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O kostbaar kruis, o wonder Gods ...
Gezang 192:1 - Liedboek voor de Kerken

Zo ongeveer elke plaats in Duitsland met enige 
betekenis heeft er één, een Mahnmal die mensen 
wil bewegen hun leven te beteren. Waren zulke 
kunstwerken in eerste instantie bedoeld om 
de herinnering aan de verschrikkingen van de 
Holocaust levend te houden, later kwamen er 
die stil willen zetten bij wat er door het regime 
van de DDR aan misdrijven is gepleegd.

Eentje van het laatste type kwam ik tijdens 
een wandeling door een stadje in het oosten 
van Duitsland tegen. Ik stuitte op een gevaarte 
dat bruin van de roest dreigend op een plein 
stond. Het paste helemaal niet op de plek waar 
het neer was gezet en ik kreeg de indruk dat 
er opzettelijk naar was gestreefd het er niet 
te laten passen. Zo nadrukkelijk vloekte de 
Mahnmal met de gebouwen eromheen dat je er 
wel naar moest kijken. Dit statement in staal liet 
zich niet negeren.
De tekst op het kunstwerk was minstens zo 
confronterend als de vormen van het kunstwerk 
waren. “Wer sich seiner Geschichte nicht 
erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.” 
“Wie zich zijn geschiedenis niet herinnert, is 
ertoe veroordeeld haar over te doen.” Ik schrok 
toen ik het las. Dit was geen waarschuwing, dit 
was een dreigement! Als we vergeten wat er in 
ons verleden allemaal voor is gevallen, moet 

het noodzakelijkerwijs komen tot een herhaling 
van juist datgene waarvan we niet willen dat 
het zich herhaalt. Ik vroeg me af waarom ervoor 
gekozen was een tekst met deze strekking op 
dit monument te zetten. Wat valt er met zo’n 
dreigement te beginnen?
Met enige inspanning kun je erin horen dat je er 
goed aan doet lessen uit het verleden te trekken 
als je wilt verhinderen dat het verleden zich 
gaat herhalen. Maar doe je genoeg als je lessen 
uit het verleden trekt? Helpen zulke lessen je 
voldoende op weg je leven zo in te richten dat 
je erin slaagt afscheid van het kwade te nemen 
en voor het goede te gaan? Dat waag ik te 
betwijfelen. Het is niet voldoende te weten hoe 
het niet moet om te weten hoe het wel moet. Je 
hebt meer nodig dan lessen uit het verleden om 
zover te komen dat je het goede gaat doen. Wat 
dan? Het besef dat het kwade overwonnen kan 
worden omdat het kwade overwonnen is.

Aan dat besef kan alleen die Mahnmal je helpen 
die je de Mahnmal bij uitstek kunt noemen – 
het kruis dat middenin de geschiedenis staat. 
Het kruis toont tegelijkertijd wat het kwade 
vermag en wat het goede vermag. Het kwade 
en het goede grijpen op het moment dat Jezus 
gekruisigd wordt helemaal in elkaar. Mensen 
aarzelen niet God die hen op komt zoeken uit 
hun midden weg te werken en God aarzelt niet 
zich op te offeren voor mensen die vast van plan 
zijn met Hem af te rekenen. Jezus overwint het 

 Mahnmal

kwade door het goede. Daarvan getuigt het kruis 
vooral. Helpen de teksten die her en der op een 
Mahnmal staan je niet verder dan het besef dat 
je veranderen moet, de boodschap van het kruis 
roept je op te geloven dat je veranderen kunt. 
Geloof dat het kwade door Jezus overwonnen is 
en er komen krachten in je los die je in staat 
stellen het kwade uit je verleden achter je te 
laten en helemaal voor het goede te gaan.

Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van ‘t paradijs.

ds. A.L. de Kwaadsteniet, Overberg

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je 
in zijn handen houden.
   Henri Nouwen
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donderdag 13 mei  
Hemelvaartsdag
10.00 uur  ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten   1. KRM algemeen
   2. DIAC Open Doors
koster  Dicky Groothuis
organist  Jonathan Bogerd
oppas  Margrit en Lieke  
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 16 mei 
10.00 uur   ds. H.L. Versluis, Veenendaal
18.30 uur   ds. A.N. Rietveld, Barendrecht
collecten   1. KRM algemeen
   2. KRM predikantsplaats
koster  Gerry van Hardeveld
organisten  Erik Bogerd en Jonathan Bogerd
oppas  Dianne en Jente  
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 23 mei   
Pinksteren
10.00 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
18.30 uur   ds. W. van den Brink, Veenendaal
collecten   1. KRM algemeen
   2. Zendingscommissie 
   Pinkstercollecte
koster  Henk Kleijer
organisten  Jonathan Bogerd en 
   Joke Wolswinkel
oppas  Cobi en Anne-Lynn 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

maandag 24 mei  
2e Pinksterdag
10.00 uur   ds. J. Riemersma, Sliedrecht
collecten   1. Keuze Jeugdcommissie
   2. Zendingscommissie 
   Pinkstercollecte
koster  Reijer Versteeg
organist  Erik Bogerd 
oppas  Marjan en Irene 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 30 mei 
10.00 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
18.30 uur  ds. J. van Rumpt, Barneveld
collecten   1. KRM predikantsplaats
   2. DIAC algemeen
koster  Job van de Bovenkamp
organisten  Jonathan Bogerd en Erik Bogerd
oppas  Selina en Demi 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 6 juni 
10.00 uur   ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
18.30 uur  ds. H. Brendeke, Hagestein
collecten   1. KRM algemeen
   2. DIAC algemeen
koster  Johan van Ginkel
organisten  Erik Bogerd en Joke Wolswinkel
oppas  Angela en Anne 
(er is alleen oppas als er ook zondagsschool is)

zondag 13 juni 
10.00 uur   dr. E.E. Bouter, 
   Hendrik Ido Ambacht
18:30 uur  ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten   1. KRM algemeen
   2. KRM predikantsplaats
koster  Dicky Groothuis
organist  Anton Kanis
oppas  Margrit en Thomas 
(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. 

donderdag 13 mei   
Hemelvaart
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur  ds. E.J. de Ruiter
collecten  1. Feest van de Geest
   2. Onderhoud gebouwen
oppas Kerkheem
koster  Hans Weijman, 
   452875 of 06 53734808

zondag 16 mei
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. W.L.Pera
collecten   1. Plaatselijk werk Diaconie 
   2. Taakgroep Liturgie en Vieringen
oppas Kerkheem
tnd.   Geralt, André en Gijs-Bert
koster   Pieter Hein v.d. Stigchel, 452469

zondag 23 mei  
Pinksteren
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 Zending 
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem
koster   Bram Blom, 0318 479994

zondag 30 mei  
Heilig Avondmaal
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Schuldhulpmaatje  
   Utrechtse Heuvelrug 
   2. Kinder- en Tienernevendienst
oppas Kerkheem
koster   Huib van Alfen,  
   454308 of 06 44922744

zondag 6 juni
Nog niet bekend of deze dienst alleen online is 
of met een aantal bezoekers
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Kamp Vrij Uit 
   2. Taakgroep Andries door de week
oppas Kerkheem
koster   Anton Nieuwschepen, 453227

zondag 13 juni
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 online 
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem
tnd.   Geralt, André en Gijs-Bert
koster   Klaas Brouwer, 452416

    Kerken en aankomende diensten

EfrathakerkAndrieskerk

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.
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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
Donderdag 13 mei vieren we Hemelvaartsdag. 
Nog steeds een nationale vrije dag, hoewel 
er vreemd genoeg christelijke gemeenten 
zijn waar op deze dag geen kerkdienst meer 
gehouden wordt. Daarmee doe je je dan als 
gemeente heel erg tekort, want wat we op 
deze veertigste dag van Pasen mogen vieren 
en verkondigen verdient al onze aandacht: het 
zegt onder andere dat Jezus nu voor iedereen 
altijd en overal bereikbaar is. We vieren dat 
onze opgestane Heer verhoogd en verheerlijkt 
is en dat de kracht daarvan in ons leven 
weerspiegeld mag worden. Er zullen wellicht 
dit jaar op Hemelvaartsdag minder mensen 
in de kerk zijn dan ooit, maar het bereik is 
wellicht dit keer wel veel groter dan anders. 
Dankzij internet…     
Op 23 mei vieren we Pinksteren! Hoe de 
omstandigheden tegen die tijd ook zijn; Gods 
Geest blijft ons inspireren, troosten en kracht 
geven en dat gaan we vieren.
Op 30 mei horen we het boeiende gesprek 
tussen Jezus en Nicodemus uit Johannes 3. 
Twee ‘Godgeleerden’ die elkaar ontmoeten, 
maar maar lastig verstaan… Wat kunnen wij 
daarvan leren?

Dienst in De Ridderhof
Donderdag 20 mei om 15.00 uur kan er weer 
een kerkdienst in de Ridderhof gehouden 
worden met maximaal 30 bewoners. We zullen 
dan samen het Avondmaal vieren. 
Ds. Mendie Hofma is de voorganger. Zingen 
mogen we nog niet allemaal tegelijk, maar 
daar vinden we wel een oplossing voor.
We hopen veel bewoners weer te ontmoeten. 

Jan vd Heiden

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
Mevr. R. Blankestijn-Nellestijn, die sinds eind 
vorig jaar na een operatie revalideerde in 
Utrecht, hoopt in de week van Hemelvaart 
weer thuisgekomen te zijn. 

Dhr. E. Rijksen woont nu in het Zonnehuis in 
Doorn. 

Mevr. C.J. Koole-van Duijn verbleef voor 
onderzoek in het Diakonessenhuis in Utrecht 
en werd daarna opgenomen in de Meent 
in Veenendaal (Grote Beer 10, 3902 HK,  
afd. Frisia, kamer M.16). 

Meeleven sectie 3 
Als één van beide partners intensieve zorg nodig 
heeft en daarom wordt opgenomen, is dat voor 
beiden zwaar. Onderstaande beide echtparen 
leven in die omstandigheden en dit geldt voor 
nog meer echtparen in onze gemeente. Een 
beetje aandacht voor hen doet goed.

Dhr. de Winter verblijft nog steeds in 
woonzorgcentrum Dennenhorst, afd. De 
Ritmeester, Eikenlaan 2 in Veenendaal. Zijn 
vrouw woont op De Klamp 17 in Elst.

Dhr. Kuus woont in Elim, Koenestraat 128, 
afdeling Rijnzicht, kamer 454. Zijn vrouw 
woont op Tabakslaan 10 in Amerongen. 
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Vervolg ‘Pastoraat’

Op 22 april overleed ze in ziekenhuis de 
Gelderse Vallei in Ede. 
Samen waren ze al 50 jaar kerkelijk thuis in 
Amerongen, hoewel ze in die periode ook 
elders, maar altijd wel in de directe omgeving, 
onder andere geruime tijd in Overberg, 
gewoond hebben. 
Zelf was ze afkomstig uit Ermelo. Ze vertelde mij 
op een keer dat dezelfde dominee haar doop-, 
belijdenis- en huwelijksdienst geleid heeft. 
Janny en Arie kregen twee kinderen, een 
zoon en een dochter en er kwamen ook 
kleinkinderen.
Wie haar gekend hebben weten, dat ze niet 
schroomde om ronduit te zeggen wat ze dacht, 
maar als ze soms te snel geweest was met haar 
oordeel durfde ze dat ook ruiterlijk toe te geven. 
Ze had het ook goed met de andere bewoners 
in ‘de Helling’. Vast en zeker blijft haar man Arie 
ook van daaruit veel steun ontvangen.
Maandag 26 april is in besloten kring onder de 
hoge open hemel en rond een geopend graf 
afscheid genomen op Natuurbegraafplaats 
Heidepol in Arnhem. 

E.J. de Ruiter

In memoriam
Op zondag 25 april is geheel onverwacht 
overleden Maria Kruijer-Wurster. Zij woonde 
aan de Burg. v.d. Boschstraat 25.  Riet of Rietje 
Kruijer is 84 jaar geworden. 
Zij is in 1936 geboren in Amsterdam. In de 
jaren vijftig is ze naar Veenendaal verhuisd, 
waar haar ouders een horecazaak begonnen. 
Daarna deden ze dat ook in Amerongen aan de 
Burg. v.d. Boschstraat.  
Ze trouwde met Arie Kruijer en samen namen 
ze hier in de jaren zestig de zaak van haar 
ouders over. En zo gebeurde dat later ook weer 
door haar zoon en schoondochter.

Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren: 
Arian en Gerard. Zij mocht ook schoonmoeder, 
oma en omi worden.
In 1975 overleed haar man heel plotseling 
en onverwacht in het ziekenhuis, daags 
na een operatie. Ze had daarna nog een 
andere levenspartner, Klaas Klop, die haar 
in 2009 door overlijden ontviel. Tot haar 
pensioenleeftijd – en geregeld ook daarna – is 
ze altijd een gewaardeerde kracht in en voor 
de zaak geweest. Zo lang en zo veel als ze kon 
sprong ze bij waar nodig. 
Donderdag 29 april heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op de Nieuwe Algemene 
Begraafplaats in Amerongen.

E.J. de Ruiter

Meeleven sectie 3
Mevr. Palma-van der Neut heeft in het 
ziekenhuis een aantal onderzoeken ondergaan 
en verblijft nu in Revalidatiecentrum Baken/
Opella (Kamer 23), Barones van Lyndenlaan 69, 
6721 PK Bennekom.
Helaas hebben de onderzoeken uitgewezen 
dat zij ernstig ziek is en niet meer beter 
kan worden. Zij zal, zo snel dat mogelijk is, 
verhuizen naar De Wingerd. We willen haar 
en alle mensen die om haar heen staan Gods 
kracht en troost wensen voor de tijd die komt.

Natuurlijk speelt er pastoraal altijd veel meer 
dan u af kunt lezen aan de namen die hier 
vermeld staan. Veel van wat er speelt blijft 
verborgen, ook voor uw predikant en anderen 
die een pastorale taak toebedeeld hebben 
gekregen. Soms kan het echter fijn zijn om 
in vertrouwen zorgen, vragen en verdriet te 
kunnen delen. 
Schroom niet om daar aandacht voor te vragen 
bij een van de sectie-coördinatoren Tom 
Fijan (sectie 1), Hester Klein (sectie 2) of uw 
predikant. Een afspraak is dan gauw gemaakt!

In memoriam 
In zijn woning aan de Vogelkerslaan 22 in 
Leersum is op (witte) donderdag 1 april Louwrens 
Cijvat overleden. Hij is 86 jaar geworden.
Louw Cijvat werd op 13 juli 1934 geboren in 
Koudekerke, in Zeeland. Daar groeide hij op 
als zoon van een smid en met een moeder 
nog dagelijks in Zeeuwse klederdracht. Hij 
wilde onderwijzer worden en ging naar de 
Rijkskweekschool in Middelburg. Hij begon 
na afronding van zijn studie als leraar 
op Valkenheide, na door de predikant in 
Koudekerke gewezen te zijn op een advertentie 
in Hervormd Nederland.
Op de kweekschool had hij Hannie ontmoet met 
wie hij in 1958 trouwde. Uit hun huwelijk dat 
62 jaar mocht duren zijn twee dochters geboren.

Om gezondheidsredenen moest hij na ruim 
twintig jaar stoppen met lesgeven. Hij is zich 
toe gaan leggen op de fotografie en werd 
fotograaf bij de krant en deed daarnaast ook 
huwelijksreportages. De laatste jaren trokken ze 
er ook graag samen met de camper op uit. 
Op kerstavond 24 december moest hij acuut 
in het ziekenhuis worden opgenomen en 
daarna verslechterde zijn toestand snel. Hij 
was overigens de laatste jaren al veel aan het 
tobben met zijn gezondheid.
Sinds een jaar of vijftien kerkten ze in de 
Andries. Vanwege gehoorproblemen waren 
ze de laatste tijd ook veel in de kerk in 

Overlangbroek te vinden, waar hij het allemaal 
beter kon verstaan. In de Hyacinthuskerk 
in Overlangbroek heeft vrijdag 9 april ook 
de afscheidsdienst plaatsgevonden. Daarna 
hebben we zijn lichaam naar het crematorium 
in Zeist gebracht.

E.J. de Ruiter

In memoriam
Op woensdag 21 april is overleden Judith  
Prijs-Budding. Zij woonde aan de Boslaan 13. 
Judy Prijs is 75 jaar geworden.
Kort voordat zij overleed was bekend 
geworden dat zij naar de Tollekamp in Rhenen 
zou verhuizen. Een medisch onderzoek gaf 
aanleiding tot eerst nog een ziekenhuisopname. 
Zij bleek heel ernstig ziek te zijn. Een week later 
overleed zij in het Diakonessenhuis in Zeist. Op 
de dag dat ze naar de Tollekamp zou verhuizen, 
werd nu haar lichaam in een kist gebracht naar 
het huis aan de Boslaan waar ze 55 jaar thuis is 
geweest. Daar was ze graag bezig in haar tuin, 
net zo nauwgezet als ze dat binnen voor haar 
spullen was.
Ze was afkomstig uit Lienden in de Betuwe, 
trouwde met haar man in 1964 en uit 
hun huwelijk werden een zoon  en een 
dochter geboren. Ze kreeg ook klein- en 
achterkleinkinderen. In het najaar van 2016 
overleed haar man Wim.
Judy Prijs heeft jarenlang administratief werk 
gedaan in het Zendingsdiaconessenhuis en 
heeft samen met haar man ook veel gereisd. Ze 
heeft veel werelddelen bezocht.
Zo is ze ook twee keer in Israël geweest. Daarom 
werd ‘Jeruzalem’ het woord waarom het in de 
uitvaartdienst cirkelde naar aanleiding van 
woorden uit Psalm 122 en Openbaring 21.
Maandag 26 april hebben we haar leven in de 
aula op de begraafplaats in herinnering gebracht. 
Met in gedachten dat ze nu thuis mag zijn in 
het hemels Jeruzalem.  

E.J. de Ruiter

In memoriam
Op donderdag 22 april overleed Janna van der 
Graaf-van den Berg. Samen met haar man Arie 
woonde zij aan de Burg. W. Martenslaan 59. 
Janny van der Graaf is 84 jaar geworden.

Op 13 april waren Janny en Arie 60 jaar 
getrouwd. Ze heeft dat jubileum nog wel 
mogen beleven, maar een ziekenhuisopname 
en vervolgens een verblijf in de Engelenburgh 
in Veenendaal en weer een opname in het 
ziekenhuis in Ede, maakten de aandacht 
daarvoor anders dan gehoopt.



5Protestantse wijkgemeente Amerongen

Taakgroep Pastoraat

’s Zondags gaat hij (niet) naar de kerk…
Waarom  ik (nu even niet) naar de kerk ga? 
Altijd moeilijk om daar een helder antwoord 
op te geven. Het is een mengeling, als ik eerlijk 
ben.
Er zit natuurlijk een stukje traditie bij, ook een 
stukje omdat anderen het van je verwachten. 
Natuurlijk is het voor het grootste deel omdat je 
je geloof wilt volgen, omdat je dat wil beleven 
samen met anderen, gelijkgezinden.

Soms is het goed om geconfronteerd te worden 
met wat er in de Bijbel staat, je weer even te 
bepalen bij de werkelijke waarden in het 
leven. Soms ga je om troost te vinden, soms 
om rust te vinden midden in ons zo rumoerige 
bestaan. Soms omdat je het fijn vindt om met 
gelijkgestemden samen te zijn, om even een 
praatje te maken.
Het is ook goed om soms een preek te horen en 
dan uitgelegd te krijgen wat je eigenlijk nooit 
goed begrepen hebt. Soms om je moed te geven 
voor de rest van je leven. Soms ga je omdat je 
het fijn vindt om het saamhorigheidsgevoel te 
ervaren. Het samen zingen, samen belijden. En 
nu doet het merkwaardige feit zich voor dat we 
nou net dat “samen” gevoel zo moeten missen.

Een online dienst houd je bij de les. Een “App“ 
houdt je betrokken en gelukkig spreek je ook 
mensen buiten de kerkmuren. Al is dat ook 
allemaal wat minder.
U merkt dat ik nogal vaak het woordje “soms” 
gebruik. Omdat ik niet expliciet één reden aan 
kan geven waarom ik naar de kerk ga. Maar ja, 
dan word je gevraagd dit stukje te schrijven en 
dan ga je toch nadenken.
En dan moet ik ook eerlijk zijn en vertellen 
dat ik de “Ark periode” nog steeds erg mis. Dat 

ligt beslist niet aan de kerkbeleving zoals hij 
nu is, hoor. Het is een veranderende kerk in 
veranderende tijden. 
En dat is goed, ik zie dat er een volledig nieuwe 
generatie de kerkbeleving aan het veranderen 
is. Dat is goed, onze hedendaagse tijd vraagt 
om verandering. Daar kan ik me ook volledig 
bij neerleggen. Ik voel me nog beslist niet oud, 
ben ik ook niet hoor, maar toch ga je ongemerkt 
steeds meer nostalgische gevoelens oproepen. 
In het samengaan van beide kerken ben ik best 
wel nauw betrokken geweest, heeft bij mij ook 
erg veel emoties losgemaakt. Daar moet ik zelf 
mee om gaan.

Maar daarom is het ook zo dat ik niet meer 
“altijd“ maar “soms“ naar de kerk ga.
Als ik ga, voel ik me er goed bij hoor, maar ik 
ben nog niet “thuis”.

Arie van Barneveld

Een foto bij een In memoriam
Laatst werd een mooi idee bij ons als 
predikanten neergelegd: is het een idee om 
voortaan, wanneer een In memoriam klinkt, 
ook een foto te tonen van de overledene? 
Immers, lang niet altijd weten we van onze 
mede-gemeenteleden de naam, maar…vaak 
kennen we hen wel van gezicht. Goed om te 
weten om wie het gaat.
We willen deze suggestie graag proberen uit 
te voeren, maar moeten erbij vast aantekenen, 
dat het niet altijd gaat lukken: lang niet 
altijd hebben wij als predikanten contact 
met de familie van de overledene. Doordat 
bijvoorbeeld de uitvaart wordt geregeld 
zonder kerkelijke betrokkenheid. Ook heeft 
niet elke familie een digitale foto beschikbaar 
of zal men er moeite mee hebben, dat de foto 
op de beamer wordt vertoond. In dat geval 
zullen we altijd de wens van de familie volgen.

Kortom: kijk er niet vreemd van op, wanneer 
er in het vervolg soms wel, soms niet een foto 
verschijnt bij een In memoriam.

Bert de Ruiter en Mendie Hofma

Dankbetuiging
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle lieve 
berichtjes, bloemen  en kaarten die ik mocht 
ontvangen tijdens de negen maanden dat ik 
in Domstate was. Het voelt enorm goed en fijn 
dat er in deze moeilijke tijd aan je gedacht 
werd. Het was een hele grote steun.
Helaas is het nog niet helemaal goed gelukt. 
Over zes maanden moet  ik weer geopereerd 
worden. Nu even revalideren en wat aansterken, 
zodat ik het nieuwe proces weer aankan.

Nogmaals dank voor alle lieve woorden.  
Lieve groet,

Hèlen van Appeldoorn van Charante

Vervolg ‘Pastoraat’

Pastoraat = omzien naar elkaar!
Is een bezoekje van de ouderling, 
predikant, coördinator of een contact- of 
pastoraalbezoeker alleen voor de momenten 
dat er iets te vieren valt, of juist wanneer 
er iets ergs gebeurd is? Nee, ook wanneer u 
‘zomaar’ behoefte hebt aan gesprek, kunt u 
een beroep doen op de Taakgroep Pastoraat. 
Voor het pastoraat in tijden van nood is er een 
aparte naam: ‘crisispastoraat’. Dat betekent dat 
‘gewoon pastoraat’ dus lang niet altijd met een 
crisis hoeft samen te hangen.

Veel mensen spreken en zien door de 
coronamaatregelen nu al een jaar véél minder 
mensen. En onder die stilte kan je gaan lijden. 
Geldt dat voor u ook? Schroom dan niet, en laat 

het ons weten. We komen graag bij u langs. Of 
geef u op voor het samen wandelen of fietsen; 
het is zo fijn om weer mensen te ontmoeten! 

Taakgroep Pastoraat
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Kerkenraad

Gemeenteavond
Namens de kerkenraad deel ik u mee dat de 
geplande gemeenteavond op 20 mei niet 
doorgaat in verband met de nog steeds 
geldende coronaregels.

Hartelijke groet, Alice van Barneveld, scriba

Beste gemeenteleden,
Na de vieringen rond Pasen zijn we nu samen 
onderweg naar Hemelvaart en Pinksteren.
Wij hopen dat de situatie rondom de 
coronabesmettingen snel een positieve 
wending zal nemen, zodat we weer met een 
beperkt aantal mensen de vieringen kunnen 
bijwonen en elkaar kunnen ontmoeten.
Als kerkenraad zullen wij, zodra deze dalende 
lijn inzet, weer bij elkaar komen om hierover 
een besluit te nemen. We houden jullie uiteraard 
hiervan op de hoogte. Voorlopig blijven we de 
vieringen nog even online volgen.

Tijdens de kerkenraadsvergadering, die ook deze 
keer via Zoom ging, hebben we de jaarcijfers 
2020 en het beleidsplan van de Diaconie 
besproken. Deze cijfers van de Diaconie hebben, 
als deze Klokkenluider verschijnt, al ter inzage 
voor de gemeente gelegen, net als eerder de 
jaarcijfers van de Kerkrentmeesters.
De gemeenteavond die hiervoor gepland stond 
op 20 mei komt door de coronabeperkingen te 
vervallen. We hopen van harte dat we aan het 
eind van het jaar de zaken weer fysiek met u 
kunnen bespreken.

Daarnaast is afgesproken om voor de 
startzondag op 19 september het thema van 
de PKN “van U is de toekomst” te gebruiken. We 
zullen nog een oproep plaatsen om u, jullie te 
vragen hierin mee te denken en mee te doen.  
Op deze manier hopen we met een aantal 
mensen een mooie viering vorm te geven en 
wellicht nog aanvullende activiteiten voor of 
na de dienst.

Als gemeente zitten we nu al een jaar aan 
het scherm gekluisterd om de vieringen te 
volgen, maar hoe gaan we dit doen na corona? 
Komen we ook allemaal weer bij elkaar in de 
kerk? Het volgen van de vieringen online zal 
niet meer weg te denken zijn voor een deel 
van onze gemeente. Daarom hebben we ons 
ook de vraag gesteld hoe we straks na corona 
gemeente willen zijn. Dit vraagt wellicht 
vernieuwing. Ook hier waarderen we het enorm 
als een aantal mensen met ons meedenken. 
Een oproep volgt via de verschillende kanalen.

Het is ook fijn te zien hoeveel mensen zich al 
hebben aangemeld voor de Andriesapp, maar 
dat mogen er nog wel meer worden. Roept u 
de gemeenteleden om u heen op om de app 
te installeren? Als er hulp gewenst is, dan zal 
Luc de Ruiter dit samen met u oplossen en u 
op weg helpen.

Binnen onze gemeente staat een deel van 
onze jeugd weer voor het eindexamen of 
zware toetsweken.  Dat is een spannende 
periode, helemaal na een jaar van opnieuw 
veel thuisonderwijs.
We wensen jullie allemaal dan ook onwijs veel 
succes, zet hem op en ga ervoor!  Laat je het 
ons straks weten hoe het is gegaan? 

Als u verder zaken met ons wilt delen, schroom 
dan niet om met de predikanten of iemand 
anders van de kerkenraad contact op te nemen. 

Namens de kerkenraad,  
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld

Startzondag met thema  
“van U is de toekomst”
Het lijkt nog ver weg, maar we zijn er zo weer. 
Zondag 19 september is het weer startzondag. 
Wil jij of wilt u meedenken en meedoen om 
deze viering samen met onze predikant Bert 
de Ruiter in te vullen, geef je dan op! Ook over 
de andere activiteiten voor of na de viering 
en verder deze zondag willen we graag met 
jou en u brainstormen. Heb je ideeën, geef 
je op en denk mee. Dit mag bij Alice van 
Barneveld, Alexandra Lourens of Bert de Ruiter,  
scriba@pwamerongen.nl, 06 23319074.

Dromen en ideeën...
U kent het vast wel, de gedachte... Als dat toch 
eens zou kunnen, wat zou dat mooi zijn en hoe 
zouden we dat dan mogelijk kunnen maken.

Heeft u wel eens dromen over onze kerk, over 
onze gemeente, of vul zelf maar in... Op allerlei 
gebied: jeugd, pastoraat, missionair binnen en/
of buiten onze gemeente.

We willen hier zelf graag over nadenken, maar 
vinden het ook fijn om gevoed te worden door 
mensen uit onze gemeente die hier beelden 
bij hebben. Laat het ons weten en geef het 
even aan bij de scriba (Alice van Barneveld, 
06 23319074, scriba@pwamerongen.nl), dan 
gaan we samen kijken of we dit verder uit 
kunnen werken.

   Vervolg ‘Taakgroep Pastoraat’

Aanvullend Pastoraat 
In de Protestantse Wijkgemeente Amerongen 
bestaat sinds een aantal jaren het aanvullend 
pastoraat. Het aanvullend pastoraat ondersteunt 
het pastorale werk dat door predikanten en 
sectieteams wordt gedaan. Dit wordt dus 
niet overgenomen maar aangevuld wanneer 
er - tijdelijk - behoefte is aan intensievere of 
specifieke begeleiding.            

Een team van gemeenteleden is beschikbaar 
voor extra pastorale zorg en aandacht, wanneer 
er sprake is van moeilijke omstandigheden. 
Hierbij valt te denken aan: 

• Omgaan met verlies en verdriet 

• Stress gerelateerde klachten (ook door 
bijv. materiële problemen als schulden,  
huisvesting, werkloosheid, ...) 

• Verslavingsproblematiek 

• Relatie- of gezinsproblemen 

• Zingevingsvragen 

• Eenzaamheid, somberheid 

Het aanvullend pastoraat valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Taakgroep pastoraat. 

Gemeenteleden die werkzaam zijn binnen 
het aanvullend pastoraat zijn vanwege gaven, 
ervaring en deskundigheid door de Taakgroep 
pastoraat benaderd en hebben binnen de 
vergadering de belofte van geheimhouding 
afgelegd. 

De coördinatie van het aanvullend pastoraat 
verloopt altijd via de predikant(en).
Dit betekent ook dat bij behoefte aan overleg 
of ruggespraak alleen de predikant zal worden 
geraadpleegd. Dit alles om de vertrouwelijkheid 
en veiligheid van de pastorant te waarborgen. 

Het aanvullend pastoraat is niet bedoeld om 
professionele hulpverlening te vervangen.
Het is mogelijk dat men het advies krijgt 
om andere bijv. therapeutische hulp in te 
schakelen. Ook dan staat men niet alleen en 
kan aanvullend pastoraat geboden worden 
naast de professionele hulpverlening.  
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Diaconie

Collecten 
Aanpassingen van opbrengst enkele collecten 
in maart
14/3  Diaconaat KIA € 352,00
21/3  Plaatselijk werk diaconie € 247,50

Collecten maart/ april 
28/3  Jong protestant € 185,00
1/4    Stille hulp -    296,00
3/4    Spaardoosjes a Rocha -    689,37
4/4    Werelddiaconaat KIA - 449,55
11/4  Ouderenzorg - 268,50
18/4  St. Aroon -   433,50
25/4  Abaja ba Christo -   226,00

Giften
30/3 Ouderenzorg via mevr. van Zeist en
  mevr. Brunekreeft
 Sectie 3  € 50,00   
 Sectie 1   € 20,00  
 Sectie 1  € 10,00
1/4 Kerkrentmeesters 
 via mevr. Blokpoel sectie 1   € 20,00
19/4 Via dhr. Nieuwhoff sectie 1 € 100,00  
 te verdelen in €  60,00 diaconie en 
 €  40,00 kerkrentmeesters
29/4 Stille hulp 
 via mevr. van Gessel sectie 1 € 50,00
April Werelddiaconaat KIA 
 via mevr. Boer € 50,00

Gemeentezijn na corona
Al meer dan een jaar zijn we als gemeente 
tijdens de vieringen gekluisterd aan het 
scherm. Ook na corona zal het online volgen 
van de viering niet meer weg te denken zijn. 
Hoe willen we straks gemeente zijn en wat 
is de impact van Corona? Komt iedereen 
weer naar de kerk? Of moeten we ons bij de 
invulling van de vieringen mede richten op de 
grote groep voor het scherm. Dit vraagt anders 
denken en wellicht ook nieuwe initiatieven.

Wilt u met ons meedenken tijdens een 
brainstormavond, geef je/u dan op bij de scriba 
Alice van Barneveld scriba@pwamerongen.nl  
06 23319074. Dan wordt er contact opgenomen 
en een avond gepland.

Kerkbalans 2021
Hierbij ons eindverslag inzake de toezeggingen 
betreffende de kerkbalans 2021. Dit ook in 
vergelijking met de jaren 2019 en 2020.

Onderstaand een staatje hoe dit er uit ziet:

 2019 2020 2021
Toezeggingen € 136.122 € 137.319 € 139.950
Werkelijk ontvangen € 149.826 € 142.086 -

Zoals u ziet zit er nogal een groot verschil in 
de toezeggingen en de werkelijk ontvangen 
bedragen. Een reden hiervoor is dat het soms 
niet lukt alle briefjes met de toezeggingen ook 
daadwerkelijk ingeleverd te krijgen. Het ene 
jaar lukt dit beter dan het andere jaar. Gelukkig 
maken onze leden, ook al hebben zij het 
toezeggingsbriefje niet ingeleverd, toch wel 
een bedrag over. Zoals ook al eerder gemeld, 
zijn de toezeggingen over 2021 hoopgevend. 
Op basis van onze ervaring schatten wij zo 
ongeveer € 145.000,00 te ontvangen. Dit zou 
erg fijn zijn en zou dan ook exact gelijk zijn aan 
onze begroting 2021. De kerkrentmeesters zijn 
bijzonder blij met dit resultaat en danken u 
daarvoor! Het lijkt er op dat de jaarlijkse daling 
van deze inkomsten een halt is toegeroepen.

De dagelijkse administratie van de kerkbalans 
werd tot op heden verzorgd door Jeannet Drost. 
Zoals u weet is Jeannet toegetreden tot het 
college van diakenen. Haar werkzaamheden 
zullen worden overgenomen door Anita van 
Soest. Wij zijn Jeannet veel dank verschuldigd 
voor al het werk dat zij voor de kerk heeft 
gedaan. Wij wensen Anita de kracht en plezier 
toe om dit kerkenwerk te doen.

Sander Bouman,  
penningmeester Kerkrentmeesters

Mutaties Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
• Dhr. K. Ruitenberg naar Molenbrink 63  

(was Hermelijnlaan 100, Veenendaal)

• Fam. Benschop-Clarijs naar Kerkeland 18 
(was de Klamp 4)

• Dhr. F.P. Bronsvoort naar Kersweg 17

Vertrokken:
• naar Wijk bij Duurstede: mevr. C.H.W. Oskam 

(was Het Engelse werk 27)

Collecten en giften
01-04 €  382,00
04-04 € 219,50
11-04 € 115,00
18-04 € 68,50
25-04 € 171,00

Collecten via de kerk-app 
01-04  V en T € 76,00
04-04  Onderhoud orgel € 35,00
11-04  Werk vd kerk € 107,50
18-04  Onderhoud gebouwen € 69,50
25-04  Jeugd en gezin € 70,50

met vriendelijke groet, Sandra Ruitenbeek

Kerkrentmeesters

De kerk-app
Ruim 180 gemeenteleden  gingen u al voor en installeerden de app van 
de Protestantse Wijkgemeente Amerongen op hun telefoon. Door deze 
app is tweezijdig contact met elkaar mogelijk.  Ook kunt u door de app 
via een systeem vergelijkbaar met de collectemunten gemakkelijk uw 
collecte overmaken. Heb u de app nog niet geïnstalleerd, doe het 
dan nu.

Via de instructies  in de volgende  link kunt u de app gemakkelijk 
installeren:  
https://pwamerongen.nl/kerk-app/

Met een hartelijke groet namens de App-commissie, Sonja Rinsma
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Nog niet verhuisd…
Sinds ik gemeld heb in de Klokkenluider 
dat mijn man, Coen Constandse een beroep 
uit Houten heeft aangenomen, leeft u als 
gemeente erg met ons mee. ‘Ben je al verhuisd?’ 
hoor ik met enige regelmaat. Nou, nee…
Op 25 april is Coen als predikant verbonden 
aan de Protestantse Gemeente te Houten (die 
kerkt in de Opstandingskerk) en voorlopig zal 
hij – evenals ik - gaan forenzen. We mogen 
nog even in Bunnik blijven wonen, totdat het 
schooljaar voorbij is. Een paar dagen later 
zullen we dan de “Grote Oversteek” (over de 
A12) gaan maken. De komende maanden wordt 
de pastorie in Houten gereed gemaakt voor 
onze komst.

We zijn dus nog niet verhuisd. We zijn zelfs 
nog niet aan het inpakken. We genieten deze 
laatste maanden nog even van de pastorie in 
Bunnik, terwijl we ons nieuwe thuis (laten) 
stofferen. Als er meer nieuws te melden is, zal 
ik dat zeker doen!

Hartelijke groeten, 
Ds. Mendie Hofma

Vakantie ds. De Ruiter
Ds. Bert de Ruiter heeft een week vakantie van 
maandag 24  tot en met maandag 31 mei. In 
dringende gevallen neemt ds. Mendie Hofma 
voor hem waar.

Uit de pastorie
Vanuit de pastorie hebben wij goed zicht op 
en ook prettig contact met de overbuurman. 
Andries, zo heet hij, is al behoorlijk op 
leeftijd maar gelukkig nog wel heel vitaal. 
Onlangs is hij er nog toe overgegaan om te 
leren appen, om zo het contact met kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen te kunnen 
blijven onderhouden. Toen ik hem laatst sprak 
vertelde hij er zelf veel plezier aan te beleven. 
Hij zou het iedereen aanbevelen de app ook te 
installeren op smartphone of tablet. 

En passant ontsnapte hem ook de verzuchting 
dat het nu al zo lang erg stil was bij hem thuis. 
Voorheen kwamen er vooral op zondag altijd 
wel mensen op bezoek en vaak werd het dan 
zo gezellig, dat er door allemaal gezongen 
werd. En na de koffie ging dan iedereen weer 
naar huis. Vorig jaar waren er vaak wel zo’n 30 
mensen die de weg naar Andries toch ook in 
coronatijd op zondag wisten te vinden. Vaak 
moest hij met zijn slechter wordende ogen 
goed kijken wie er achter het mondkapje 

Overige berichten

Protestantse wijkgemeente Amerongen

verscholen ging, maar als zo iemand ging 
praten wist hij het weer. Nu komt er op zondag 
alleen iemand bij hem thuis op het orgel 
spelen, die daar veel liefhebberij aan heeft. 
Waarom? Omdat Andries zo’n psalmenpomp 
nu eenmaal in de huiskamer heeft staan en die 
persoon zelf niet. 

Hij bromde nog even verder: ‘ík mag alleen 
die organist ontvangen op zondagmorgen’, 
zei hij, ‘maar in Amsterdam staan ze bij die 
snelkookpan op zondagmiddag met 10.000 
man te schreeuwen en te blèren. En andere 
keren moet dat Museumplein weer worden 
schoongeveegd van demonstranten, die zich 
aan geen coronamaatregelen wensen te storen. 
Dat is dan toch dweilen met de kraan open?! 
Alle verhoudingen zijn toch zoek vandaag de 
dag?!’ 

Zijn oplossing: ‘Een hek om dat Amsterdam, 
dan kan ik, ouwe Andries, bij mij thuis gewoon 
weer wat mensen ontvangen.’ 
Ik dacht: Kon het maar zo simpel, dan begon 
ik vandaag nog met hekken aandragen! Hele 
hoge… 

Een hartelijke groet, 
ds. Bert de Ruiter

Jeugdwerk

Zondagsschool ‘De Goede Herder’
Beste jongens en meisjes,
Wat is het lang geleden dat wij jullie ontmoet 
hebben op de zondagsschool, vind je ook niet? 
Door de corona is het lastig en moeilijk, toch 
hopen we dat er verandering in komt. 

Tijdens de kerkdienst kunnen jullie via de 
mailbox (zondagsschooloverberg@gmail.com) 
de werkjes doen die er zijn voor alle groepen 
en we hopen dat jullie daar gebruik van maken. 
Het is de moeite waard, maar natuurlijk hopen 
we jullie op de zondagsschool te ontmoeten 
als de situatie het weer mogelijk maakt. 
Zien jullie er ook naar uit om elkaar weer te 
ontmoeten op de zondagsschool? Wij wel!

Via Woord en Daad sponsoren we een 
pleegkind. Ze heet: Amsetou Sawadogo en 
zij wil jullie hartelijk bedanken omdat jullie 
op tweede kerstdag geld voor haar hebben 
gegeven. Ook jullie ouders bedanken we, 
namens Woord en Daad, hartelijk voor hun 
bijdrage. Wil je een kaartje sturen, dan kun je 
iemand van de leiding van de zondagsschool 
vragen naar het adres.

Misschien kunnen jullie je nog herinneren dat 
wij op tweede paasdag een fruitbakje gingen 
bezorgen voor de 70+’ers, dat was altijd erg fijn 
hè? Maar weten jullie wat we gedaan hebben? 
Wij hebben namens de zondagsschool een 
kaart bezorgd waarop staat: “Weet je dat de 
lente komt en weet je wel dat Jezus leeft, Hij 
is opgestaan” en dat lied is ook gezongen op 
tweede paasdag. We hebben gehoord dat dit 
zeer werd gewaardeerd door de 70+’ers. Op 
tweede paasdag konden jullie online een 
dienst volgen en deze dienst was helemaal op 
jullie gericht, mooi was dat. 

Nu jongens en meisjes, we hopen jullie gauw 
te ontmoeten!

Groetjes van de leiding van  
zondagsschool ‘De Goede Herder’

HW Overberg
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Overige berichten

Kerkrentmeesters

Collecteopbrengsten 
Hiernaast vindt u de collecteopbrengsten per 
collectedoel over de eerste 3 maanden van 2021. 
Hierin zijn ontvangen bedragen (per bank en in 
collectezakken) tot en met 31 maart  verwerkt. 
Omdat het voorlaatste telmoment in februari 
lag en het laatste in april, worden giften die in 
de periode februari en maart zijn ontvangen 
pas in telmaand april verantwoord.

Met vriendelijke groet,  Henk Staal

Collecte Doel Januari Februari Maart Totaal

KRM Algemeen € 624,20 € 424,55 € 845,75 € 1.894,50
KRM Predikantsplaats € 380,85 € 218,15 € 325,97 €    924,97
KRM Restauratiefonds - - €   85,94 €      85,94
KRM Orgelfonds - - €   90,50 €      90,50
KRM Bidstond - - € 252,20 €    252,20
KRM Giften € 150,00 - - €    150,00

Oud papier 
Oud papier en karton wordt op de bekende 
route (binnen de bebouwde kom en directe 
omgeving) opgehaald op zaterdag 5 juni. 

De opbrengst hiervan is bestemd voor onze 
kerk. 

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, 

zijn er aanvullingen, worden er onderwerpen 
gemist? Wat vinden jullie mooi aan de website 
en wat minder mooi, enz Alle reacties zijn 
welkom! Graag je reactie mailen naar Brenda 
van den Brink, brendabosma1@hotmail.com.

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 zou Geert van Essen aan de beurt 
zijn, maar vanwege het overlijden van zijn 
zus wordt dit uitgesteld tot de volgende 
Klokkenluider.

Ten slotte

Afgelopen week was de week van de vierde 
en de vijfde mei. Vooral van de vierde wat mij 
betreft. Op de één of andere manier raakt de 
herdenking van de gevallenen me meer dan de 
viering van de vrijheid. Die stilte op de vierde 
mei waarin je op je in probeert te laten werken 
wat mensen elkaar aan kunnen doen. Moeten 
doen soms. Kun je zonder wat die stilte je 
gewaar doet worden eigenlijk de vrijheid wel 
vieren? Mij lukt dat niet. Ik heb die stilte nodig. 
Op de site van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei vond ik een gedicht dat me stil maakte. 
Hopelijk maakt het u dat ook.

NAMEN
Louise Broekhuysen

Noem de namen. Fluister, schreeuw
al luistert bijna niemand meer.
De velden blijven volgekruist
tot aan de horizon;
onder dezelfde noemer
één voor één verwoord.

Wie noemt de naamlozen?
Na veertig, vijftig, zestig jaar
nog altijd geen bericht,
geen landkaart uit te vaardigen
met tekens bij de kuilen,
geen handvol eigen grond
waarin zij zijn bewaard −

Het boek blijft open. Fluister,
schreeuw − en luister naar de stilte
waarin alle namen zijn gehoord.

Hartelijke groet,  
ds. Arjan de Kwaadsteniet
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Diensten- en talentenveiling 
In de vorige Klokkenluider hebben wij 
u geïnformeerd over de diensten- en 
talentenveiling. 

Wij hebben daarop veel reacties gekregen 
en naar aanleiding van de nieuwsbrief ook al 
wat biedingen mogen ontvangen. Zie de lijst 
hieronder met de 32 diensten en de eerste 
biedingen. 

Tot en met 17 mei kunt u nog op de diverse 
diensten een hoger bod uitbrengen. 
Mocht jouw bod overboden zijn, bied  
gerust nog een keer; het emailadres is: 
c.kleijer@hotmail.com. Alles komt ten goede 
aan de Efrathakerk. 

Met vriendelijke groet, 
Jan en Adrie van Noort 

Henk en Cobi Kleijer

Vervolg ‘Overige berichten’

Nr. Dienst/product Minimum 
bedrag

Aangeboden door Hoogste 
bod

1 Driegangenmenu voor 4 personen bij u thuis: Italiaans, 
Mexicaans of Hollandse pot naar wens

€ 60,00 Nelleke den Hertog € 60,00

2 Luxe borrelplank € 15,00 Marjolein van Ginkel € 35,00

3 Hulp in de tuin, 1 dagdeel € 20,00 Henk Kleijer € 50,00

4 Happen en trappen € 15,00 Corrie v.d. Glind en Cobi Kleijer € 50,00

5 Maltezer kindertaart (thema in overleg) € 15,00 Tiny van Wakeren € 40,00

6 Kalkverfdoek € 15,00 Adrie van Noort € 0,00

7 Workshop natuurfotografie, rond zonsopkomst € 10,00 Jan van Noort € 25,00

8 Panda peuterkruk € 35,00 Edith Groothuis € 0,00

9 Kinderfeestje van 3 uur, 8 kinderen tot 8 jaar (dieren 
knuffelen, rondje pony, speurtocht, etc), prijs per kind:

€ 10,00 Berlinda van Ginkel € 10,00

10 Wandelen of fietsen met koffie als afsluiting € 10,00 Gert den Hertog € 0,00

11 3 x Themataart (thema io, bv geboorte- of jubileumtaart € 15,00 Jantine van Barneveld € 40,00

12 Slagroomtaart € 15,00 Gerbrig Staal € 15,00

13 Gourmet voor 2 personen bij de aanbieder thuis € 40,00 Gonnie en Albert de Kamper € 40,00

14 Jam uit de pastorietuin € 5,00 Marjan de Kwaadsteniet € 10,00

15 Appeltaart € 15,00 Marjan de Kwaadsteniet € 25,00

16 Citroenkwarktaart/appeltaart € 15,00 Inie van Egdom € 30,00

17 Knutselen voor kids € 7,50 Selina Koetsier € 10,00

18 Quiche € 15,00 Adrie Nell € 25,00

19 Geknipt voor u € 20,00 Nelleke v.d. Heuvel € 0,00

20 Workshop krans maken (in november) € 20,00 Ans Busser € 35,00

21 2 x Naaiwerk (op aanvraag) € 25,00 Jantine van Barneveld € 0,00

22 Wandelen (event. met honden), met koffie als afsluiting € 10,00 Margriet Melissen € 0,00

23 Eigen gemaakte advocaat € 7,50 Margriet Melissen € 0,00

24 Advocaattaart € 15,00 Margriet Melissen € 30,00

25 3 x Kerstboom van 2 m. € 20,00 Johan van Ginkel € 30,00

26 Australische cake € 7,50 Cora Boele € 7,50

27 Lezing: "vroege christendom", voor ca 10 a 15 personen € 10,00 Kees Boele € 10,00

28 4 uur Graaf- en grondwerk met machine en machinist € 160,00 Wim Veen € 200,00

29 Mollen vangen, per mol € 10,00 Gijs van Ginkel € 0,00

30 Agrarische werkzaamheden naar keuze, 1 dagdeel € 50,00 Gijs van Ginkel € 0,00

31 Autorijles € 25,00 Evert Legemaat € 0,00

32 Ritje met paard en wagen voor 2 volwassenen en 1 kind € 15,00 Dianne Legemaat € 0,00
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Dabar zoekt nog 90 jongeren deze zomer!

Wil je ook kleur geven aan jouw zomer en die 
van anderen op een camping in Nederland? Dan 
is Dabar iets voor jou! 

Bij Dabar doe je in teamverband animatiewerk 
met een Missie. Als team organiseer je toffe 
animatieprogramma’s voor kinderen, tieners 
en volwassenen en deel je het geloof op een 
manier die bij jou past. Dabar wordt op campings 
gedaan waarbij veel kinderen en tieners komen 
met een rugzakje. Kinderen die weinig liefde 
thuis krijgen, tieners die op zoek zijn naar echte 
aandacht etc. Door het doen van Dabar kun je 
echt verschil maken in hun leven. En je hebt ook 

gewoon een hele toffe tijd met je team en je 
groeit in geloof. 

Een Dabarteam bestaat uit zo’n 6 tot 8 jongeren 
(leeftijd van 17 t/m 25 jaar). Je kunt één of twee 
aaneengesloten weken Dabar doen. Op diverse 
campings zijn nog teams leeg. Pak je kans en 
schrijf je snel in op www.izb.nl/dabar. 

Deelname is gratis. De ervaring onbetaalbaar! 

Kijk op:
www.youtube.com/watch?v=l5hrSmk7fDM&t=12s 
wat jongeren zeggen over hun Dabar-ervaringen.

NL Doet en Dorpsakker de Parel

Kom ook tuinieren en zonnebloemen zaaien 
op zaterdag 29 mei op Dorpsakker de Parel.  
Deze ochtend doen wij mee aan NL Doet. Van 
9.30 uur tot 12.30 uur gaan we met elkaar 
tuinieren. We sluiten af met heerlijke soep.

Een mooie kans om mee te doen aan het 
diaconale project van onze gemeente. 

Van harte welkom! 

Aanmelden bij Esther Gijsbertsen, 06 30264196 
of esther.gijsbertsen@arocha.org

Met vriendelijke groet, Esther Gijsbertsen

Woonzorgboerderij Moriahoeve

Opeens kunt u er mee te maken krijgen: thuis 
wonen lukt niet meer, waar kan ik dan kwalitatief 
goede zorg en begeleiding krijgen? 
Woonzorgboerderij Moriahoeve in Woudenberg 
biedt wonen met zorg en dagbesteding aan voor 
mensen met dementie vanuit een christelijke 
identiteit.
Moriahoeve is een organisatie met vier  
kleinschalige woningen en een dagbestedings-
locatie op een prachtige landelijke locatie op korte 
afstand van Veenendaal, Lunteren, Renswoude en 
Scherpenzeel. Vrijblijvend kennismaken? Dat kan! 
Email: c.kievid@moriahoeve.nl, tel. 033-3030440 
of bezoek de website: www.moriahoeve.nl
De Steeg 4a, 3931 PM Woudenberg  

Met vriendelijke groet, Carla de Kievid, 
Bestuurssecretaris Woonzorgboerderij Moriahoeve



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 7 juni 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
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Radio-uitzendingen

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

• op 16 mei vanuit de PKN Johanneskerk te 
Leersum (10.00 uur)

• op 23 mei vanuit de Protestantse Gemeente 
te Maarn (10.00 uur)

• op 30 mei vanuit de Baptistengemeente De 
Haven te Wijk bij Duurstede (10.00 uur)

• op 6 juni vanuit de RK kerk te Leersum 
(09.30 uur)

• op 13 juni vanuit de Ludenkapel (NPB) te 
Doorn (10.15 uur)

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

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

Bijbelrooster
zo. 16 mei 1 Johannes 5:13-21
ma. 17 mei Ezechiël 40:1-16
di. 18 mei Ezechiël 40:17-37
wo. 19 mei Ezechiël 40:38-47
do. 20 mei Ezechiël 40:48–41:15a
vr. 21 mei Ezechiël 41:15b-26
za. 22 mei Psalm 104:1-18
zo. 23 mei Pinksteren Psalm 104:19-35
ma. 24 mei Deuteronomium 4:44–5:5
di. 25 mei Deuteronomium 5:6-21
wo. 26 mei Deuteronomium 5:22-27
do. 27 mei Deuteronomium 5:28–6:3
vr. 28 mei Deuteronomium 6:4-12
za. 29 mei Deuteronomium 6:13-25
zo. 30 mei Johannes 3:1-13
ma. 31 mei Johannes 3:14-21
di. 1 juni Johannes 3:22-30
wo. 2 juni Johannes 3:31-36

do. 3 juni Ezechiël 42:1-12
vr. 4 juni Ezechiël 42:13-20
za. 5 juni Ezechiël 43:1-12
zo. 6 juni Marcus 3:20-35
ma. 7 juni Marcus 4:1-12
di. 8 juni Marcus 4:13-20
wo. 9 juni Marcus 4:21-34
do. 10 juni Ezechiël 43:13-27
vr. 11 juni Ezechiël 44:1-16
za. 12 juni Ezechiël 44:17-31
zo. 13 juni Johannes 4:1-12
ma. 14 juni Johannes 4:13-26
di. 15 juni Johannes 4:27-42
wo. 16 juni Johannes 4:43-53
do. 17 juni Efeziërs 1:1-6
vr. 18 juni Efeziërs 1:7-14
za. 19 juni Efeziërs 1:15-23


