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‘Loawwe stille ween’, zegt men in het oosten des 
lands als de het bedoeling is om te gaan bidden 
voor het eten. Om te bidden moet het ook een 
beetje stil worden in jezelf maar dat is misschien 
nog net wat moeilijker als het om je heen niet zo 
stil is. Ja, waar is het in Nederland eigenlijk nog 
echt stil? Naar zulke plekken moet je vandaag de 
dag heel goed zoeken. Vandaar dat er kunstmatig 
stiltegebieden en stiltecentra gecreëerd moeten 
worden en in de trein de stiltecoupé. Maar juist in 
deze coupé loopt de irritatiefactor soms hoog op. 
Zie o.a. een filmpje op op Youtube: Nieuw Zeer | in 
de stiltecoupé. 

Willem Barnard, bekend van vele liederen in ons 
Liedboek, was – ik denk ook even aan Monty 
Python’s Ministry of Silly Walks - voorstander van 
het invoeren van een Ministerie van Stilte. Als het 
over een overvloed van geluid gaat is hij geneigd 
te spreken van een ‘akoestische maffia’…

De nieuwe buurvrouw kon ook rekenen op een 
pittig epistel. Althans, als Tinka, zijn vrouw, niet 
had ingegrepen, zou de buurvrouw dit te lezen 
hebben gekregen: ‘Beste buurvrouw, het lijkt me 
goed, dat we eens kennismaken en daartoe neem 
ik dan maar het initiatief. Ik ben de buurman 
achter de muur, die gisteravond boos op die 

muur bonkte. Ik moet twee dingen vooropstellen. 
Ten eerste: dat ik (sommigen zeggen: op het 
neurotische af) gehinderd en geërgerd word door 
luide, elektronisch voortgebrachte muziek, vooral 
van het soort dat men ‘pop’ noemt. Ik stel mij de 
hel voor als een ruimte waarin ik gedwongen zou 
worden vier-en-twintig uur per etmaal te luisteren 
naar Hilversum III, terwijl intussen knetterfietsen 
rondjes rijden en straaljagers surveilleren. Maar 
dan ten tweede: de aannemer die deze huizen 
65 jaar geleden bouwde vond het blijkbaar niet 
nodig, fatsoenlijke geluidsbestendige muren te 
metselen […] De vorige bewoner van uw kamer 
[…] was een stille natuur en van u heb ik ook geen 
luidruchtige indruk. Maar gisteravond was er zeker 
iets te vieren […] En toen (een beetje pesterig? 
Of was het meer kwajongensachtig?) de knop 
fors naar rechts werd gedraaid, is het mij te 
machtig geworden […] Ik begrijp wel, dat het 
lastig is, zo’n ouderwetse buurman te hebben 
die door zijn werk als auteur hypergevoelig 
is voor storende geluiden en abnormaal veel 
behoefte heeft aan stilte. Hoewel – abnormaal? 
Behoort stilte niet tot de Droits de l’homme et 
du citoyen die juist dit jaar, met de Bicentenaire 
van de Franse Revolutie weer zo aandoenlijk 
herdacht zijn? […] Misschien is het goed […] 
dat we eens kennismaken. Dan zult u zien, 

God in de stilte
Zolang er nog ergens iemand bestaat 
met wie ik als mens kan spreken 
vind ik ook wel de stilte 
midden op straat 
een stilte die niemand kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas 
dat ik zelf 
met mijn stem heb geslepen. 
Als ik er niet was 
had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was 
en Zijn stem was er niet 
dan was er van stilte geen sprake. 
Alleen maar van zwijgen, 
zo hard als graniet 
en dat kan je doodeenzaam maken. 
Maar de stilte, 
dit is een tweestemmig lied, 
waarin God en de mens elkaar raken.

Guillaume van der Graft

dat ik echt niet zo’n brombeer ben – en mijn 
vrouw geen brombeerin […] Uw ‘naaste’, Willem 
Barnard.  
Laten we elkaar ook de stilte gunnen – in de 
kerk niet in het minst! – waarin je elkaar en God 
kunt verstaan. In de stilte wordt God gevonden 
door mensen, als verborgen en aanwezig tegelijk. 
Daarom, moeten we van tijd tot tijd ook of juist 
in alle drukte en hectiek bewuster en vaker leren 
zeggen: ‘Loawwe stille ween’. En om tenslotte met 
Guillaume van der Graft – ofwel Willem Barnard – 
te spreken: de stilte, dit is een tweestemmig lied, 
waarin God en de mens elkaar raken.

Ds. Bert de Ruiter

 ‘De stilte zingt U toe, o Here’
(Psalm 65:1 berijmd)



2 Kerkdiensten

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: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, 
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com 
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. 
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.  
Pastoraat:  Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: 
Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,  
tel. 0343 452191 
Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a, 
3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,  
scriba@pwamerongen.nl  
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. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, 
telefoon 461500 of 06 53394576;  
Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138 
Administratie kerkrentmeesters:  
mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06 50212876,  
administratie@pwamerongen.nl 
Bank: NL58 RABO 0302 1026 98 
Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. 
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal 
aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, 
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, 3921 DA Elst, 
tel. 0318 47 99 94.   
Website: www.pwamerongen.nl

Andrieskerk

Woensdag 8 maart   
Biddag
19.30 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. KIA Werelddiaconaat Ghana 
   2. Werkgroep Groene Kerk
koster   Klaas Brouwer, 06 41556724

Zondag 12 maart   
3e zondag 40dagentijd
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. KIA Binnenlands Diaconaat, 
      Omzien naar elkaar
   2. Taakgroep Andries door de week
oppas Kerkheem Dita Haze en Levi Mauritz
knd. onderbouw Gerdien
knd. bovenbouw Arjan
tnd.   Geralt en Gijs-Bert
koster   Pieter Hein v. der Stigchel, 452469
koffie   Ingeborg van Reenen en 
   Conny Roomer

Zondag 19 maart   
4e zondag 40dagentijd en CYA-jeugddienst
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Jeugddorp De Glind 
   2. Taakgroep Jeugd en Gezin
oppas Kerkheem Jeannet Drost en Femke Cornelisse
knd. onderbouw Martine
knd. bovenbouw Lisanne
koster   Geralt Joren, 
   451426 of 06 13403237
koffie   Aartje van Vliet en Teuni Nieuwhoff

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later 
te volgen via www.pwamerongen.nl. 
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@
ziggo.nl of 06 30440382. 
Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 
0318 471085.
Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en 
kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.

Kerkinformatie

Zondag 19 februari   
Groene kerk
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Dabar 
   2. Kinder- en tienernevendienst
oppas Kerkheem  Marieloes Blokland en 
   Nienke Cornelisse
knd. onderbouw Martine
knd. bovenbouw Arjan
koster  Hans Weijman, 
   452875 of 06 53734808
koffie   Maaike Verschoor en 
   Joukje van Lit

Woensdag 22 februari  
Aswoensdag - Vesper
19.30 uur   ds. M. Hofma
koster   Ton de Jong, 0318 472688

Zondag 26 februari 
1e zondag 40dagentijd
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Noodfonds Vluchtelingenwerk 
      Utrechtse Heuvelrug
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Marjet Pellegrom en Per Pekkeriet
knd. onderbouw Meta
knd. bovenbouw Ineke
koster  Stoffel Dicou, 
   454272 of 06 20710591
koffie   Ineke van Altena en 
   Hiske Weijman

Zondag 5 maart   
2e zondag 40dagentijd - Doopdienst
10.00 uur   ds. M. Hofma
collecten   1. Open Doors 
   2. Taakgroep Pastoraat
oppas Kerkheem Marjolein en Sven Berkhof
knd. onderbouw Ellen
knd. bovenbouw Inge
koster   Anton Nieuwschepen, 
   453227 of 06 22706399
koffie   Nel den Hartog en José van Zanten
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Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten
Op 19 februari is er een Groene Kerkdienst: 
een dienst waarin de schepping centraal staat, 
en hoe wij als mensen met haar omspringen. 
We steken positief in; niet benadrukken wat er 
allemaal mis is, maar juist zoeken naar wat er 
aan moois en hoopgevends gebeurt.

Deze zondag is de laatste zondag voor de 
veertigdagentijd. Die zondag lezen we Jesaja 58, 
waarin het onder andere gaat over de sabbatsrust, 
het vasten en gerechtigheid. Mooie thema’s 
om bij stil te staan in een Groene Kerkdienst. 
Want wanneer het gaat over duurzaamheid en 
zorg voor de schepping, gaat het niet in eerste 
instantie om wat moet of juist niet meer mag, 
maar om stilstaan bij wat werkelijk waardevol is. 
We delen in deze dienst wat ons raakt en waar 
we ons voor willen inzetten, zingen prachtige 
liederen o.l.v. René van de Kieft en de CYA-band 
én… alle aanwezigen krijgen een cadeautje van 
de werkgroep ‘Sterk voor de Dorpskerk’, onze 
missionaire commissie.

Op 22 februari is het aswoensdag. We zullen 
een korte dienst samen beleven waarin we 
stilstaan bij de kwetsbaarheid van het leven, 
bij de weg naar Pasen en ons bewust omkeren 
naar God. Aansluitend is er voor wie wil een 
korte bijeenkomst in de koorkamer om met 
elkaar te delen hoe we deze veertigdagentijd 
hopen te beleven. 

Zondag 26 februari is de eerste zondag in 
de veertigdagentijd. Uit het evangelie lezen 
we dan Matteüs 4:1-11 dat gaat over Jezus 
beproeving(en) in de woestijn. Vlak daarvoor 
is verteld dat (ook) Hij gedoopt is in de 
Jordaan. Jezus gaat dus dezelfde gang door 
de woestijn en door de Jordaan als zijn volk 
Israël. En Hij zal net als zijn volk op Gods 
goedheid aangewezen zijn. Het evangelie 
over de beproeving van Jezus laat zien met 
welk wapen Hij strijdt tegen de duivelse stem 
en deze overwint: het Woord dat geschreven 
staat. Ons wapen om vandaag stand te houden 
is geen ander dan dat!  

Op 5 maart wordt Iris van Kranenburg 
gedoopt. In die dienst sluiten we aan bij het 
veertigdagenproject van de kindernevendienst 
en lezen over de verheerlijking op de berg. 
Heeft dat verhaal iets te maken met de Heilige 
Doop? We (doopouders en predikant) gaan er 
goed over nadenken…

Op woensdag 8 maart vieren we in een 
avonddienst de biddag voor gewas en arbeid. 
Juist in deze tijd met grote vragen, problemen 

en verlegenheden rondom klimaat, industrie, 
energie, werk, landbouw, veeteelt en visserij, is 
het meer dan nodig om ons vanuit de Schrift te 
bezinnen en de handen te willen vouwen. 

Veertigdagentijd
U las hier boven al dat we op 22 februari 
vanaf 19.30 uur een viering hebben vanwege  
Aswoensdag. We zingen, bidden en mogen 
allemaal een askruisje ontvangen, als teken 
van inkeer en als zegen van God voor de 
periode naar Pasen toe. Aansluitend is er de 
mogelijkheid om in de koorkamer na te praten 
over de veertigdagentijd: wat hoopt u van die 
periode? Wat houdt u bezig? Is er iets wat deze 
periode voor u anders maakt dan alle andere 
weken in het jaar? Vorig jaar hadden we met 
een klein groepje een mooi gesprek; we hopen 
dat dit jaar weer een paar mensen mee willen 
doen. Het is handig wanneer u zich aanmeldt 
(bij Mendie Hofma – 06 81203227), maar als 
u pas op de avond zelf besluit om toch aan te 
schuiven, kan dat ook.

Een korte kerkdienst met veel 
bekende liederen
U heeft vast wel eens in de Klokkenluider 
gelezen over de kerkdiensten in de Ridderhof. 
En wellicht dacht u: dat is natuurlijk alleen 
bedoeld voor bewoners van dat zorgcentrum 
en de aanleunwoningen. Maar nee….deze 
diensten mogen ook bezocht worden door 
mensen die elders wonen. De diensten zijn 
laagdrempelig, kort en krachtig. We zingen 
veel liederen uit oude bekende bundels (denk 
aan Joh. de Heer of het liedboek uit 1973) en 
de dienst is maximaal drie kwartier lang, ook 

op de donderdagen waarop we avondmaal 
vieren.
Ik meld dit zo nadrukkelijk, omdat ik soms 
mensen ontmoet die me vertellen, dat ze niet 
meer naar de zondagmorgendiensten kunnen. 
Bijvoorbeeld doordat ze hulp nodig hebben bij 
het aankleden ’s ochtends en dat niet lukt voor 
zondag 09.30 uur. Of doordat ‘gewone’ diensten 
voor hen te lang duren, aangezien ze te kampen 
hebben met lichamelijke ongemakken. 

Wellicht zijn deze kerkdiensten voor u dan 
een uitkomst. Ze beginnen altijd om 15.00 
uur en de twee eerstvolgende zijn op 16 
februari (met avondmaal) en 16 maart (zonder 
avondmaal). Ook op Goede Vrijdag (7 april) is er 
’s middags een dienst en op 15 april, wederom 
met avondmaal. Alle vieringen vinden plaats 
in de Ridderzaal (de grote koffiezaal in de 
Ridderhof) en worden besloten met koffie- en 
theedrinken. Weet u van harte welkom!

De Ridderhof
Op donderdag 16 februari is er weer een 
kerkdienst in de Ridderhof, aanvang 15.00 uur.
Ds. Bert de Ruiter gaat hierin voor. We vieren 
samen de Maaltijd van de Heer.
Ook mensen van buiten De Ridderhof zijn 
hartelijk welkom om de dienst mee te vieren.

Ook op donderdag 16 maart is er een kerkdienst 
die om 15.00 uur begint. Ds. Wija v.d. Kaaden 
zal ons dan voorgaan in de 40-dagentijd. Ook 
nu zijn mensen van ‘buitenaf’ hartelijk welkom.
Met koffie, thee en gezelligheid na afloop.

Jan vd Heiden



4 Protestantse wijkgemeente Amerongen

Pastoraat

Meeleven sectie 1 en 2
In de Zondagsbrief staan iedere week de namen 
vermeld van de mensen die in verpleeghuizen 
wonen. De afgelopen weken zijn naast deze 
vaste lijst van namen ook een aantal anderen in 
zieken- of verpleeghuis opgenomen (geweest). 

Dhr. L. van der Grift kwam thuis ten val en 
brak daarbij zijn sleutelbeen en een rib. Hij 
werd opgenomen in het ziekenhuis in Ede 
(B2, k. 97). Daar ‘vierde’ hij op 31 januari zijn 
95e verjaardag. Op donderdag 9 februari werd 
hij ontslagen uit het ziekenhuis om te gaan 
revalideren in de Ridderhof.

Mevr. J.G. Reede werd thuis getroffen door een 
beroerte en na eerst in ziekenhuis Gelderse 
Vallei opgenomen te zijn geweest verblijft 
zij nu in het Zonnehuis te Doorn (kamer 128). 
Hopelijk mag er in de loop van deze weken 
enig herstel merkbaar zijn.  

Mevr. Lekkerkerker-Floor onderging een schouder-
operatie en herstelt en revalideert nu thuis. 

Bij het schrijven van deze kopij ging zoon 
Luc de deur uit om in het ziekenhuis in Ede 

onder narcose te gaan voor een operatie om 
zijn neustussenschot recht te laten zetten. Ik 
heb hem netjes gevraagd of ik het hier kon 
vermelden. Dat mocht. ‘Schrijf dan ook dat 
bloemen, chocola en drop welkom zijn!’, zei 
hij… Ik zeg er dan maar bij dat dit natuurlijk 
vast voor een ieder geldt hier vermeld, in ieder 
geval een kaart. 

Verder kan nog gezegd worden dat mevr.  
L. van Holland-Timmer enkele weken geleden 
met haar scootmobiel op straat omkieperde, 
waaraan ze een flink aantal kneuzingen 
overhield en waardoor ze nu wat minder 
mobiel is. 

Dhr. L. Blankestijn tobt thuis meer en meer met 
veel lichamelijke beperkingen en met zorgen 
daarmee gepaard gaand. 

Dhr. S. van der Meer werd al voor de 
zevende keer getroffen door acuut compleet 
geheugenverlies (TGA). Hopelijk is hij daarvan 
inmiddels ook nu weer wat hersteld.  

Niet iedereen meldt een ziekenhuisopname, 
anderen willen geen vermelding in Klokken-

luider en Zondagsbrief. Graag leven we mee 
met een ieder, genoemd of ongenoemd, die 
een operatie wacht of daarvan herstellende is 
of die langdurig zorgen over gezondheid kent. 

Meeleven sectie 3
Omzien naar elkaar. 
Petra van Rhee-van der Spek (Christinastraat 37,  
3921 BS Elst) is, na slecht nieuws in het 
ziekenhuis, begonnen met een reeks kuren die 
hopelijk bijdragen tot tijd (en kwaliteit) van 
leven. Onze gedachten gaan naar haar en alle 
mensen die met haar verbonden zijn.

’s Zondags gaan zij (niet) naar de kerk…
Yes, we do… Op zondag gaan we naar de kerk… 
maar niet altijd. We kijken als we niet gaan, de 
dienst wel altijd online, met een lekker kopje 
koffie. Sinds Corona vinden we dit een prettige 
afwisseling. Wanneer onze zoon William 
‘beamdienst’ heeft, zijn we er ook altijd. 

Wij zijn Gerlinde en Jacques Kroesbergen. We 
wonen inmiddels 21 jaar aan de Koenestraat 
in Amerongen. Samen met onze 4 kinderen: 
Charlotte (21), Quintijn (19), Françoise (18) en 
William (12). Quintijn woont door de week op 
kamers in Amsterdam, vanwege zijn studie. Oh ja, 
ons hondje Floortje (‘grootte schoenendoos’) mag 
niet vergeten worden.  In de weekenden hebben 
we altijd gezellige aanloop van onze lieve 
‘schoonkinderen’: Hugo, Guido en Rozemarijn.   

Gerlinde werkt een aantal dagen per week 
in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel en 
Jacques werkt bij Dell Technologies in 
Amsterdam. Charlotte studeert Huidtherapie 
in Utrecht, Quintijn Kunstmatige Intelligentie 
in Amsterdam en Françoise rondt dit jaar de 
Hotelschool in Wageningen af. William fietst 
dagelijks naar het CLV (brugklas) in Veenendaal. 

We voelen ons al heel veel jaar verbonden met 
de Andrieskerk. We hebben samen belijdenis 
gedaan in deze kerk, zijn er getrouwd en drie 
van onze kinderen zijn er ook gedoopt. De 
kerk is voor ons belangrijk als een rustpunt 
in de soms intensieve weken. We genieten 
van de inspirerende diensten van onze 
predikanten en nemen er altijd wel iets moois 
uit mee. Wij ervaren geloven als een essentiële 
meerwaarde. Het voegt diepgang, vertrouwen 
en veel vreugde toe aan ons leven!

Taakgroep Pastoraat

Vooraankondiging interessante avond
Op dinsdag 28 maart, 20.00 uur staat een avond 
over verslaving op de agenda, georganiseerd 
door de Taakgroep Pastoraat. Deze vindt plaats 
in de Andrieskerk en kan ook thuis online 
gevolgd worden met dezelfde link waarmee u 
de diensten thuis bijwoont.
De lezing zal gaan over problemen die jong 
en oud kunnen tegenkomen in het dagelijks 
leven. Denk aan gebruik van het mobieltje, 
maar ook aan verknochtheid aan geld en goed.

Vanuit Het Leger des Heils hebben we Nourdin 
bereid gevonden deze avond voor ons in te 
leiden. Nourdin heeft veel ervaring met het 
begeleiden van mensen met een verslaving. 
Hij zal ons hierover vertellen. Hierbij zal o.a. ter 
sprake komen wat nu eigenlijk een verslaving is 
en hoe we een verslaving kunnen onderkennen 
bij onszelf en bij de ander. Ook bespreken we 
de vraag op welke manier we iemand met een 
verslaving (of diens familie) kunnen bijstaan. En 
ook denken we na over de vraag of en hoe een 
verslaving te voorkomen is.
Noteer de datum alvast in uw agenda en wees 
er voor uzelf of voor een ander.

Vriendelijke groeten, ds. Mendie Hofma
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Diaconie

Nieuwe diaken
Er is weer een nieuwe diaken bevestigd en wel 
in de persoon van Germt Medema. Wij heten 
hem van harte welkom in ons midden en zo is 
de vacature van mij weer opgevuld, heel fijn. 

Op 22 februari begint de veertigdagentijd en 
komen de spaardoosjes weer. Dit keer is de 
opbrengst voor de Voedselbank.

Hartelijke groeten,  
Elly Brunekreeft 

Van de Diaconie 
Afgelopen jaar was ons Diaconale Project voor 
Open Doors. De opbrengst van dat jaar was  
€ 2980,60. In de kindernevendienst is daar ook 
voor gespaard: € 130,75.
Samen hebben we dus een prachtige opbrengst.

Hartelijke groet, 
de Diaconie

Giften 
januari   Stille hulp via 
 mevr. Van het Loo sectie 2 € 15,00
3 jan.  Bloemenpot via 
 mevr. Van Gessel sectie 1  € 20,00
5 jan.  Gift voor het dagboekje via 
 dhr. Nieuwhoff  € 10,00
15 jan.  Kerk online via consistorie  € 20,00
16 jan.  Stille hulp via 
 ds. Hofma sectie 3  € 20,00
19 jan.  Voor de kerk via 
 ds. Hofma sectie 3  € 50,00
januari   Bloemenpot via 
 mevr. Van het Loo sectie 2  € 5,00
januari Bloemenpot via 
 mevr. Den Hartog sectie 1 € 5,00

Opbrengst zendingsbussen 
 4e kwartaal 2022  €  81,40
19 jan.  Kinderen in de knel 
 (Ridderhofdienst) €  70,70 

Open Maaltijd 2023

Beste mensen, 
Ook in 2023 bent u weer van harte welkom 
in de Ark tijdens de open maaltijd. Dit zal 
iedere 2e donderdag van de maand zijn. De 
week ervoor kunt u zich opgeven op nummer 
06 83437291. 

We beginnen om 17.30 uur met het eten en u 
bent welkom vanaf 17.00 uur.

Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om zelf 
te komen, geeft u dit dan even aan bij opgave, 
dan zullen we vervoer proberen te regelen.

Ondanks de stijgende prijzen zijn wij ook 
dit jaar in de gelegenheid u de drie gangen 
maaltijd met twee drankjes en koffie na afloop 
aan te bieden voor het bedrag van € 7,50.
We hopen u te mogen verwelkomen en ontmoeten.

Namens de vrijwilligersgroep van de Open 
Maaltijd een hartelijke groet, 

 Alice van Barneveld

Kerkenraad

Van de kerkenraad
Inmiddels hebben we de eerste kerkenraads-
vergadering van het nieuwe jaar alweer achter 
de rug. Een bijzondere vergadering, want deze 
avond mochten we de nieuw te bevestigen 
ambtsdragers verwelkomen. Zij waren aanwezig 
om alvast wat sfeer te proeven en een beeld te 
krijgen van de onderwerpen, die op zo’n avond 
de revue passeren. Heel fijn dat Germt Medema, 
Gert van Reenen, Jaap Gijsbertsen en Karin 
Sommer ons komen versterken. Dat betekende 
ook dat het een avond van afscheid nemen was. 
Elly Brunekreeft en Alice van Barneveld werden 
toegesproken door de voorzitter en ontvingen 
een afscheidscadeau. Ook Hugo Rijken neemt 
afscheid van de kerkenraad, maar was deze avond 
niet aanwezig. Na afloop van de vergadering was 
er een informeel samenzijn onder het genot van 
een hapje en drankje.  
Nogmaals dank Alice, Elly en Hugo voor jullie 
inzet de afgelopen jaren binnen de Kerkenraad 
en daarnaast binnen de taakgroep of diaconie 
of als scriba.

Qua thema’s spraken we deze vergadering over 
online meevieren. Dat is in deze tijd niet meer 
weg te denken en dat blijkt ook uit de “kijkcijfers”. 
Zowel live als achteraf worden onze diensten 
veel bekeken en daarmee bereiken we dus veel 
mensen. Toch roepen we ook de mensen op om 
de drempel van de Andrieskerk over te komen 
als dat kan, om zo samen vanuit verbinding 
en ontmoeting gemeente te zijn. Mocht het 
vervoer een probleem zijn, neemt u dan even 
contact op met Hans Weijman of één van de 
kerkenraadsleden, dan gaan we dit voor u regelen.

We kijken terug op een aantal mooie diensten. 
Zo was er een CYA-jeugddienst en was 5 februari 
de dienst van afscheid en bevestiging van 
ambtsdragers, een bijzonder moment voor de 
mensen, die bevestigd worden en de mensen die 

hun taak neerleggen en daarmee een dienst met 
een feestelijk tintje. Jaap Gijsbertsen is zondag 12 
februari bevestigd. Hij was zondag 5 februari in 
het buitenland voor zijn werk en kon er die dag 
helaas niet bij zijn.

De Taakgroep Andries door de Week organiseerde 
in januari een pubquiz. Een bijzonder geslaagde 
avond. De aanmeldingen moesten even op gang 
komen, maar uiteindelijk zat de Andrieskerk vol 
met 18 teams en heerste er een ongedwongen 
sfeer en was er sprake van plezier, verbinding en 
ontmoeting. Dank aan de organisatoren van deze 
avond. Het is toch altijd wel weer een klus om zo’n 
quiz met verschillende rondes in elkaar te zetten.

Ook de Taakgroep Jeugd en Gezin startte het 
jaar met een leuke activiteit voor de jeugd. Een 
avond Glowgolf en Lasergame zorgde ook hier 
voor plezier, ontmoeting en verbinding.

De werkgroep Missionair is druk bezig met de 
voorbereidingen voor de Veertigdagentijd. Zo 
zal er huis aan huis een folder verspreid worden, 
waarin de activiteiten en diensten vermeld 
worden, om zo te laten weten dat de deuren van 
de Andrieskerk voor iedereen open staan. Uw hulp 
is welkom voor het verspreiden van deze folders!

Zo zijn we het nieuwe jaar gestart als levendige 
gemeente met tal van activiteiten, waarbij we 
als gemeente ook zichtbaar willen zijn in ons 
dorp, gedragen door de Altijd Aanwezige.

Altijd Aanwezige
cirkel en kern van mijn leven,
jij trekt aan en omhult.
Ruimte van liefde,
nodig mij uit
om binnen te gaan

Namens de Kerkenraad een warme groet, 
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld
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Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2023  
met een goede einduitslag
Beste vrienden van de kerk, zoals afgelopen 
zondag 29 januari door mij in de Andrieskerk 
is verwoord, zijn de Kerkrentmeesters zeker 
niet ontevreden over het resultaat van de 
toezeggingen tot nu toe.
Zoals het er nu voorstaat is er een bedrag van 
een kleine € 150.000 door u allen toegezegd. 
Er komen altijd nog wel enveloppen wat 
later binnen, dus het kan ook nog een flinke  
€ 150.000 worden.

Daarvoor zeg ik u namens het kerkbestuur 
hartelijk dank. Het maakt het ook voor komend 
jaar weer mogelijk om goede dingen voor de 
kerk te realiseren. 
Tevens zeg ik hartelijk dank aan de 44 lopers, 
die zeker dit jaar de enveloppen in vaak heel 
slecht weer brachten en ophaalden. En niet 
te vergeten aan onze penningmeester Sander 
Bouman en Anita van Soest, die alle gegevens 
weer keurig administreren. Nog een hele klus!

Namens de Kerkrentmeesters,  
Hans Weijman, coördinator

Collecten en giften
1-01 Onderhoud orgel Via app €  55.50
  Via bank -  30.00
  Via app -  22.50
8-01 Werk vd Kerk Via app € 143.00
  Via bank -   58.50
  Via kerk  - 121.65
15-01 Liturgie en vieringen
  Via app € 152.00
  Via bank -   28.00
  Via kerk -   77.90
22-01 Andries door de week
  Via app € 168.50
  Via bank - 308.00
  Via kerk -   85.15
28-01 JOP landelijk Via app € 105.00
  Via bank -   47.40
  Via kerk -   47.00
5-02 Werk vd Kerk Via bank €   15.00

De volgende giften zijn ontvangen: 
Via mevr. Van Gessel € 20.00
Via ds. Hofma € 50.00
Via mevr. Van het Loo € 5.00
Via dhr. Hartog € 5.00

Met vriendelijke groet,  
Sandra Ruitenbeek

Bericht voor gemeenteleden
Bent u slecht ter been en wilt u toch graag 
naar de kerk? Meld dit aan Hans Weijman, 
Koenestraat 81, 3958 XE Amerongen,  
tel. 0343 - 452875. Email: hans@weijtwee.nl,  
vermeld alstublieft uw naam en adres, 
telefoonnummer en eventueel uw e-mail adres.

Hartelijke groet, Hans Weijman

Snuffelmarkt
De eerste twee innamedagen voor de Snuffelmarkt, 
die op zaterdag 17 juni gehouden wordt, zijn 
inmiddels achter de rug. Ook de komende 
innamedagen rekenen wij op uw komst met voor 
u overbodige maar nog wel bruikbare spullen 
(behalve tv-toestellen en beeldschermen). 
De eerstvolgende innamedag zal zijn op zaterdag 
4 maart van 09.00-11.30 uur. De inname is bij 
de Bertus Leendersweg: rechts naast nummer 
4B (bedrijf van Nuyt) is de ingang. Wij willen 
ook dit jaar weer van harte Edwin Putman van 
de Opslagman bedanken voor het belangeloos 
opslagruimte ter beschikking stellen; hartelijk 
dank daarvoor! Tot de Snuffelmarkt is er elke 
eerste zaterdag van de maand een innamedag. 
Dus op 4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni bent u 
tussen 09.00 uur en 11.30 uur van harte welkom 
met uw spullen. Wij zien u graag verschijnen. 
Als er gemeenteleden zijn die spullen hebben en 
niet in staat zijn deze zelf te brengen, kunnen ze 
ook één van de onderstaande nummers bellen, 
dan komen we het ophalen. Gert van Burken  
(06 48961533) of Klaas Brouwer (06 41556724).

Er zijn veel vrijwilligers nodig om een snuffelmarkt 
tot een succes te maken, bijvoorbeeld voor de 
verkoop van loten. Dit is een belangrijke activiteit 
met schitterende prijzen, maar ook direct belangrijk 
voor de opbrengst van de snuffelmarkt. Met een 
telefoontje kunt u zich opgeven bij Gert of Klaas. 
Via de Zondagsbrief, de Klokkenluider, Facebook 
& de app houden we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen van de Snuffelmarkt. Als u ideeën 
hebt voor de markt kunt u contact opnemen met 
mij: lucderuiter@gmail.com of met Gert of Klaas.

Namens de snuffelcommissie,  
Luc de Ruiter (06 52515263), PR Snuffelmarkt

Taakgroep Missionair

Veertigdagentijd
De werkgroep Missionair ontwerpt een activiteiten-
flyer voor de veertigdagentijd. Samen met andere 
gemeenteleden (ook u hopelijk!) willen we die flyer 
huis aan huis verspreiden. Zo dragen we uit dat de 
deuren van onze Andrieskerk voor iedereen open 
staan. In deze flyer vindt u een overzicht van alle 
diensten en andere activiteiten die in en rond de 
Andrieskerk plaats vinden. Op zaterdag 18 februari 
tussen 11.00 uur en 12.00 uur kunt u een stapeltje 
flyers voor bepaalde straten komen ophalen in de 
Andrieskerk. De koffie staat klaar! 
Vanaf zondag 19 februari ligt de veertigdagentijd-
kalender van Petrus (die u overigens ook zelf 
kunt bestellen, zie achterpagina van deze 
Klokkenluider) voor u klaar in de Andrieskerk. Kunt 
u deze niet komen halen en u wilt er toch graag 
één ontvangen, geeft u dit even aan bij Alice van 
Barneveld, 06 23319074, dan zorgen wij ervoor 
dat deze kalender bij u komt.
Hieronder vindt u een kort overzicht van de 
activiteiten en diensten. 

22 februari  
Kerkdienst: Aswoensdag 19.30 uur (aansluitend 
is er een mogelijkheid om met elkaar in 
gesprek te gaan over de manier waarop we de 
veertigdagentijd bewust kunnen beleven)

8 maart  
Kerkdienst: Biddag voor gewas en arbeid 19.30 uur

15 maart
Lezing Jan Offringa ‘Hoe mijn godsbeeld veranderde’ 
(over het boek van Martien Brinkman) 20.00 uur

23 maart
Kerkdienst: Taizéviering 19.30 uur

28 maart  
Informatieve avond over verslaving (met 
Nourdin van het Leger des Heils) 20.00 uur

6 april    
Kerkdienst: Witte Donderdag 19.30 uur

7 april    
Kerkdienst: Goede Vrijdag 19.30 uur

8 april   
Kerkdienst: Paaswake 21.30 uur

9 april    
Kerkdienst: Paasmorgen 10.00 uur

U bent van harte welkom.
Werkgroep Missionair
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Overige berichten

Uit de pastorie
Ook in het interactieve tijdperk van 
streamingdiensten zijn we in de pastorie nog 
zo ouderwets, dat we wanneer het kan om acht 
uur met een kop koffie naar het Journaal kijken. 
Maar naast deze antieke manier van kijken, 
liften we nu ook mee op het Netflix-account van 
onze thuiswonende zoons. Zo heeft het nadeel 
van de woningnood en kinderen die daardoor 
noodgedwongen nog niet bij hun ouders weg 
kunnen, toch nog enig voordeel. Inmiddels zijn 
mijn vrouw en ik verslaafd – of ‘tot slaaf gemaakt’ 
word je tegenwoordig geacht te zeggen – aan 
de Netflix-serie Fauda. Inmiddels hebben we 
van het vierde seizoen alle twaalf afleveringen 
gezien. Moet je bij series op de televisie een 
week wachten op de volgende aflevering, nu 
kun je meerdere afleveringen achter elkaar 
bekijken. En ik waarschuw u: wie begint met 
kijken wil aan het eind van de aflevering ook 
liefst meteen de volgende zien! 
Fauda gaat over een Israëlische antiterrorisme-
eenheid met veel gevaarlijke undercoveroperaties, 
o.a. in Libanon, waarvandaan de door Iran 
gesteunde terreurorganisatie Hezbolla opereert. 
In Nederland is het makkelijk oordelen over 
Israël, maar wat als we hier aan onze grenzen 
bedreigd zouden worden door staten die zeggen 
en laten blijken dat we er niet mogen zijn en 
die ons liever vandaag dan morgen van de kaart 
zouden vegen? 
Twee presentatrices bij onze publieke omroep 
meenden kortgeleden bij Op1 in gesprek met 

Gert-Jan Segers schurkenstaat Iran en Israël 
zelfs min of meer op één lijn te kunnen stellen. 
Sindsdien gaat bij ons de televisie uit zichzelf 
al op stand-by als de namen Natasja Gibbs of 
Nassair Mazraoui klinken! Zelfs Amnesty heeft 
zich voor het karretje van ongefundeerde kritiek 
– gefundeerde is er zeker ook! – op Israël laten 
spannen en zich in het frame laten verstrikken 
dat Israël een ‘apartheidsstaat’ zou zijn. Gelukkig 
heeft onze minister van buitenlandse zaken daar 
meteen in duidelijke bewoordingen afstand van 
genomen! 
Ik denk ook nog wel eens met heimwee terug 
aan onze kleurrijke minister van defensie 
Henk Vredeling in het eerste kabinet Den Uyl, 
een PvdA-er van gereformeerde afkomst. In 
1973 stuurde hij – zonder dat de rest van 
het kabinet ervan wist – wapens naar Israël, 
toen het op de meest heilige Joodse feestdag 
werd aangevallen door de legers van Egypte 
en Syrië. De serie Fauda is spannend en zelfs 
heel erg eng als je beseft, dat het bestaan van 
Israël nog steeds en telkens weer op het spel 
staat. En ook dichtbij, in onze samenleving, is 
het spook van het antisemitisme zelfs na de 
verschrikkingen van de Holocaust nog altijd 
niet verdwenen, integendeel, het steekt steeds 
meer en openlijker de kop op. Daarom: wees en 
blijf vooral waakzaam! En kijk ter ontspanning 
Fauda…

Een hartelijke groet, 
ds. Bert de Ruiter

De menselijke stem van de cello
“De menselijke stem van de Cello” is een 
bijzonder, intensief en inspirerend project, 
waaraan alle celloleerlingen van de HKU mee 
doen. De eigenschappen van meerdere cello’s 
worden gebundeld en versterkt. 
U hoort de cellostudenten HKU met repertoire 
van Villa Lobos, Popper, Klengel en Phillip Glas 
onder leiding van de Israelisch/Nederlandse 
celliste Timora Rosler. 

Concert in de Andrieskerk, Amerongen op 
vrijdag 24 februari, aanvang 20.00 uur.
Meer informatie vindt u op de website van de 
stichting: www.andrieskerk.nl

  St. Vrienden van de Andrieskerk

Regio Nieuws

Dabar Overberg

In de vorige Klokkenluider hebben we u/jou 
geïnformeerd over de veranderingen binnen 
Dabar Overberg. Hierbij willen we u/jullie verder 
informeren. 
Gezien de eerder genoemde ontwikkelingen  
(Pop-up camping Boaz en Dabar gaat lokaal) hebben 
we besloten een overkoepelende commissie 
op te richten voor de beide Dabarprojecten 
in Overberg, met vertegenwoordigers uit de 
verschillende betrokken gemeenten.

De oprichtingsvergadering zal 16 februari 
plaatsvinden in de kantine van camping De Hoge 
Linde in Overberg, inloop vanaf 19:45 uur en start 
van de vergadering om 20:00 uur. We nodigen 
u/jou graag uit om deel te worden van deze 
commissie. 
De commissie zal onderverdeeld worden in enkele 
‘subcommissies’, zodat u/jij kunt doen wat bij uw/
jouw talenten past. Ook zijn we op zoek naar 
deelnemers voor deze ‘subcommissies’.

Hierbij volgen enkele voorbeelden om een beeld 
te krijgen van wat de commissie zoal regelt:

• het werven van teamleden en een 
campingpastor

• het bekendmaken van het Dabarwerk
• sprekers vragen voor de zondagse 

campingdiensten
• koks vragen voor de teams 
• tenten opbouwen
• beheer van de financiën
• materialen en boodschappen inkopen voor 

de verschillende activiteiten
• schoonmaak
• enz.

De doelstelling van de commissie is: zorg dragen 
voor het goed en volledig faciliteren van 4 weken 
Dabar op twee locaties in Overberg.

Het is de bedoeling dat de overkoepelende 
commissie vóór de zomer vier keer samenkomt 

voor een vergadering. Tussen de vergaderingen 
door zorgen de verschillende subcommissies 
dat alles geregeld wordt wat onder hun 
verantwoordelijkheid valt. Dit zijn met name 
hand- en spandiensten, bijvoorbeeld eenmalig 
een rooster maken of wekelijks de Dabardiensten 
bijwonen om koffie te schenken. 

Op 16 februari willen we de commissie oprichten 
en ook de subcommissies vormgeven. Van harte 
uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen, 
zodat u/jij kunt beslissen welke taak u/jij wilt 
vervullen binnen de (sub)commissie. 
We horen het graag als u/jij de vergadering 
(vrijblijvend) wilt bijwonen en/of meer informatie 
wilt ontvangen.

Namens de commissie Overberg,  
Gijs van Ginkel (06 7576549),  

Berlinda van Ginkel, Inie van Egdom 
(dabaroverberg7@gmail.com)
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Bezorging en verzending
AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol 
Kersweg 26, 3958 BC Amerongen
tel. 0343-451309 of 06-23061742
mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong 
Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of  
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie
Vragen en informatie over alle abonnementen 
kunt u sturen naar: 
Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Klokkenluider kopij
Vragen en informatie kunt u sturen naar: 
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk
Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving
Wim Klein info@digitalprojects.nl

8 Colofon

Kopij volgend nummer aanleveren  
op onderstaande adres tot 

maandag 13 maart 17.00 uur

Amerongen/Elst 
klokkenluider.amerongen@
gmail.com

Klokkenluider ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage: €22,50

per post

€12,50

per mail

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

Regio Nieuws

Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 
uur een programma uitgezonden van kerk- en 
koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst 
uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:
• op 19 februari vanuit de RK kerk te Leersum 

(9.30 uur)
• op 26 februari vanuit de Baptistengemeente 

de Wijnrank te Leersum (10.00 uur)
• op 5 maart vanuit de Ned. Gereformeerde 

Kerk te Doorn (9.30 uur)
• op 12 maart vanuit de PKN Andrieskerk te 

Amerongen (10.00 uur)
• op 19 maart vanuit de PKN Johanneskerk te 

Leersum
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.

Op 22 februari start de veertigdagentijd, voor 
veel mensen een tijd van bezinning. De Petrus-
veertigdagentijdkalender helpt je om deze 
periode bewust te beleven. 
Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een korte 
overdenking, afgewisseld met vastentips, gebeden 
en liederen. Bestel de kalender nu gratis! 
https://petrus.protestantsekerk.nl/
veertigdagentijdkalender

Bijbelrooster

zo 19 feb 1 Korintiërs 3:9b-23
ma 20 feb 1 Korintiërs 4:1-13
di 21 feb 1 Korintiërs 4:14-21
wo 22 feb Matteüs 6:1-18
do 23 feb Matteüs 6:19-34
vr 24 feb Matteüs 7:1-12
za 25 feb Romeinen 5:1-11
zo 26 feb Romeinen 5:12-21
ma 27 feb Romeinen 6:1-15
di 28 feb Romeinen 6:15-23
wo 1 mrt Numeri 10:11-36
do 2 mrt Numeri 11:1-9
vr 3 mrt Numeri 11:10-23
za 4 mrt Numeri 11:24-35
zo 5 mrt Psalm 106:1-23
ma 6 mrt Psalm 106:24-48
di 7 mrt Numeri 12:1-16s
wo 8 mrt Numeri 13:1-3, 17-24

do 9 mrt Numeri 13:25-33
vr 10 mrt Numeri 14:1-10
za 11 mrt Psalm 25:1-11
zo 12 mrt Psalm 25:12-22
ma 13 mrt Numeri 14:11-25
di 14 mrt Numeri 14:26-35
wo 15 mrt Numeri 14:36-45
do 16 mrt Psalm 5
vr 17 mrt Romeinen 7:1-12
za 18 mrt Romeinen 7:13-25
zo 19 mrt Romeinen 8:1-11
ma 20 mrt Romeinen 8:12-21
di 21 mrt Romeinen 8:22-30
wo 22 mrt Romeinen 8:31-39
do 23 mrt Numeri 20:1-13
vr 24 mrt Numeri 20:14-21
za 25 mrt Numeri 20:22-29

Petrus-veertigdagentijdkalender


