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Bij Jakobus 5:7-16

Jakobus schrijft zijn brief aan mensen die onder 
druk staan. In dit hoofdstuk staat, kort gezegd: 
‘houd vol! Neem een voorbeeld aan de profeten. 
Die hadden het niet makkelijk, maar waren op 
de goede weg en dat gaf hen de kracht om door 
te gaan.’
Deze oproep van Jakobus hebben we hard nodig, 
zeker in deze coronaperiode. We hopen dat die 
nu bijna voorbij is, maar…we zijn er nog niet. 
Dus moeten we Jakobus’ woorden ter harte 
nemen: heb geduld.
Om dat vol te houden, schrijft Jakobus, moeten 
we als gelovigen samenwerken. Samen 
gedenken (de verhalen over de profeten en Job, 
bijvoorbeeld), maar ook samen delen hoe het 
met ons gaat. Als je slecht nieuws voor jezelf wil 
houden, mag dat, maar bedenk wel dat anderen 
niet kunnen meeleven, wanneer ze niets weten! 
Verdriet delen kan zo opluchten. Weten dat er 
voor je gebeden wordt, ook.
Daarnaast heeft Jakobus het over schuld. Schuld 
is nóg moeilijker om te delen met anderen, maar 
dat doen, kan je genezen. In deze tekst lijken 
ziekte en schuld wat door elkaar te lopen. Zoals 
mensen wel kunnen vragen: ‘Waar heb ik dit 
aan verdiend?’ Maar Jakobus heeft het hier over 
twee verschillende manieren van genezing: de 
zieke die weer opstaat na gelovig gebed (dat 

kan, al is het ook goed om daarnaast gewoon 
naar de dokter te gaan, want ook langs die 
weg geneest God) en daarnaast: ‘genezing na 
schuldbelijdenis’. En ik denk dat eenieder die 
wel eens eerlijk schuld heeft opgebiecht, of 
vergeving gevraagd, die opluchting kent. Ook 
dát is een vorm van genezing.
Naast schuld en verdriet, roept Jakobus ons ook 
op om vreugde met elkaar te delen en samen 
God de lof te zingen. Binnenkort mogen we dat 
hopelijk weer met z’n allen in een volle kerk 
doen! Dan voel je – beter dan nu – dat we alles 
wat ons overkomt, niet alléén hoeven te dragen. 
Onze Schepper en Verlosser weet ervan en ook 
je broeder of zuster kan helpen. 
Jakobus zet het bidden voor elkaar, wat een 
opdracht voor ons is, tegenover het klagen over 
elkaar. Dat laatste holt de gemeenschap uit. Als 
je merkt dat je over een ander aan het ‘zuchten’ 
bent (dat woord is van Jakobus), bedenk dan dat 
de hemelse rechter meeluistert: ‘wat zeg jij over 
een ander? Wat heb je daarmee op het oog?’ Dat 
zal veel van ons geroddel in de kiem smoren…
Dat woord ‘zuchten’ komt vaker voor in het 
nieuwe testament en dan staat het vaak in de 
context van verlangen naar Gods toekomst; 
zuchtend uitzien naar… Je hebt dus positief 
en negatief zuchten. Waar richt je je op met je 
woorden en gedachten? Op het tekortschieten 
van een ander? Of op de komst van Gods 

 Geduld oefenen

koninkrijk, waarmee nog zoveel op deze aarde 
strijdig is? 
Het kan soms moeilijk zijn om te volharden in 
geloof. En om niet weg te zakken in berusting, of 
ons af te keren in boosheid, maar ons te blijven 
inzetten in afwachting van wat komt. Dat vraagt 
creativiteit van ons, gehoorzaamheid, kracht en 
soms ook een offer en lijden. Dat is het geduld 
oefenen, in het spoor van de profeten, waar 
Jakobus het over heeft.

ds. M. Hofma

Lied 455: 1, 2
Het zal geschieden in de laatste dagen,

dat God verschijnt met macht en majesteit

en in zijn licht de dageraad laat komen

die onze duisternissen weg doet stromen.

Zijn huis, hoog op de berg, staat vast in wijs beleid

als onderkomen van zijn welbehagen.

Het zal geschieden in de laatste dagen,

dat de gezalfde Gods de vrede sticht

die alle boosheid breekt en doet bedaren,

om in de Geest des Heren te bewaren,

wat groeit in groot geduld en in het glanzend licht

van vaderlijke troost het leed zal dragen.
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zondag 20 juni
10.00 uur  ds. A.L. de Kwaadsteniet
18.30 uur  ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten  1. KRM algemeen
   2. DIAC werelddiaconaat
koster  Gerry van Hardeveld
organisten  Erik Bogerd en Joke Wolswinkel
oppas  Dianne en Lotte

zondag 27 juni
10.00 uur  ds. W.J. Bakker, Nieuweroord
18.30 uur  ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten  1. KRM predikantsplaats
   2. DIAC GZB project 10 27
koster  Henk Kleijer
organisten  Jonathan Bogerd en Erik Bogerd
oppas  Cobi en Lieke

zondag 4 juli
10.00 uur   ds. W. van den Brink, Veenendaal
18:30 uur  Dr. J. van Beelen, Veenendaal
collecten  1. KRM algemeen
   2. DIAC De Hoop
koster  Marianne van de Zandschulp
organisten  Erik Bogerd en Joke Wolswinkel
oppas  Marjan en Jente

zondag 11 juli
10.00 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
18:30 uur  ds. P. Vermaat, Veenendaal
collecten  1. KRM predikantsplaats
   2. KRM bouw- en restauratiefonds
koster  Job van de Bovenkamp
organist  Anton Kanis

oppas  Selina en Anne-Lynn

zondag 18 juli
10.00 uur  ds. A.L. de Kwaadsteniet
18:30 uur  ds. M. Roelofse,  
   Nieuw-Loosdrecht
collecten  1. KRM algemeen
   2. DIAC algemeen
koster  Johan van Ginkel
organisten  Jonathan Bogerd  
   en Joke Wolswinkel
oppas  Angela en Irene

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 20 juni
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Noodfonds    
   Vluchtelingenwerk, 
   2. Onderhoud orgel
oppas   in Kerkheem
koster   Ton de Jong, 0318 472688

zondag 27 juni 
CYA en overstapdienst
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Dabar,
   2. Taakgroep Jeugd en gezin
oppas   in Kerkheem
koster   Geralt Joren, 451426

zondag 4 juli
10.00 uur   ds. A.F. de Oude
collecten   1. Vakantietas,
   2. Werk van de Kerk
oppas  in Kerkheem
tnd.   Geralt, André en Gijs-Bert
koster   Jelle Geers, 06 12433852

zondag 11 juli
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Diaconaal project, 
   2. Taakgroep Pastoraat
oppas   in Kerkheem
koster   Anton Nieuwschepen, 453227

zondag 18 juli
10.00 uur   mw. ds. A. Groeneveld
collecten   1. Kerk online, 
   2. Onderhoud gebouwen
geen oppas   i.v.m. vakantie
koster   Hans Weijman, 06 53734808

Op het moment van opstellen van de 
Klokkenluider mogen dertig mensen de 
vieringen bezoeken. Met ingang van 13 juni 
mogen 60 mensen de vieringen bezoeken. 
Men moet zich echter nog wel online 
aanmelden. Zodra er verdere versoepelingen 
meer bezoekers mogelijk maken, wordt 
dit bekend gemaakt via de afkondigingen, 
beamer, app en ZB.

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
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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 Hertog, Dwarsweg 52 A,  3959  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
Op 27 juni is de CYA-overstapdienst! Elders 
in deze Klokkenluider kunt u daar mee over 
lezen. De overstappers zijn: Silvijn van Mourik, 
Heather van Opzeeland, Marilène van Reenen 
en Dennis Vos.

Op 11 juli zal Wim Klein bevestigd worden 
als ouderling communicatie. Ook zal Tanja ten 
Hove dan het ambt van diaken neerleggen.

De Ridderhof
Donderdag 17 juni wordt er weer een kerkdienst 
gehouden in De Ridderhof. Om 15.00 uur 
worden de mensen verwacht. Ds. Hofma zal 
deze dienst leiden. Of er weer gezongen kan 
worden, weten we op dit moment nog niet.
Maar ook deze keer zal er een oplossing voor 
gevonden worden.

We hopen weer veel mensen te kunnen 
ontmoeten, Jan v.d. Heiden

1 Juli in de Ark: In gesprek over 
Bijbelteksten
Het mag weer! Samenkomen in de Ark, maar 
niet met een al te grote groep. Ik wil graag met 
acht mensen samenkomen om de dienst van 
1 augustus voor te bereiden. We zullen praten 
over Jesaja 43: 1-7 en Joh 6: 16-21. Wilt u 
meedoen? Geef u dan bij me op; telefonisch, 
06-81203227 of via de mail, mendiehofma@
yahoo.com We komen op 1 juli om 20.00 uur 
samen en het zou fijn zijn als ik uiterlijk 24 juni 
weet wie er mee willen doen.

ds. Mendie Hofma

CYA-Overstapdienst met thema  ‘Wat 
heb jij nodig?’

Zondag 27 juni zullen Dennis, Heather, 
Marilène en Silvijn de overstap maken van de 
kinderneven- naar de tienernevendienst! 

Best veel nieuwe spannende dingen voor 
deze tieners; een andere school met nieuwe 
klasgenoten en vrienden en ook in de kerk 

veranderingen! Hoe ga jij moedig al die 
spannende dingen tegemoet? En wat heb jij 
nodig om te blijven geloven? 

Hier willen we in de dienst bij stil staan aan 
de hand van Johannes 4: 43-54. Centraal staat 
het verhaal van een vader die bij Jezus om 
genezing van zijn zoon komt vragen.

Van harte welkom! Taakgroep KND en CYA

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, is het mogelijk om 
met behulp van een zogeheten “ Chrome 
cast”- installatie (aansluiting in HDMI en 
USB-poort van de tv, kosten ca € 40 ) de 
dienst op uw televisiescherm te volgen.

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

Protestantse wijkgemeente Amerongen
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Pastoraat

Dank
Lieve mensen,
Graag willen we u allen op deze manier 
bedanken voor alle kaarten, bloemen, 
telefoontjes, kopjes koffie, schouderklopjes en 
kleine attenties. Het is overweldigend. Beter 
worden gaat niet meer maar dat er zoveel 
mensen met ons meeleven doet ons vreselijk 
goed.

Heel, heel veel dank van  
Bertus, Miep en dochters Kuus

Dank
Lieve mensen,
Namens Henk wil ik iedereen bedanken. 
We waren blij verrast, dat we niet alleen de 
bloemen van de kerk mochten ontvangen 
maar ook bloemstukjes van lieve kerkgangers.  
En dan al die kaarten met lieve teksten of 
gewoon een naam, ze zijn allemaal bekeken 
en hebben op de deuren gehangen, als 
bemoediging wanneer we erlangs liepen. 

We wisten ruim een jaar, dat Henk niet 
meer kon genezen. Keer op keer bleek ook 
de gekozen behandeling de ziekte niet te 
kunnen vertragen. In januari bleef alleen de 
pijnbestrijding over. En op 24 maart is mijn 
maatje uiteindelijk rustig overleden.

Komt u mij ergens tegen in dorp of kerk, maak 
gerust een praatje.

Een heel hartelijke en dankbare groet,  
Hilda de Kruijf

Gezocht: oppas-oma of opa!
Wie zou er met enige regelmaat twee jongens 
van 11 en 7 te gast willen hebben? Zij hebben 
zelf geen opa en oma die af en toe een dag 
kunnen komen oppassen, dus ze zoeken 
eigenlijk een deeltijd adoptie-grootouder.
Het gaat om een middag na schooltijd, liefst 
met de avondmaaltijd erbij. Daarna worden ze 
weer opgehaald. Heeft u een huis en hart met 
wat ruimte en wilt u een alleenstaande ouder 
ondersteunen?
Meld u dan bij mij; dan breng ik u in contact 
met de kinderen voor een eerste kennismaking.

Mendie Hofma

Meeleven – sectie 1 en 2
Dhr. E. Rijksen woont nu in het Zonnehuis in 
Doorn (afd. Vossenbos). Dhr. en mevr. Koole-van 
Duijn wonen inmiddels beiden in de Meent in 
Veenendaal (Grote Beer 10, 3902 HK, resp. afd. 
Eem & Grift, k. L 13 en afd. Frisia, kamer M.16).
Dhr. H. Kallenbach werd na een operatie in Ede 
opgenomen in de Engelenburgh in Veenendaal 
(Kerkewijk 77, 3901 ED) voor een periode van 
revalidatie.
Nadat dhr. A. Kroeze eerder al een aantal 
weken in het ziekenhuis in Utrecht opgenomen 
is geweest, moest hij na enkele weken thuis 
geweest te zijn, toch weer opgenomen worden, 
nu in het Diakonessenhuis in Zeist. Hopelijk is 
hij als dit nummer verschijnt weer thuis.
Dhr. K. Ruitenberg werd enkele weken geleden 
getroffen door een lichte tia waarvan hij 
gelukkig alweer goed hersteld is. Verder kreeg 
hij te horen dat een recente klacht waaraan hij 
recent medisch geholpen is toch weer opspeelt 
met als gevolg dat hem binnenkort een nieuwe 
operatie wacht.

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
Op de leeftijd van 92 jaar overleed op  
19 mei Mw. J.C. van Ewijk – Swart (Hannie). 
Samen met haar man Adri dreven zij een 
Brood- en Banketbakkerij aan de Burg. Jhr. 
H.v.d.Boschstraat (hoek Imminckstraat). 
De ouderen onder ons zullen dit nog wel 
weten en Hannie en Adri gekend hebben. 
Dat mensen komen te sterven is natuurlijk 
geen bijzonderheid, toch moeten wij hieraan 
even aandacht schenken omdat Hannie 
van Ewijk tijdens haar werkzame leven de 
eerste vrouwelijke ambtsdrager was in de 
toenmalige Hervormde Gemeente in de tijd 
van Ds. W.Goedhart. We spreken hier over 
de jaren 70, even geleden dus. In eerste 
instantie trad zij toe tot de Kerkvoogdij en 
later werd zij gekozen tot Diaken en werd 
zij voorzitter van de Diakonie. In die tijd 
was een vrouwelijke ambtsdrager best een 

bijzonderheid. Zeker binnen onze toenmalige 
toch wel “behoudende“ kerk-gemeente. Tot op 
hoge leeftijd kon zij nog best haar “mondje 
roeren”, hetgeen toen best wel eens nodig 
was. De laatste jaren werd zij verpleegd in 
verpleeghuis Torckdael te Wageningen. Haar 
gehoor en gezichtsvermogen lieten haar in de 
steek, evenals haar geheugen als gevolg van 
Alzheimer. Ook lopen was niet meer mogelijk. 
Zij is in de nacht van 18 op 19 mei in haar slaap 
overleden en dinsdag 25 mei op de Algemene 
Nieuwe Begraafplaats aan de Holleweg bij 
haar man en zoon begraven.

Ben Brinkman

In memoriam
Op 8 mei is Evertje Palma-van der Neut 
overleden. Eef werd in Breukelen-Nijenrode 
geboren op 12 december 1940 als oudste kind. 
Een paar jaar later verhuisde het gezin naar 
Donkerstraat 30 in Amerongen. Bijna jaarlijks 
kreeg Eef er een broertje of zusje bij, tot ze 
uiteindelijk met dertien kinderen waren, en ze 
hielp als oudste dochter veel in het huishouden. 
Toen ze de huishoudschool in Rhenen had 
afgemaakt, ging ze fulltime werken bij slager 
Piet de Vries; ze hielp daar in de winkel en het 
huishouden en ging er ook inwonen, toen haar 
ouderlijk gezin naar Veenendaal verhuisde.

In 1976 leerde ze Rienk Palma kennen en 
nadat ze trouwden in 1977, verhuisden ze 
naar Leeuwarden. Daar kon Eef niet aarden en 
korte tijd later solliciteerde ze op een plek als 
conciërge in het Kruisgebouw in Amerongen. 
Zij en Rienk verhuisden naar de bovenwoning 
die bij die baan hoorde. Tot haar pensioen was 
ze daar werkzaam. Daarna hadden Rienk en zij 
een paar mooie jaren, waarin ze verhuisden 
naar het Menorapad. In 2012 overleed Rienk 
na een periode van ziekte. Eef miste hem 
enorm, maar bleef actief, onder andere als 
vrijwilliger in Elim, werk dat ze met veel 
plezier en toewijding deed. Door corona kwam 
dat stil te liggen; nóg een groot gemis.

Begin april werd Eef opgenomen in het 
ziekenhuis met pijn en benauwdheid. 
Onderzoeken wezen uit dat ze ernstig ziek was 
en op 6 mei is ze naar De Wingerd verhuisd. Dat 
gaf haar rust; nog geen twee dagen later is ze 
overleden. Op 12 mei was de dankdienst voor 
haar leven in de aula van de begraafplaats in 
Amerongen, waar ook haar man Rienk begraven 
ligt. In de dienst klonk 1 Korinthe 13, een tekst 
die voor haar veel betekenis had.
Eef Palma - van der Neut is 80 jaar geworden.

Mendie Hofma
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Taakgroep Pastoraat

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

Toen ik in Amerongen kwam wonen, ging 
ik nog niet meteen op zoek naar een kerk.  
Dat kwam toen mijn kinderen geboren werden. 
We wilden ze Gods liefde meegeven en daarom 
vroeg ik mijn schoonmoeder of ik een keertje 
met haar mee mocht. Dat was dus naar de 
Andries.

Vanaf dat de jongsten vier jaar waren, werden zij 
steevast uitgenodigd voor kindernevendienst 

activiteiten. Langzaam maar zeker kregen zij 
vaste “ kerk”-vrienden. Ondertussen vond ik 
het fijn dat ik even alleen de preek te horen,  
vol bewustzijn.

Van huis uit heb ik meegekregen; “geloof is 
brengen én halen”. Vandaar dat ik toen ik voor 
de CYA-commissie werd gevraagd, “Ja” zei. Ook 
al voelde ik mij onzeker over wat ik daar te 
“brengen” had. 

Kerkenraad

Tijdens de Pinksteren hingen er ruim honderd 
duiven in de kerk.

Een bijzonder mooi en inspirerend gezicht. 
Maar in het bijzonder de creativiteit binnen 
onze gemeente, al die duiven die door u als 
gemeenteleden zijn gemaakt met mooie 
wensen en gebeden. Heel veel dank daarvoor. 
En die dank gaat ook naar de mannen die de 
klus geklaard hebben om deze grote ring met 
de duiven op te hangen in de Andrieskerk 
zonder de pilaren te beschadigen. 

Door de werkzaamheden aan het riool zal in de 
maand juni de Andrieskerk via de Nederstraat 
en de Hof moeilijk bereikbaar zijn. Het beste 
kunt u via het park aan de achterkant naar de 
kerk toe komen.

Als kerkenraad zijn wij in de maand mei 
niet bij elkaar geweest. De eerstvolgende 

vergadering is 16 juni, waar o.a. de afronding 
van de beleidsplannen op de agenda staan en 
waar we ook met elkaar evalueren hoe we als 
kerkenraad functioneren.

U zult waarschijnlijk gemerkt 
hebben dat de tikkies voor 
de collectes na afloop van de 
vieringen zijn verdwenen. Wij hopen dat u de 
weg gevonden heeft om in de app uw giften 
voor de collectes te geven. Mocht u hier hulp 
bij nodig hebben om dit in te stellen laat het 
even weten, dan komen we u helpen.

Nu we inmiddels naar 60 bezoekers kunnen 
gaan, hopen we velen van u de komende weken 
een keer te kunnen begroeten in de kerk.

Namens de kerkenraad, Alexandra Lourens en 
Alice van Barneveld

Nu zijn we drie jaar verder, daarin leerde ik 
meer gemeenteleden kennen. Vooral na de 
CYA-diensten; was het zo overgekomen als 
we bedoeld hadden? Ik vond de tijd rijp om 
mij verder te verdiepen in mijn geloof en gaf 
mij op voor belijdeniscatechese. Ook daar 
ontmoette ik weer nieuwe geloofsgenoten en 
voerden we mooie gesprekken, tot afgelopen 
december.

Tjonge, wat mis ik dat toch allemaal. 
Digitaal vergaderen voor de CYA-dienst, 
catechese stilgelegd... Ondertussen probeer 
ik het gemeentegevoel voor de jongeren 
warm te houden samen met de andere 
Jeugdcommissieleden. Ik bid dan ook dat we 
snel weer allemaal “mogen”!

Tot ziens, groetjes van Jesper, Sven,  
Yari en Marjolein Berkhof

Beste gemeenteleden,
Wat is het fijn om weer met een aantal 
gemeenteleden samen te komen in de 
Andrieskerk! Ook al laat het samen zingen nog 
even op zich wachten, er is perspectief, nu er 
steeds meer mensen gevaccineerd zijn.

Voor onze jeugd, maar niet alleen voor hen, 
voor iedereen is het fijn dat er weer meer 
bewegingsruimte is om elkaar te ontmoeten. 
Heerlijk om weer wat bezoek thuis te kunnen 
ontvangen en dat is ook erg fijn voor de 
mensen in Elim en in de Ridderhof.

Enkelen van onze jeugd hebben de examens 
afgerond en bij de verspreiding van de 
Klokkenluider hebben zij inmiddels de uitslag 
gehad, althans… degenen die in blok 1 examen 
doen. Door Covid-19 lopen de examens wat 
anders en bestaat er ook de mogelijkheid om 
de examens te spreiden en in een 2de blok nog 
examens te doen. We hebben in de app kunnen 
zien welke kleine attentie zij hebben gekregen 
vanuit onze gemeente. Heel erg leuk dat jullie 
dit gedeeld hebben met ons. Dat is een van 
de mogelijkheden om, als we dat willen, heel 
veel te kunnen delen en elkaar op de hoogte te 
houden van belangrijke zaken.

Daarom, als je wilt, laat het ons ook weten als 
je geslaagd bent.
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Diaconie

Collecten 
2/5 JOP € 337,00
9/5 KIA Noodhulp - 500,00
13/5 Feest van de geest - 82,00
16/5 Plaatselijk werk diakonie - 413,50
20/5 Schuldhulpmaatje UH (R'hof) - 36,50
23/5 KIA Zending - 428,00

Giften
-/5 Via dhr. B. Blom als dank voor usb-stick   
 zondagse kerkdiensten € 10,00
  - 20,00
  - 50,00
7/5 Pastoraat 
 via mw. van Zeist sectie 3 - 20,00
-/5 Via ds. Hofma - 300,00

te verdelen in € 150,00 voor het 
ouderenwerk van de diakonie en € 
150,00 voor het ouderenwerk van de 
kerkvoogdij.

Van de diaconie
Net als voorgaande jaren willen wij de actie 
vakantietas, weer van harte bij u aanbevelen. 
De tasjes zijn besteld en de bonnetjes gekocht. 
Wij willen deze, in de dienst van 4 juli 
klaarleggen onder de toren.

Degene die een tasje weg wil brengen, vult het 
tasje met spulletjes voor de kinderen (€ 15,00).

In het tasje vindt u het adres, aantal kinderen 
en de leeftijden. Zo kunnen we de kinderen een 
fijne start van de vakantie geven.

Mutaties Kerkelijk Bureau
Verhuisd:
• Mevr. S. van Spanje-v.d. Brink naar de 

Postmeester 55 (was Allemanswaard 33)

• Dhr. B. de Winter naar Koenestraat 128-465 
(was Eikenlaan 2, Veenendaal)

• Mevr. C.N. Vaartjes naar Domineessteek 17 
(was de Palmen Grift 421, Veenendaal)

• Dhr. en mevr. van Dommelen naar Burg.
Jhr.H. v.d. Boschstraat 108 (was Zandheuvel 
7, Veenendaal)

• Fam. Pellegrom naar Boeg 23, Wijk bij 
Duurstede (was Taets van Amerongenweg 
49, Renswoude)

Kerkrentmeesters

Vakantie ds. De Ruiter
Ds. Bert de Ruiter heeft vakantie van 3 juli 
t/m 1 augustus. In dringende gevallen neemt 
ds. Mendie Hofma voor hem waar. In de week 
van 19 t/m 26 juli is onze oud predikant,  
ds. Piet van Reenen (tegenwoordig woonachtig 
in Leersum), pastorale achterwacht i.v.m. de 
verhuizing van Mendie Hofma en haar gezin 
van Bunnik naar Houten.

Uit de pastorie
Tot uw grote teleurstelling of tot uw niet 
geringe opluchting kan ik u meedelen dat 
wij in de pastorie in het geheel nog niet zijn 
bevangen door zoiets als ‘oranjekoorts’. Er zijn 
straten in dorpen en steden die de komende 
weken compleet oranje kleuren maar dat zie ik 
in de Nederstraat toch niet zo gauw gebeuren. 
We zouden het anders ook alleen voor onszelf 
doen, want de straat ligt de komende weken 
open – en is dus voor u gesloten – zodat wij 
ook hier in het oude gedeelte van Amerongen 
regenwaterproof gemaakt kunnen worden.  
Het is dus voor ons te hopen dat het de komende 
weken redelijk droog blijft want anders hebben 
we een heel vieze inloop van zand en modder 
en daar is zeker ‘vrouw dominee’, zoals onze 
overbuurman de domineesvrouw soms wel 
liefkozend betitelt, niet blij mee. 

Overige berichten

De oversteek op zondag naar de Andries wordt 
ook nog een heel avontuur voor de dominee 
met z’n togakoffertje. Ongetwijfeld zal er 
door vriendelijke wegwerkers een soort van 
luchtbrug aangelegd worden mits we hen 
natuurlijk een paar keer van koffie met wat 
erbij willen voorzien. Mocht ik er echter op een 
regenachtige zondagmorgen om 10.00 uur nog 
niet zijn dan ben ik toch blijven steken in de 
modder en moet de dienstdoend ouderling 
mij met reddingtroepen komen ontzetten.  
Het aanvankelijk gekozen aanvangslied 
wijzig ik dan bij binnenkomst ter plekke in  
Psalm 40:1: ‘Met heel mijn hart heb ik de Heer 
verwacht, / Hij heeft gehoord naar mijn gebed, 
/ mij uit de modderpoel gered, / mijn voet weer 
op vaste grond gebracht.’

In wat heet de ‘goede ouwe tijd’ was het in 
sommige gemeenten overigens gewoonte 
dat de koster of de ouderling de toga kwam 
halen aan de pastorie om deze vervolgens in 
de consistorie stof- en pluisvrij op te hangen. 
In Delft was dit tot ruim 60 jaar geleden 
de taak van een der mannelijke bewoners 
van het Rusthuis der Hervormde gemeente.  
In Rotterdam was er zelfs een speciale togaman 
die ervoor zorgde dat de toga van de predikant 
op zondag op de plaats van bestemming kwam, 
ook wanneer de predikant op dezelfde zondag 
in een ander kerkgebouw in de stad moest 
preken. En op maandag werd door de togaman 
de toga weer thuisgebracht. Dat waren nog 
eens tijden…!

Tot slot: voor wie wel is getroffen door 
oranjekoorts herleven hopelijk de tijden van 
1988. En als onverhoopt bij ons in de straat 
een kabel wordt stukgetrokken en we hier 
zonder televisiebeeld komen te zitten: mag ik 
dan bij jou? 

Misschien is er dus ook bij mij – zoals u uit 
dit laatste kunt opmaken – toch wel sprake 
van zoiets als enige heel lichte verhoging bij 
Oranje. Voor kóórts zijn bij mij andere kleuren 
nodig! Maar dat wist u ongetwijfeld al…

Hartelijke groet, ds. Bert de Ruiter
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Rondom het Woord Kerkenraad

Heilige Doop
Nu het aantal kerkgangers dat aanwezig kan 
zijn in de kerk bij de erediensten vanaf 6 juni 
weer is verruimd, komt de mogelijkheid voor 
het houden van doopdiensten in zicht. Immers 
kunnen nu naast familieleden en vrienden 
van de doopouders, ook een behoorlijk 
aantal gemeenteleden aanwezig zijn.  
Met de doopouders zal worden overlegd over 
de datums van de diensten.

Heilig Avondmaal
Op zondag 13 juni zal de voorbereidingsdienst 
voor de viering van het Heilig Avondmaal 
worden gehouden, dat we de zondag daarna, 
20 juni, in beide diensten weer hopen te vieren.

Censura Morum
Indien daartoe aanleiding is kunt u of kun 
jij contact opnemen met de predikant of een 
van de ouderlingen. Het is een apostolische 
richtlijn om zaken die bij of tussen ons zouden 
spelen die de gezamenlijke viering van het 
Avondmaal in de weg zouden staan, eerst tot 
een oplossing te brengen.

Met vriendelijke groet,  
Gert den Hertog, scriba

Uit de vergaderingen
Vergadering 21 april:
Bij het gesprek over de erediensten bespreken 
we het gebruik van de bundel ‘Op Toonhoogte’ 
voor en in de dienst n.a.v. enkele signalen 
vanuit de gemeente. De kerkenraad gaat 
akkoord met het voorstel van het moderamen 
voor een voorlopige invulling gezien de 
bijzondere omstandigheden van online 
diensten, met behoud van het kindermoment. 
Zie ook hieronder.

Volgend jaar willen we beter aandacht 
besteden aan enige uitleg bij het liturgisch 
bloemstuk in de vesper. 

De kerkrentmeesters melden dat de bestrijding 
van de processierupsen in de eiken rond de 
kerk weer ter hand wordt genomen. 

Voor het beter vorm en inhoud geven aan de 
catechisaties voor 18+ (belijdenis-catechisatie) 
zal onze predikant een werkgroepje vormen.

We willen een begin maken met het evalueren 
van ons beleidsplan, dat voor de periode 2015-
2020 is geschreven. Daarbij bekijken we ook 
opnieuw de plaatselijke regeling van onze 
wijkgemeente. 

Over het gebruik van OpToonHoogte in de 
‘gewone’ erediensten
Vanuit de gemeente hebben ons enkele 
signalen bereikt, waaruit ons blijkt dat het 
goed is om het gebruik van OTH voor en in de 
diensten nog eens te overwegen. Dat heeft de 
kerkenraad in de laatstgehouden vergadering 
ook gedaan, met daarbij een voorstel vanuit 
het moderamen. Het gaat om het gebruik van 
OTH in ‘gewone’ diensten, voor themadiensten 
en jeugddiensten is de liturgie anders. 

Aan het beleid om in de liturgie een goede 
balans van psalmen, gezangen en berijmingen 
te hebben is niets veranderd; het stramien 
met een verdeling van 2 psalmen oud-berijmd,  
2 psalmen nieuw-berijmd en 2 gezangen, zien 
we in de meeste diensten terug. Het is echter 
geen keurslijf dat we alle (gast)predikanten 
zo willen opleggen dat ze daarvan niet met 
goede reden mogen afwijken. Nu is er door 
het niet kunnen houden van de zondagsschool 
een kindermoment in de (online) diensten 
ingelast. Het lied uit OTH daarvoor wordt 
door de zondagsschoolleiding voorgesteld. 
We zijn daar blij mee. Verder heeft onze eigen 
predikant ons toegelicht, dat hij de liederen 
in de liturgie zorgvuldig kiest, aansluitend 
bij het thema van de dienst en de inhoud 

van de preek. Een psalm of gezang past dan 
soms beter, dan een lied uit op OTH. Dat is 
de reden dat we ook voor de dienst wel eens 
een psalm of gezang horen/zingen. Maar in 
elke morgendienst zal er steeds minimaal  
1 lied uit OTH op de borden staan. Belangrijk 
is ook, dat over de toen gekozen indeling op 
een gemeenteavond is gesproken. We vinden 
dat over verandering hierin ook weer op een 
gemeenteavond moet worden gesproken.  
Dat wil de kerkenraad doen, zodra het mogelijk 
is om zo’n gemeenteavond op de gebruikelijke 
manier te kunnen houden. We hopen dat die 
tijd niet al te ver weg zal zijn. Mocht u over 
dit onderwerp tot die tijd van gedachten willen 
wisselen met de kerkenraad, dan verzoeken wij 
u daarover met uw sectieouderling in gesprek 
te gaan. De eventuele vragen die er nog zouden 
zijn, behandelen we dan als kerkenraad in onze 
vergadering.

Extra vergadering 25 mei
In een extra kerkenraadsvergadering is over 
het voorstel van het moderamen positief 
besloten. Dit houdt in voor de erediensten, 
dat we vanaf 6 juni weer van 15 naar 30 
kerkgangers maximaal mogen gaan, en dat 
we het slotlied gezamenlijk zingen. Ook de 
zondagsschool en kinderoppas starten vanaf 
6 juni weer op. De leiding van zondagsschool 
en kinderoppas hadden mede op verzoek 
van ouders daarop aangedrongen en we 
hebben met hun voornemen graag ingestemd.  
De leiding heeft in overleg met het moderamen 
een protocol opgesteld om een en ander veilig 
te kunnen doen. Het geeft ons vreugde dat 
deze maatregelen mogelijk zijn. We hopen dat 
mede daardoor de beleving van het gemeente-
zijn op de zondagen weer nieuwe impulsen 
mag ontvangen.

Namens de kerkenraad,  
Gert den Hertog, scriba

Wijzigingen ledenbestand
Uitgeschreven:
In de afgelopen periode moesten we twee 
uitschrijvingen doorvoeren. Het betreft:

• dhr. M. van Ginkel, Eindseweg 4
• dhr. M. N. de Wild, Dijkstraat 56 Veenendaal
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Balansrekening per 31 december 2020
Aangezien het niet zeker is of er dit jaar wel een gemeenteavond zal komen waar de financiële 
zaken aan de orde gesteld worden, krijgt u de mogelijkheid om eventuele vragen te stellen. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken met de penningmeester tussen 21 en 25 juni op telefoonnummer 
0343-480081.

Met vriendelijke groet, Henk Staal, penningmeester

Hervormde wijkgemeente Overberg

ACTIVA 2020 2019
Vaste activa € €

Onroerende zaken 316.307 290.510

316.307 290.510

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 677 2.358

Geldmiddelen 260.395 266.345

261.072 268.703

Totaal activa 577.379 559.213

PASSIVA 2020 2019
Eigen vermogen € €

Algemene reserve 292.973 269.927

Bestemmingsreserve (Herwaardering onr. zaken) 27.000 8.000

Bestemmingsreserve (Oud papier actie) 46.250 50.500

366.223 328.427

Voorzieningen

Bouw- en restauratie 178.450 200.000

Orgelfonds 3.300 3.300

181.750 203.300

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden 29.406 27.486

29.406 27.486

Totaal passiva 577.379 559.213

Collectemunten
Wanneer u collectemunten nodig heeft kunt 
u contact opnemen met Henk Staal (0343 
480081), per e-mail kan dat ook, namelijk: 
penningmeester.krm@hervormdoverberg.nl 
We hopen met elkaar dat deze ‘corona-
werkwijze’ spoedig beëindigd kan worden, we 
houden u op de hoogte.

Verder brengen we u nog even onder 
de aandacht dat betalingen voor de 
collectemunten uiteraard wel contant 
kunnen, maar administratief is het voor de 

penningmeester handiger en veiliger (dit ook 
in verband met corona) als u dat per bank zou 
doen.

Per bank betalen is voor uzelf ook beter om 
te bepalen en aan te tonen hoeveel u aan 
goede doelen heeft gegeven voor aftrek bij 
de belastingdienst (wat en hoe belangrijk 
dit laatste voor u is, dient u zelf goed bij te 
houden en is afhankelijk van uw persoonlijke 
situatie, de regeltjes veranderen nog wel eens).

Afscheid leden van College van 
Kerkrentmeesters
Alfred Konijnenbelt en Bas van Ginkel hebben 
na elkaar lopende het voorjaar beiden te 
kennen gegeven hun deelname aan het College 
van Kerkrentmeesters van onze wijkgemeente 
te willen beëindigen. In overleg is besloten 
dat zij per 1 juli stoppen met hun deelname. 
Verder is besloten dat de kerkrentmeesters na 
de vakantieperiode zullen uitzien naar nieuwe 
bezetting voor de vrijkomende plaatsen.

Vanaf deze plaats worden zij hartelijk bedankt 
voor hun gewaardeerde inzet en inbreng 
gedurende hun langere of kortere deelname.

Gelukkig kunnen we mededelen dat zij 
beiden nadrukkelijk hebben aangegeven zich 
beschikbaar te blijven stellen voor uitvoering 
van (eventuele) projecten die zij vanuit hun 
specialistische kennis en beroepen aan het 
werk voor de kerk zouden kunnen bijdragen. 
Bas blijft bijvoorbeeld het groen rond de 
kerk verzorgen. Voor regelingen of zaken bij 
onze burgerlijke gemeente blijft Alfred onze 
specialist.

Mede voor dit laatste zijn de kerkrentmeesters 
hen (bij voorbaat) zeer dankbaar.

Klokkenluider digitaal
Er zijn al heel wat leden die de Klokkenluider 
digitaal ontvangen, een enkele spijtoptant 
vroeg toch maar weer om een papieren versie, 
dat kan ook. Maar we willen bij deze aangeven 
dat gewenste veranderingen in uw voorkeur 
nog altijd kunnen worden doorgegeven, en wel 
op e-mail adres (zie Colofon): 
klokkenluider.amerongen@gmail.com

In het huidige papieren oplage-aantal is de 
beoogde besparing in kosten nog niet erg 
merkbaar. Dit komt doordat de drukkosten 
per oplage maar weinig teruglopen en 
de portokosten alleen maar toenemen. 
Verheugend is wel dat de bijdragen aan 
de kosten voor de Klokkenluider vanwege 
de gehouden ‘Actie Klokkenluider Digitaal’ 
aanzienlijk zijn toegenomen. Met als gevolg 
dat de kerkrentmeesters toch voor een deel 
hun doel hebben bereikt: het tekort in de 
Klokkenluider-administratie wordt kleiner.

U als lid bepaalt hoe dat er in de toekomst uit 
gaat zien, het gaat ons om de kosten.

Met vriendelijke groet, Reijer Ploeg, secretaris
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Overige berichten

Een duit in het zakje door… 
De uitdrukking ‘Een duit in het zakje doen’ 
komt van het geven van een kleine bijdrage 
in de collectezak van de kerk. Maandelijks 
vragen we iemand een duit in het zakje te 
doen, zodat we elkaar als gemeenteleden 
beter leren kennen. Geert van Essen is deze 
keer aan de beurt.

vervolg Kerkrentmeesters

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

Diensten- en talentenveiling
De sluitingsdatum voor de biedingen op de 
diensten- en talentenveiling is voorbij; heel fijn 
dat er zoveel biedingen zijn binnengekomen! 
De aanbieders van de diensten hebben van 
ons inmiddels bericht gekregen naar wie de 
dienst is gegaan en met wie zij contact kunnen 
opnemen.

Op dit moment ziet het er naar uit dat de 
veiling het mooie bedrag van ruim € 2.000,- 
zal opbrengen!

Alle aanbieders en bieders heel hartelijk 
bedankt voor jullie inzet en deelname!  
We wensen jullie veel plezier met de producten 
en het uitvoeren van de activiteiten.

Het lijkt ons leuk om volgend jaar weer een 
dienstenveiling te organiseren. Omdat dan 
hopelijk in maart de bazar weer door kan 
gaan, denken wij dat het beter is om de 
dienstenveiling dan in het najaar te houden.

Nieuwe ideeën hiervoor zijn van harte welkom, 
ook houden we ons aanbevolen voor jullie 
feedback!

Hartelijke groet van  
Henk en Cobi, Jan en Adrie

De verjaardagstaart voor Frans en een 
kalkverfdoek, beiden gemaakt voor de 

veiling door gemeenteleden

Overige berichten

Hoe heet je, wie ben je en waar ben je 
geboren en getogen?
In 1943 ben ik in Woudenberg op ‘Oudenhorst’ 
geboren als Gerardus van Essen. Mijn roepnaam 
werd Gerard, maar veel mensen noemen me 
ondertussen Geert. 

Op Oudenhorst bracht ik mijn jeugd door, ging ik 
naar school, kreeg ik mijn eerste baan en in die 
tijd ontmoette ik ook Isabel. In 1968 ben ik met 
haar getrouwd en zijn we in Scherpenzeel aan 
de Hopeseweg gaan wonen in een bakhuisje 
bij Kees Lagerweij. Daar is onze eerste dochter 
Marjan geboren. Al snel zijn we toen verhuisd 
naar het ouderlijk huis op ‘Oudenhorst’ om daar 
de boerderij te verbouwen zodat mijn oudste 
broer met zijn vrouw en mijn moeder daar 
samen konden wonen. Onze tweede dochter 
Ella is daar geboren. In 1971 zijn we naar 
Friesland gegaan. Mijn zus Gerrie woonde daar 
al en ook daar hebben we een huis gebouwd. 

Een twee-onder-een-kap deze keer voor Gerrie 
en Herman en voor ons. Daar, in Scharsterbrug 
werden Gerbrig, Geert-Jan en Vera geboren.  
Na 18 jaar, in 1989, zijn we weer naar het 
midden van het land gegaan, De Klomp deze 
keer en hebben we, voor de laatste keer, weer 
een huis gebouwd. In 2017 is mijn vrouw 
helaas overleden. Mijn jongste dochter Vera 
met Carel en mijn kleinzoon Seth van 5 wonen 
nu bij mij. 

Wat doe je het liefst?
In mijn werkzame leven ben ik vooral 
timmerman geweest wat ik altijd met 
veel plezier heb gedaan. Jaren bij Boers in 
Veenendaal en na mijn vervroegd pensioen (ik 
was 62!) heb ik nog veel met mijn broer Jan 
samengewerkt. Hobby’s waren er ook altijd 
genoeg, zo mocht ik graag aan oude trekkers 

sleutelen en ze weer helemaal opknappen om 
daarna mee doen met trekker ritten van bv de 
16 km- club. Ook vakanties met caravan en 
camper heb ik altijd graag gedaan. Nu doe ik 
vooral rustig aan, hou ik ervan om een sigaartje 
te roken en een whisky-cola te drinken.  
Niks doen is niet mijn sterkste kant, daarom 
ben ik nog gedurig in Overberg en langs de 
weg te vinden om auto’s heen en weer te rijden.

Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?
Toen we in De Klomp kwamen wonen gingen 
mijn broer en zus (en nog een hele rij familie) 
al in Overberg naar het Efratha kerkkoor en 
daar zijn Isabel en ik toen ook naar toe gegaan.  
Van dat koor zijn we lid geweest totdat het 
werd opgeheven; ik ga nu nog steeds in 
Overberg naar de kerk.  
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Wat betekent het geloof voor je?
Ik geloof dat het leven hier niet ophoudt, 
maar dat ik hierna naar de hemel mag gaan.  
Dat geeft mij zekerheid en rust. Het lied ‘Heer 
ik kom tot U’ heeft altijd veel voor me betekend. 
We zongen dit lied ook met het koor.

Wat is je motto?
Gezond blijven en je niet gek laten maken,  
dat heb ik nog nooit gedaan 😉. En niet stil 
gaan zitten. Dus: vooral doorgaan.

vervolg ‘Overige berichten’ Vrienden van de AndrieskerkHet lezen waard

Ten slotte

Artikelen
In de kerkenraad voeren we binnenkort het 
gesprek over de brochure, die de PKN deed 
uitgaan: ‘Van U is de toekomst’. Mocht u of 
mocht jij deze brochure ook willen lezen: hij is 
te bestellen via de website van de PKN. Maar u 
mag ook de scriba erom vragen.

Eindelijk, het is zover
Maanden hebben we ernaar uitgekeken 
en erop gewacht. Versoepelingen van de 
maatregelen waar we allemaal mee te rekenen 
hadden. Keer op keer vond er uitstel plaats.  
We werden er moedeloos van. Op vversoepeling 
durfden we op een gegeven moment haast niet 
meer te hopen. Tot een paar weken geleden − 
voor ons besef ineens: versoepeling, toch! 
We zijn er blij om. We zijn er dankbaar voor. 
Tegelijkertijd weten we er niet helemaal raad 
mee. Het voelt zo anders, zo onwennig. Als de 
eerste dag waarop het echt lente is. Kan die jas 
nu uit of moet die jas nu aan? De jas kan uit!  
Er kan echt meer dan een maand of twee 
geleden. Ook in en rond de kerk. Kinderoppas 
en zondagsschool zijn weer van start, en −  
last but not least − we kunnen weer met z'n 
dertigen bij elkaar zijn tijdens een dienst.  
Zowel in de ochtend als in de avond.  
Dat betekent dat er op een zondag weer zestig 
van ons één keer naar binnen kunnen om er 
écht bij te zijn en het écht mee te maken.  
Ik nodig iedereen uit die kans met beide 
handen aan te grijpen. Iedereen is welkom, ook 
u! Over uw veiligheid hoeft u niet in te zitten, 
elke keer wordt al het nodige gedaan om die 
te waarborgen. Kom achter het schermpje 
vandaan en laat u zien in de kerk! Wie weet 
ontmoet u iemand die u lang niet ontmoet 
heeft. God wellicht!

God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houde ons allen saâm
en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.

Hartelijke groet, ds. Arjan de Kwaadsteniet

Geachte Vrienden van de Andrieskerk en 
trouwe concertbezoekers…… 

Het Covid-19 virus lijkt op zijn retour te 
zijn! Dat geeft weliswaar goede hoop voor 
de toekomst van de SVAK concerten, maar 
het geplande pianoconcert van Ketevan 
Harumashvilli gepland op 4 juni heeft helaas 
geen doorgang kunnen vinden. Het aantal 
toegestane bezoekers aan de Andrieskerk was 
nog te beperkt.

Gelukkig heeft de pianiste voor ons weer 
nieuwe data gereserveerd in september; 
naar alle waarschijnlijkheid wordt vrijdag  
24 september de definitieve datum.

Intussen zijn we in gesprek met het Utrechts 
Conservatorium om u voor het seizoen 2021-
2022 - een nieuw, aantrekkelijk programma 
aan te bieden! Ook liggen er vergaande 
plannen om u in de zomermaanden een 
paar orgelbespelingen aan te bieden op een 
zaterdagmiddag. Wij informeren u bijtijds over 
de concrete data.

Met een vriendelijke groet,  
Stichting Vrienden Andrieskerk
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De tien woorden

Ons Pinksterfeest is afgeleid van het Joodse 
Sjawoe’ot. Vertaald: Wekenfeest. Het verwijst 
naar de 7 weken die sinds Pesach (Pasen) 
voorbij zijn gegaan en waarin het Joodse 
volk zich, in herinnering, voorbereid op het 
ontvangen van de Thora. Want naast het feit 
dat het Wekenfeest een feest is rond het 
binnenhalen van de eerste oogsten, is het 
vooral een feest ter ere van de Eeuwige die 
het Joodse volk de Thora heeft gegeven. Het is 
genoegzaam bekend dat de kern van de Thora, 
de tien woorden (bij ons bekend als de Tien 
geboden) door God zelf hoorbaar uitgesproken 
werden op de berg Sinaï.

Er is echter een probleem: nergens in de Bijbel 
staat vermeld hoe de ‘tien woorden’ moeten 
worden ingedeeld. Dus de indelingen die we 
in onze Bijbel kennen, zoals ze in Exodus 20 
en in Deuteronomium 5, zijn keuzes van de 
mensen die de tekst op schrift hebben gesteld.  

Voor een groot deel spreekt die indeling 
voor zich, maar niet helemaal. Er wordt 
alleen vermeld dat het er 10 zijn (Ex. 34:28;  
Deut. 4:13; Deut. 10:4). In Deut. 10:4 wordt 
ook vermeld dat de ‘tien woorden’ op 2 stenen 
tafelen geschreven werden. 

Hoe de verdeling in tienen precies is, blijft, 
naar het lijkt, een interpretatieve keus.  
Zo zit in onze protestantse hoofden de indeling 
zoals vermeld in de Heidelbergse Catechismus 
en zoals die in veel kerken op een wandbord 
geschreven is. De Rooms-Katholieke kerk 
heeft gekozen om ‘onze’ eerste twee geboden 
als één te lezen en heeft ‘ons’ tiende gebod 
in tweeën gedeeld (dit is ook de traditie in 
de Lutherse Kerk). Hun negende gebod is een 
verbod om seksuele begeerten te hebben.  
De achtergrond is het verbod voor geestelijken 
en kloosterlingen om in het huwelijk te treden 
(deze splitsing is mogelijk door de volgorde 
van de eerste twee delen van het verbod om te 
begeren, zoals beschreven in Deut. 5). 

Ook in de Joodse overlevering is een eigen keus 
gemaakt: De voor het christendom inleidende 
zin: “Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, 
uit het slavenhuis, uitgeleid hebt.” is voor 
hen het eerste gebod, met het gevolg dat het 
tweede gebod een samenvoeging is van ‘onze’ 
eerste twee geboden. De achtergrond hiervan 
is: alleen voor het Joodse volk geldt dat ze 
door de Eeuwige uit het slavenhuis Egypte zijn 
weggeleid. Maar er is meer: als in het volgende 
gebod verboden wordt om andere goden te 
aanbidden, dan moet je weten welke god je 
wel moet aanbidden. Welnu dat is de HERE, die 
als belangrijkste gebod “uw God” is.

Piet Booij,  
© Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

Vind de 9 waterkruiken

Leven als de bomen

Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind
bij het water wonen,
leven van de wind,
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.

Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.

Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefdewijd vertakt.
Leven als de bomen,
zingen voor je God,
levenslang geloven,
vaste voet aan grond.

(Louis van Dijk/Hans Bouma)
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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 20 juni vanuit de PKN Michaëlkerk te 
Leersum (9.00 uur)

• op 27 juni vanuit de Baptistengemeente de 
Wijnrank te Leersum (10.00 uur)

• op 4 juli vanuit de Ned. Gereformeerde Kerk 
te Doorn (9.45 uur)

• op 11 juli vanuit de RK Kerk te wijk bij 
Duurstede (9.30 uur)

• op 18 juli vanuit de PKN Andrieskerk te 
Amerongen (10.00 uur)

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

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

Bijbelrooster
zo. 20 juni Marcus 4:35-41
ma. 21 juni Marcus 5:1-20
di. 22 juni Marcus 5:21-43
wo. 23 juni Efeziërs 2:1-10
do. 24 juni Efeziërs 2:11-22
vr. 25 juni Efeziërs 3:1-13 
za. 26 juni Efeziërs 3:14-21
zo. 27 juni Ezechiël 45:1-9
ma. 28 juni Ezechiël 45:10-25
di. 29 juni Ezechiël 46:1-18
wo. 30 juni Ezechiël 47:1-12
do. 1 juli  Ezechiël 47:13–48:7
vr. 2 juli Ezechiël 48:8-19
za. 3 juli Ezechiël 48:20-35
zo. 4 juli Johannes 5:1-18
ma. 5 juli Johannes 5:19-30
di. 6 juli Johannes 5:31-40
wo. 7 juli Johannes 5:41-47

do. 8 juli Psalm 85 
vr. 9 juli Deuteronomium 7:1-11
za. 10 juli Deuteronomium 7:12-26
zo. 11 juli Deuteronomium 8:1-6
ma. 12 juli Deuteronomium 8:7-20
di. 13 juli Deuteronomium 9:1-14
wo. 14 juli Deuteronomium 9:15-29
do. 15 juli Psalm 90
vr. 16 juli Marcus 6:1-13
za. 17 juli Marcus 6:14-29
zo. 18 juli Marcus 6:30-44
ma. 19 juli Marcus 6:45-56
di. 20 juli Deuteronomium 10:1-11
wo. 21 juli Deuteronomium 10:12-22
do. 22 juli Deuteronomium 11:1-9
vr. 23 juli Deuteronomium 11:10-21
za. 24 juli Deuteronomium 11:22-32

LET OP: Vanwege de vakantieperiode komt er 
in augustus GEEN Klokkenluider uit. Nummer 7 
(de eerstvolgende Klokkenluider) beslaat een 
periode van zeven weken.


