
dienst ook vaak met z’n tweeën, vaak assisteren 
er ook jonge mensen uit onze gemeente. Fijn die 
betrokkenheid!
Er moet dus aan veel tegelijk gedacht en 
gehandeld worden. Het camerawerk is een deel 
van het werk dat er zeer op aankomt. Er zijn 
twee camera’s.  Er zijn veel aspecten waarvan 
beeld gemaakt moet worden: de voorganger, de 
zangers, de lector, de bloemen, de teksten enz. En 
bij projecten ook nog: aangeleverde filmpjes, de 
opstelling van het liturgisch bloemschikken enz.

In de periode dat er niet gezongen mocht worden, 
werd gebruik gemaakt van beeldmateriaal van 
‘Nederland zingt’ of gefilmde liederen op andere 
wijze via YouTube. Een zegen, dat er zóveel 
mógelijk is! Maar realiseer je, hoeveel werk eraan 
vastzit voor het materiaal toepasbaar is in de 
presentatie van onze vieringen…
Daarnaast ontwikkelt zich ook van alles. Het blijkt 
mogelijk om beeld van de kerkruimte plus lied 
en of lezing tegelijkertijd te tonen. Wow! Dat is 
prachtig! Het ziet er steeds professioneler uit!

En hier dreigen we de mist in te gaan…We zijn 
een beetje verwend, denk ik. Want weet je, als we 
de tv aandoen krijgen we in de regel geluid en 
beeld op maat van hoge kwaliteit. En onbewust 
verwachten we dát nu óók van beeld/geluid 
van onze eigen kerkdiensten. Vergeten daarbij 
helemaal dat ons beamteam een club is van 
amateurs.
Een club trouwe mensen die week in week uit 
hun ‘stinkende best’ doen om de gemeente 
te bedienen. En daarbij enigszins te kunnen 
evenaren aan wat de professionals kunnen. Voor 
de één is het een fluitje van een cent. Voor de 
ander kost het zowat alles… Al doende leert men.

Vervolg ‘Overige berichten’

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Het valt mij op, dat doen we zelf óók, dat wanneer 
de dienst begint, we bijna direct commentaar 
leveren over wat er technisch niet goed verloopt. 
Het gevolg is, dat je je ergert en bijna vergeet 
waarom je voor de buis/laptop bent gaan 
zitten op zondagochtend. Vergeten bijna, hoe 
bevoorrecht we zijn. Wij kúnnen nog in vrijheid 
diensten volgen. (hoeveel van onze geloofsbroers 
en -zussen worden met vervolging bedreigd?)

Mijn oproep is: heb wat geduld met elkaar.
Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets 
tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van 
Christus, die jou zonder meer vergeven heeft.  
(Kolossenzen 3:13)
Wees nederig en vriendelijk, heb geduld met 
elkaar en verdraag elkaar vol liefde. (Efeziërs 4:2)

En dit met het oog op: leden van één Lichaam, 
het lichaam van Christus.

Coby Brink-Haasjes

Andries-app voor de hele gemeente!
Afgelopen maand heeft voor mij in het teken 
gestaan van het lanceren van de Andries- app 
en kan er langzaam overgegaan worden naar 
de instandhouding ervan. Het is al een paar keer 
genoemd in de klokkenluider en inmiddels ook al 
twee keer in de kerk. De app wordt op het moment 
van schrijven (eind maart) al door inmiddels 
160 gemeenteleden gebruikt. Ik denk dat veel 
mensen die nauw betrokken zijn met activiteiten 
binnen de kerk of mensen die goed om weten 
te gaan met het downloaden van de app en het 
aanmaken van zo’n account, er inmiddels in zitten. 

Ik wil u daarom heel graag aanmoedigen, als 
u de app al heeft, om ook juist die andere 

gemeenteleden, die misschien minder zichtbaar 
zijn of er minder makkelijk mee uit de voeten 
komen, uit te nodigen en te helpen! Niet te 
vergeten: de app is voor alle leeftijden. 

Met de app kan er actuele informatie gedeeld 
worden en dat vinden sommige mensen juist 
heel leuk en prettig in deze tijd! Daarnaast is het 
eenvoudiger om met de app te collecteren en 
een gemeentegids waar u makkelijk gegevens 
van andere gemeenteleden kunt vinden. Het idee 
achter de app is ook een beetje dat mensen uit de 
gemeente, en zeker voor nieuwe gemeenteleden, 
gezichten van elkaar kunnen herkennen. Dus als 
u een foto van uzelf hebt waar u vindt dat u goed 
op staat, dan heel graag die gebruiken. Praktisch 
is ook om uw huisadres en telefoonnummer 
daaraan toe te voegen. En ook het werk en uw 
functie binnen de kerk te vermelden. Deze 
informatie is veilig opgeslagen en alleen te zien 
voor gemeenteleden in de app.

Naast deze oproepen aan u die de app al heeft 
om anderen te helpen, is de app natuurlijk te 
downloaden als PW Amerongen uit de google 
play store of de app store. Hoe u de app kunt 
downloaden en een account aanmaken? 

1. Op de website kunt u een handleiding 
vinden met de te volgen stappen voor het 
downloaden, aanmaken van een account en 
het gebruik van de app.

2. 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. 

Met vriendelijke groeten, Luc de Ruiter
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Klokkenluider
Bij dit nummer van de Klokkenluider treft u 
het verzoek aan voor uw jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage voor de Klokkenluider. Als u de 
Klokkenluider op papier ontvangt verzoeken 
wij u om een bijdrage van 20 euro. Voor de 
digitale versie vragen wij u om een bijdrage 
van 10 euro over te maken. 

Ook blijven wij u oproepen in verband met 
de steeds stijgende kosten van drukwerk en 
verzending om uw papieren abonnement om 
te zetten in een digitaal abonnement. 

U kunt voor het omzetten een mail sturen 
naar klokkenluider.amerongen@gmail.com als  
u meelevend bent in Amerongen of naar 
klokkenluider@hervormdoverberg.nl als u 
meelevend bent in Overberg. Graag zien wij uw 
vrijwillige bijdrage tegemoet. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Sonja Rinsma

Oud papier 
Oud papier en karton wordt op de bekende 
route (binnen de bebouwde kom en directe 
omgeving) opgehaald op zaterdag 1 mei. De 
opbrengst hiervan is bestemd voor onze kerk. 

Rondom het Woord

Heilige Doop
In overleg met enkele doopouders heeft de 
Kerkenraad besloten om de bediening van de 
Heilige Doop uit te stellen tot in ieder geval 
komende mei. Op dat moment overwegen we 
opnieuw de mogelijkheden.

Pastoraat

Geboorte
Op vrijdag 26 maart is geboren Evan Arie van 
Ginkel, zoon van Johan en Margrit van Ginkel 
(Schoolweg 9, 3959 AW Overberg). Evan is het 
broertje van Jorik en Marin.

We feliciteren hen van harte en wensen Johan 
en Margrit Gods zegen en wijsheid toe bij de 
opvoeding.

Kerkenraad

Uit de vergaderingen
In de vergadering van 17 maart j.l. hebben 
we o.a. de volgende zaken besproken. De 
viering van het Heilig Avondmaal, zoals we dat 
gewend waren op Goede Vrijdag, kan helaas 
nog niet doorgaan vanwege het zeer geringe 
aantal gemeenteleden dat de dienst kan 
bezoeken. We ervaren dat als een groot gemis, 
en we hopen dat het aantal kerkgangers weer 
spoedig mag toenemen, zodat de viering (in 
meerdere diensten) wel weer kan plaatsvinden. 

Uit de gemeente zijn enkele vragen gekomen 
over het gebruik van OTH voor en tijdens de 
dienst. We vinden het kindermoment bij de 
online diensten van groot belang; daarbij 
wordt regelmatig uit OTH een lied gekozen. 
In de volgende vergadering gaan we er nader 
op in, rekening houdend met eerdere besluiten 
over de liturgie. 

Op voorstel van de ‘dienstregelaars’ spreken 
we af, dat ze grote gezinnen, die de dienst 
bezoeken, als 3 personen tellen, zodat er iets 
meer ‘vulling’ van de kerk kan zijn. 

We hebben overlegd met doopouders, dat 
we de bediening van de Heilige Doop in mei 
opnieuw bezien. 
Het rooster voor de kerkdiensten wordt 
uitgebreid met de namen van degenen die het 
beeld en geluid bij de diensten verzorgen. Het 
wordt onder alle belanghebbenden verspreid, 
maar niet op de website gepubliceerd. 

Vanwege de kosten voor het drukken en 
verspreiden van de Klokkenluider, willen we 
het digitale (goedkopere) abonnement blijven 
bevorderen. Het is niet de bedoeling dat 

gemeenteleden zowel digitaal als per post het 
blad ontvangen. 
We bespreken de activiteiten van de jongeren 
uit de gemeente in de diverse geledingen, de 
catechisaties en het kringwerk. 

Na een efficiënte en goede vergadering, gaan 
we kort voor het begin van de avondklok weer 
naar huis.

Gert den Hertog

Ambtsdragers
Na een jarenlange en toegewijde inzet heeft 
Teunis Reedijk afscheid genomen van de 
Kerkenraad, als diaken en als scriba. Intussen 
heeft de overdracht van het scribaat naar 
mij plaatsgevonden en heeft Teunis me 
wegwijs gemaakt in de ‘geheimen van het 
vak’. Het e-mailadres van de scriba van de 
wijkkerkenraad is onveranderd gebleven: 
scriba@hervormdoverberg.nl. Het zijn nu wel 
een paar andere ogen die de berichten lezen. 
Ik hoop dat ik met de mij geschonken gaven, 
een goede invulling aan het scribaat mag 
geven, ten dienste van de gemeente en de 
Kerkenraad. Daarbij weet ik me geroepen door 
de Here van de kerk en gesteund door velen 
om mij heen.

Gert den Hertog

Wijzigingen ledenbestand 
Ingekomen
• Dhr. G. Donselaar  en mevr. P.H. Donselaar-

van de Vlierd, Bergweg 18 S, 3959 AB 
Overberg, van de Hervormde gemeente 
Leersum.

Overige berichten

Kerkrentmeesters

Nieuwsbrief
We zien elkaar, door de huidige coronacrisis, 
helaas beperkt. Daarom is de nieuwsbrief in het 
leven geroepen om onze kerkleden wekelijks 
actief per mail te informeren. Prachtig om te 
zien dat steeds meer leden zich aanmelden, 
zowel jong als oud. 

Bent u ook benieuwd en wilt u zich ook 
aanmelden? Stuur dan een mail naar 
nieuwsbrief@hervormdoverberg.nl! 
Vervolgens ontvangt u iedere vrijdag een 
interessante brief in uw mailbox vol nieuws en 
actualiteiten.
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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 leverde Jolanda Gerritse 
haar bijdrage.

Hoe heet je en wie ben je?
Ik ben Jolanda Gerritse (39). Ik ben 14 jaar 
geleden met Wobke (44) in het huwelijksbootje 
gestapt. We hebben eerst samen in Rhenen 
gewoond en zijn 7 jaar geleden verhuisd naar 
Overberg, omdat we daar een heel leuk huisje 
zagen vlakbij het bos. 

Waar ben je geboren en getogen?
Wobke is opgegroeid in Wamel en ik in 
Ederveen. Via gezamenlijke vrienden hebben 
we elkaar ontmoet. Wobke woonde toen 
inmiddels in Wageningen en van daaruit 
hebben we de keuze gemaakt om in Rhenen 
te gaan wonen.

Wat doe je het liefst?
Ik vind super veel dingen leuk en ben graag 
bezig. Ik sport graag en een aantal keer per 
week kun je mij vinden bij een crossfitbox in 
Veenendaal. Verder doe ik zo nu en dan aan 
mountainbiken en hardlopen.  Ook vind ik het 
heel ontspannen om in de tuin bezig te zijn of 
wat te klussen rondom het huis.

We gaan graag op reis. We vinden het erg 
leuk om nieuwe plekken te ontdekken, andere 
culturen en gewoontes te ervaren en zo de 
wereld te ontdekken. We houden van actieve 
vakanties en vinden het leuk om te wandelen 
of op onze fiets rond te reizen. Op die manier 
is het makkelijk om contact te maken met 
de bevolking en is het elke dag weer een 
verrassing wat we meemaken en waar de dag 
ons brengt en waar we die nacht slapen. Naast 
de verre reizen vinden we het ook heel leuk om 
met ons tentje rond te trekken in Europa of een 
stedentrip te maken.
Verder vinden we het leuk om uit eten te gaan, 
zitten we graag op het terras met vrienden en 
houden we wel van een feestje.

Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?
Ik ben opgegroeid in een PKN gemeente. 
Na een aantal jaren niet echt met geloof 
bezig te zijn geweest, ben ik via een 
vriendin terechtgekomen bij de Christelijk 
Gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal. Ik 
vond God daar terug en wat bleek; ik was Hem 
wel uit het oog verloren, maar Hij mij niet.  

Na onze verhuizing naar Overberg ben ik lid 
gebleven bij de Bethelkerk, maar na verloop 
van tijd was ik steeds vaker in de Efrathakerk 
te vinden. De kleinschaligheid spreekt mij 
erg aan en ik vind het belangrijk om in mijn 
eigen dorp onderdeel te zijn van de kerkelijke 
gemeenschap. Het was wel even wennen, maar 
de diversiteit binnen de gemeente is juist ook 
wat het zo bijzonder maakt.

Wat betekent het geloof voor jou?
Een steeds terugkerende tekst in mijn leven 
is Psalm 62:2 en 3: “Alleen bij God vindt mijn 

Vervolg ‘Overige berichten’

Website
Op 5 maart ging de nieuwe website van 
de Hervormde gemeente Overberg online. 
We zijn nu een aantal weken verder en zijn 
benieuwd naar jullie reacties. Zijn er rubrieken 
onduidelijk of zijn gegevens moeilijk te vinden, 

ziel haar rust, van Hem komt mijn redding. Hij 
alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, 
nooit zal ik wankelen”.

God is de basis van mijn bestaan; mijn begin, 
mijn leven van elke dag en mijn toekomst. 

Wat is je motto?
Tel je zegeningen, wees dankbaar en geniet 
van de kleine dingen. Durf los te laten; leg je 
vragen en zorgen bij God neer en verwacht het 
van Hem. 

zijn er aanvullingen, worden er onderwerpen 
gemist? Wat vinden jullie mooi aan de website 
en wat minder mooi, etc. Alle reacties zijn 
welkom! Graag je reactie mailen naar Brenda 
van den Brink, brendabosma1@hotmail.com.
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Een gedicht voor de uren tussen de vrijdag van 
het kruis en de zondag van de opstanding.

Sta op, verwacht
Sta op, verwacht
het rijk van God bij diepe nacht
als Jozef − die bij avond
Jezus heeft begraven.
Hij nam het lichaam van de Heer,
in doeken legde hij Hem neer.

Niet vruchteloos,
dit graf zal bloeien als een roos.
Voorbij de avondkilte
in volkomen stilte
ontvouwt zich nieuwe levenslust,
de zegen van een sabbatsrust.

Heer, breek de nacht,
uw schepping in het duister wacht
met ingehouden adem −
kom, verdrijf de schaduw.
Het graf zal in de doodswoestijn
kraamkamer van het leven zijn.

Sta op, verwacht
het rijk van God bij diepe nacht,
want hier is in de avond
onze schuld begraven.
De zware steen is weggedaan.
Met Christus zijn wij opgestaan.

(Ria Borkent)

Hartelijke groet, Ds. Arjan de Kwaadsteniet

Hervormde wijkgemeente Overberg

Diensten- en talentenveiling
Wat is er mogelijk in deze tijd van beperkingen, 
waarin we het contact met elkaar zo missen? 
Nu ook de bazar niet door kan gaan zou 
het leuk zijn om op korte termijn iets te 
organiseren wat binnen de door de overheid 
gestelde maatregelen wél plaats kan vinden. 
Wij hebben bedacht dit te gaan doen in de 
vorm van een diensten- en talentenveiling via 
de mail. Onderstaand in het kort het doel, de 
werkwijze betreffende het doorgeven van het 
aanbod en de werkwijze met betrekking tot de 
veiling:

Doel:
• we proberen één op één met elkaar in 

contact te komen.

• we willen aan elkaar laten zien wat onze 
talenten zijn en waar onze passie ligt.

• we willen elkaar hiermee van dienst zijn.

• het moet ook iets opbrengen voor de kerk en 
het goede doel.

Werkwijze:
Mail of app ons voor 15 april wat je kan 
aanbieden met jouw talent of passie. 

Denk hierbij aan:
• het maken van een product wat verkocht kan 

worden, bv. iets culinairs (borrelhapjes, taart, 
enz.) of iets creatiefs.

• een dienst die je tegen betaling kunt 
aanbieden, bv. iets naaien, hulp in de tuin, 
enz.

• een activiteit die je met twee personen kunt 
doen, zoals wandelen, fietsen, eventueel met 
picknick, of een ander uitstapje bedenken.

Na de aanmeldtermijn wordt er een lijst met 
producten en diensten in de nieuwsbrief en de 
Klokkenluider geplaatst.

De veiling:
D.m.v. een mail (aan Cobi en Adrie) met een 
ingevulde lijst kan iedereen zich inschrijven 
voor een aangeboden dienst of intekenen 
voor een aangeboden product. Geef daarbij 
aan welke prijs je er voor wilt betalen en de 
hoogste bieder krijgt het product of de dienst. 
Je kunt voor meerdere producten en diensten 
inschrijven. De aanbieders en de kopers/
inschrijvers worden door ons met elkaar in 
contact gebracht, zodat zij afspraken kunnen 
maken over de levering.
De opbrengst kan in een envelop ingeleverd 
worden in de brievenbus van de kerk, 
geadresseerd aan: Diensten- en talentenveiling. 
Doe er een briefje bij met je naam en waar je 
het mee verdiend hebt. Wij zorgen dan dat dit 
veilig opgeborgen wordt.
De eerste enthousiaste reacties zijn inmiddels 
binnen, maar… we hopen op nog heel wat 
meer! Verras ons met jullie creatieve ideeën! 
En mocht je nog vragen hebben, zoek ook dan 
gerust contact!  WhatsApp 06 52 58 44 80

Henk en Cobi Kleijer  
(c.kleijer@hotmail.com) 

Jan en Adrie van Noort  
(adrievnoort@kpnmail.nl)

Vervolg ‘Overige berichten’ Ten slotte

Regio Nieuws

Gospelkoor Candela

Gospelkoor Candela heeft een gevarieerd 
repertoire, bestaande uit swingende gospels, 
ingetogen ballads, opwekkingsliederen 
en andere liederen die getuigen van Jezus 
Christus. Onze leden komen uit o.a. Renswoude, 
Scherpenzeel, Woudenberg, Overberg, Leusden 
en Veenendaal. We zijn een enthousiaste club 
mensen met diverse kerkelijke achtergronden, 
die niet alleen graag samen zingen, maar er ook 
voor elkaar zijn. 
En wist je al dat zingen heel gezond voor je 
is? Bovendien is het dé manier om God groot 
te maken! We oefenen op de maandagavond. 
Voorlopig nog even online, maar hopelijk 
snel weer gewoon. Je kunt een paar avonden 
vrijblijvend meekijken en meedoen. Mocht 
je hiervoor openstaan en ook willen zingen 

tot Gods eer, stuur dan even een berichtje 
naar gospelkoorcandela@hotmail.com, dan  

komt er een link jouw kant op. We hopen je snel 
te leren kennen!
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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 3 mei 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

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 11 april vanuit de Chr. Gereformeerde 
Kerk te Driebergen (10.00 uur)

• op 18 april vanuit de RK Kerk te Leersum 
(9.30 uur)

• op 25 april vanuit de Brandpuntkapel te 
Doorn (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.

Voor alle keren
dat we onze deur gesloten hielden
geen aandacht hadden,
vragen wij:
geef ons een nieuwe kans,
God.

Voor alle keren
dat we iemand uitsluiten,
buiten onze kring plaatsen,
vragen wij:
doe ons opnieuw beginnen,
geef ons een nieuwe kans,
God.

Voor alle keren
dat onze woorden onherbergzaam zijn,
hard, minachtend en veroordelend,
vragen wij:
geef ons een nieuwe kans,
God.

Voor alle keren
dat de vreemdeling in ons midden
gewond wordt door muren
van wantrouwen en vooroordelen,
vragen wij:
doe ons opnieuw beginnen,
God.

Gij, groter dan ons hart,
geef ons een nieuwe ruimte.
Vernieuw ons hart.
doe ons opengaan voor elkaar
in uw naam.
Amen.

Marinus van den Berg (uit: Medemens 2)

Voor alle keren...


