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Deze meditatie schrijf ik in de week waarin we 
een uitvoering van de Matthäus Passion hopen 
te gaan bezoeken. Daarin komen een aantal 
aria’s en koralen voor die bijna evergreens 
genoemd kunnen worden. Een evergreen wordt 
gedefinieerd als een lied dat door de jaren heen 
zijn populariteit behoudt. 
Een van de meest bekende gedeelten in de 
Matthäus is het koraal ‘O Haupt voll Blut und 
Wunden’. De tekst is van Paul Gerhardt, die daarvoor 
een middeleeuws voorbeeld met een Latijnse tekst 
gebruikte. Het is niet bekend op wie die (Latijnse) 
tekst teruggaat. Vaak wordt dan de naam van 
de mysticus Bernard van Clairvaux (eerste helft  
12e eeuw) genoemd, iets waar trouwens ook 
Paul Gerhardt van uit schijnt te zijn gegaan. 

We hebben het lied in twee muzikale versies 
in ons liedboek staan (576a en b). De muziek 
verschilt, maar de tekst bestaande uit zeven 
coupletten is in beide gevallen hetzelfde. Het 
oorspronkelijke lied omvatte maar liefst 42 
verzen. Het bezong niet alleen het geschonden 
hoofd, maar ook de andere delen en ledematen 
van de stervende Christus, zoals zijn voeten, 
knieën, handen, zijde, borst.
Wie naar het lied in de Matthäus Passion 
luistert of het zelf bijvoorbeeld in de dienst op 

de Goede Vrijdag zingend in de mond neemt, 
kan ervaren dat hij luisterend of zingend het 
lijdensverhaal wordt binnengetrokken. Er zijn 
maar weinig liederen die zo indrukwekkend 
en indringend het lijden van Jezus bezingen. Je 
kunt dan eigenlijk niet meer op afstand blijven, 
maar het doet je wat.

O hoofd zo hoog verheven, 
o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, 
hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in ’t licht gedragen, 
door engelen omstuwd, 
wie heeft u zo geslagen 
gelasterd en gespuwd?

De dichter weet en belijdt in zijn lied, dat het 
lijden van Jezus de enige weg is, die leidt naar 
vergeving van zonden, het kwijtschelden van 
onze schuld voor Gods aangezicht. Want alleen 
Gods liefde aan het kruis van Golgotha heeft de 
weg naar Gods toekomst geopend!

O Heer uw smaad en wonden, 
ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden, 
mijn schuld, mijn grote schuld. 

O God ik ga verloren 
om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen. 
Zie mij in liefde aan.  

Op het laatst zinspeelt de dichter ook op de 
laatste werkelijkheid, waaraan elk mensenleven 
eenmaal onderworpen zal zijn: de dood die zich 
onherroepelijk zal melden. Dan is er nog maar 
één houvast: de beloften van God.

Wees Gij om mij bewogen 
en troost mijn angstig hart. 
Voer mij uw beeld voor ogen, 
gekruisigde, uw smart. 
Dan zal ik vol vertrouwen, 
gelovig en bewust, 
uw aangezicht aanschouwen. 
Wie zo sterft, sterft gerust. 

Sommigen vragen zich af of dit soort vroomheid 
de onze nog wel is. Voor mijzelf gesproken: op 
de wijze van kil redeneren misschien niet, maar 
zing ik het of luister ik ernaar, dan ervaar ik het 
als diepste waarheid, die mij troost als weinig 
andere liederen. En hoe is dat bij u?

ds. Bert de Ruiter

 ‘O hoofd vol bloed en wonden’



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

Vrijdag 7 april   
Goede Vrijdag
19.30 uur  ds. E.J. de Ruiter
koster  Anton Nieuwschepen, 
   453227 of 06 22706399

Zaterdag 8 april   
Stille Zaterdag, Paasnacht
21.30 uur  ds. M. Hofma
koster  Klaas Brouwer, 06 41556724

Zondag 9 april  
1e Paasdag
10.00 uur  ds. E.J. de Ruiter
collecten  1. Werelddiaconaat KIA Moldavië 
   2. Werkgroep Missionair
oppas Kerkheem Caroline Lumenta en 
   Anne-Sophie van Reenen
knd. onderbouw Willemiek
knd. bovenbouw Arjan, Groep 7/8 blijft in de kerk
koster  Pieter Hein v. der Stigchel, 
   452469
koffie  Elly Brunekreeft en Dicky de Greef

Zondag 16 april
10.00 uur  ds. A.F. de Oude uit Loosdrecht 
collecten  1. Kerkonline 
   2. Taakgroep Pastoraat
oppas Kerkheem Marjet Pellegrom en Per Pekkeriet
knd. onderbouw Gerdien
knd. bovenbouw Alice
tnd.  Geralt en Gijs-Bert
koster  Geralt Joren, 
   451426 of 06 13403237
koffie  Hanneke van Staveren en 
   Elly van Donselaar

Zondag 23 april
10.00 uur  ds. E.J. de Ruiter
collecten  1. Diaconaal project 
       Voedselbank Utrechtse Heuvelrug
   2. Werkgroep Groene kerk
oppas Kerkheem Marie-Loes Blokland en 
   Nienke Cornelisse
knd. onderbouw Lisanne
knd. bovenbouw Inge
koster   Jelle Geers, 06 12433852
koffie  Corrie Cornelisse en 
   Marjo van Gessel

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

Donderdag 23 maart  
Taizé viering
20.00 uur  ds. W.A. van der Kaaden-Huttinga,  
   Overberg

Zondag 26 maart  
5e zondag 40dagentijd
10.00 uur  ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. KIA Werelddiaconaat 
      Bangladesh
   2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Corrie Cornellisse en 
   Anne-Ruth Pekkeriet
knd. onderbouw Roelie
knd. bovenbouw Alice
tnd.  Geralt en Gijs-Bert
koster  Jelle Geers, 06 12433852
koffie  Koos van Zeist en Bep Ravenhorst

Zondag 2 april   
Palmzondag
10.00 uur  ds. E.J. de Ruiter
collecten  1. Ouderen zorg
   2. Taakgroep Jeugd en Gezin
oppas Kerkheem Eline Visser
knd. onderbouw Meta
knd. bovenbouw Inge
koster  Ben Brinkman, 
   452839 of 06 20531769
koffie  Toos de Boer en Tristan de Jonge

Maandag 3 april   
Vesper
19.30 uur  commissie voorbereiding vespers
koster  Hans Weijman, 
   452875 of 06 53734808

Dinsdag 4 april   
Vesper (Efrathakerk Overberg)
19.30 uur  commissie voorbereiding vespers

Woensdag 5 april   
Vesper
19.30 uur  commissie voorbereiding vespers 
koster  Stoffel Dicou, 
   454272 of 06 20710591

Donderdag 6 april  
Witte donderdag, Maaltijd van de Heer
19.30 uur  ds. M. Hofma
collecten  1. Stille hulp 
   2. Taakgroep Liturgie en vieringen
koster  Huib van Alfen, 
   454308 of 06 44922744
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Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten
Zondag 26 maart is voor de derde 
achtereenvolgende keer een heel uitvoerig 
gedeelte uit het evangelie naar Johannes 
aan de orde. Dit keer lezen we een gedeelte 
uit Johannes 11, waarin het gaat over de 
opwekking van Lazarus. 

Op zondag 2 april is het Palmzondag en gaan 
we de stille week in. De kinderen hebben 
hun palmpaasstok weer versierd met allerlei 
symbolische attributen en daar maken ze 
ons aan het slot van de dienst deelgenoot 
van. Daarna is er voor hen en hun ouders nog 
een kort programma georganiseerd. Dat vindt 
dan buiten plaats, als het weer het tenminste 
toelaat. April doet immers wat het wil!

In de Stille Week zijn er diensten op elke 
avond: op maandag, dinsdag en woensdag zijn 
er de vespers, die samen met de wijkgemeente 
Overberg worden georganiseerd (let op: die van 
maandag en woensdag zijn in de Andrieskerk, 
die op dinsdag vindt plaats in de Efrathakerk).

Op Witte Donderdag (6 april) vieren we het 
avondmaal in de Andrieskerk en staan we 
stil bij het verhaal van de voetwassing: Jezus 
gaat zijn leerlingen voor in dienstbaarheid. De 
cantorij ondersteunt de gemeentezang met 
een aantal bijzondere liederen.

Goede Vrijdag staan we aan de voet van het 
kruis om Jezus’ lijden en sterven te gedenken. 
Klein Koor Amerongen onder leiding van 
Polien Fijan verleent medewerking aan deze 
dienst. 

Op Stille Zaterdag (8 april) wordt de nieuwe 
Paaskaars binnengedragen en lezen we een 
aantal Bijbelteksten, die ons toe leiden naar 
de doopgedachtenis. Een klein beetje water 
herinnert ons aan het feit dat we gedoopt 
zijn; dat we in Jezus’ Naam mogen opstaan en 
opnieuw beginnen. Ook in deze dienst zal de 
cantorij zingen.

Paasmorgen wordt natuurlijk gevierd met het 
zingen van veel mooie paasliederen. Vanaf de 
orgelgalerij horen we dan ook trompetgeschal, 
iets wat hoort bij de jubel van Pasen!

Op 30 april vieren we dat een aantal tieners uit 
ons midden belijdenis doen! In deze feestelijke 
dienst gaan Bert de Ruiter en Mendie Hofma 
samen voor.

Taizé viering 
Als werkgroep missionair nodigen we u van 
harte uit om in deze veertigdagentijd de Taizé 
viering bij te wonen, donderdag 23 maart om 
20.00 uur in de Andrieskerk.

De voorganger in deze viering is Mevr. Wija 
v.d. Kaaden. Ronald Naar zal samen met een 
groepje zangers zorgen voor de muzikale 
ondersteuning.

De Taizé viering is een moment van stilte, 
gebed, bezinning, zang en samen op weg gaan 
naar het Licht van Pasen. Dit symboliseren we 
door het aansteken van een kaars.
We hopen u te mogen begroeten en weet u 
welkom.

Op weg naar Pasen:  
vespers in de Stille Week
Zoals gebruikelijk zijn er weer vespers 
in de Stille Week. De vespers zijn een 
samenwerkingsproject van onze beide 
wijkgemeenten Amerongen en Overberg.

De vespers zijn maandag 3 april en woensdag  
5 april in de Andrieskerk in Amerongen en 
dinsdag 4 april in de Efrathakerk in Overberg. 
De vespers beginnen om 19.30 uur en duren 
ongeveer een half uur. Stilte is naast Bijbellezen, 
zingen en gebed een belangrijk onderdeel.

Dit jaar lezen we in de vespers delen uit de 
hoofdstukken 12 en 13 van het evangelie naar 
Johannes. 
Op maandag staat de zalving van Jezus door 
Maria centraal (Joh 12: 1-18), op dinsdag de 
voetwassing van de leerlingen door Jezus 
(Joh 13: 1-15) en op woensdag de uitleg en 
opdracht van Jezus (Joh 13: 16-20). Dit zijn ook 
de teksten die in de 40 dagen kalender van de 
PKN voor die dagen centraal staan.

We hopen u te mogen begroeten om samen stil 
te worden en stil te staan bij wat Jezus heeft 
gezegd en gedaan op weg naar Pasen.

De commissie Voorbereiding  
vespers in de Stille Week:  

Aartje van Vliet, Arjan de Kwaadsteniet,  
Cora Oostlander en Sonja Rinsma

De Ridderhof
Vrijdag 7 april op Goede Vrijdag is er een dienst 
in De Ridderhof. We beginnen om 15.00 uur. We 
vieren dan met elkaar het Heilig Avondmaal.

Ds. Mendie Hofma zal deze viering leiden. 
Iedereen is welkom, ook mensen van buitenaf.

Jan v.d. Heiden

Pastoraat

Meeleven sectie 1 en 2
Dhr. Van der Grift verbleef na zijn 
ziekenhuisopname heel kort in de Ridderhof 
voor revalidatie. Al heel gauw werd duidelijk 
dat hij voor wat betreft verder herstel het 
meest ermee gebaat zou zijn om zou gauw 
mogelijk naar zijn eigen huis te gaan. En 
gelukkig was dat ook praktisch mogelijk. 

Dhr. D. van Altena is kort opgenomen geweest 
in het ziekenhuis in Utrecht. Inmiddels is hij er 
alweer een stuk beter aan toe.

Dhr. S. van der Meer verhuisde op 28 februari 
naar een inleunwoning in de Ridderhof. Zijn 
nieuwe adres: Postmeester 7, 3958 AC. We 
wensen hem toe dat hij zich daar gauw thuis 
mag voelen.
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Vervolg ‘Pastoraat’

Meeleven sectie 3
Petra van Rhee-van der Spek (Christinastraat 37, 
3921 BS Elst) hoorde, na de eerste chemokuren, 
dat die hun werk goed doen; er is duidelijk 
resultaat te zien. Dat geeft moed en kracht 
om ermee door te gaan, opdat ze meer tijd 
(en kwaliteit) van leven krijgt. Uw gebed voor 
Petra en alle mensen die met haar verbonden 
zijn, wordt zeer gewaardeerd, evenals andere 
blijken van meeleven. Dank daarvoor.

In Memoriam
Op 22 februari is Jacob Cornelis Visee 
overleden. Hij werd geboren in 1943, middenin 
de donkere oorlogsjaren. Geboren en daarna 
ook getogen in Amerongen. Hij is er zijn hele 
leven blijven wonen. 
Hij overleed in zijn eigen woning, plotseling 
en onverwacht, in de morgen van woensdag 
22 februari, op de leeftijd van 79 jaar.

Jacob Visee was een ‘nakomertje’ in het gezin, 
had nog drie zussen die een stuk ouder waren. 
Zijn moeder overleed toen hij een jaar of elf was.
Hij ging naar de technische school in 
Veenendaal en is zijn hele werkzame leven 
monteur van machines geweest.

Hij was heel handig en deed veel in en om zijn 
eigen huis aan de Prins Bernhardlaan 31, waar 
hij sinds zijn huwelijk in 1970 samen met zijn 
vrouw Bep woonde. Uit hun huwelijk werden 
twee dochters geboren: Hetty en Karin. Later 
volgde uitbreiding van de familie met twee 
schoonzoons en vier kleinkinderen. Met het 
gezin brachten ze veel actieve vakanties door 
in Duitsland. 
Hij kluste niet alleen voor zichzelf, maar ook 
voor anderen die een beroep op hem deden. En 
dat deed hij heel nauwgezet.

Vele jaren hield hij ook duiven achter  
het huis en was hij penningmeester van 
de Amerongse duivensportvereniging. Om 
gezondheidsredenen moest hij in 2010 
afstand doen van zijn duiven.
Meer en meer kampte hij met gezondheids-
problemen, maar die trad hij tegemoet met 
veel doorzettingsvermogen. 

Op dinsdag 28 februari is de afscheidsdienst 
gehouden in de aula op de Nieuwe Algemene 
Begraafplaats. Daarbij stonden de woorden 
van geloof, hoop en liefde uit 1 Korintiërs 13 
centraal. 

E.J. de Ruiter 

Toen ze destijds zes jaar getrouwd waren 
zijn ze naar Nieuw-Guinea gegaan, waar Joop 
een baan als ‘zaagmeester’ kon krijgen. Een 
paar jaar later moesten ze terug vanwege de 
veranderde politieke situatie. In Nieuw-Guinea 
zijn ze kerkgangers geworden en ook gebleven 
toen ze weer in Amerongen terugkeerden. 
Beiden hebben veel praktisch kerkelijk werk 
gedaan. De kerkdienst wordt inmiddels thuis 
gevolgd via de tablet. 

We feliciteren het platina-paar van harte, 
wensen hen een fijne en gezellige dag toe 
met familie en vrienden en bovenal dat zij 
samen nog een poosje verder mogen gaan 
met deze woorden: ‘Om samen de dagen te 
delen, de nachten, het donker en licht, om mijn 
hulpeloosheid te helen heeft God ons elkaar 
toegedicht. O adem van God, doe ons leven, 
ontvonk in ons blijvend het vuur! Gij hebt onze 
namen herschreven met trouw voor de langere 
duur.’ (Sytze de Vries) 

Huwelijksinzegening
Op vrijdag 24 maart treden Henrieke Margriet 
Dubbelboer en Kevin van Gelder in het 
huwelijk. Om 15.00 uur zullen zij de zegen 
vragen over hun verbintenis in de Sint Jan de 
Doperkerk in Echteld. 
Voorganger is ds. Mendie Hofma, organist is 
Nelleke de Kok. Tom Fijan zal ouderling van 
dienst zijn.

We wensen het bruidspaar van harte Gods 
zegen toe.
Hun adres is: Prinsenweg 36, 3921 DT Elst.

Taakgroep Pastoraat

Huwelijksjubileum
Op 26 maart hopen Joop en Ger Meijer-van 
de Grift, Koenestraat 128/239, 3958 XB te 
gedenken dat zij 70 jaar getrouwd zijn. Daags 
tevoren willen zij deze bijzondere trouwdag 
met familie en vrienden vieren. Op de kaart 
die als uitnodiging werd verstuurd staat: ‘Voor 
velen een zeldzaamheid, maar voor ons een 
feit… 70 jaar getrouwd, wat een tijd! Het is 
echt waar, wij zijn nu een PLATINA paar!’

Privacy-regels en pastoraat
U heeft vast wel meegekregen dat er de laatste 
jaren veranderingen zijn geweest op het gebied 
van privacy. Veel informatie mag niet meer 
zomaar gedeeld worden. Best problematisch 
soms, voor een gemeente als de onze, waarin 
we graag met elkaar willen meeleven. 
Jubilea, verjaardagen, ziekenhuisopnames; 
alles wat vroeger in de Klokkenluider werd 
gezet, staat er nu niet meer automatisch in. Als 
u wél wilt dat we bepaalde mededelingen van 
lief en leed opnemen, geef dat dan alstublieft 
aan ons door. Dan weten we zeker dat alles wat 
u vermeld wilt zien, er ook in staat.

Onderling informatie delen kan natuurlijk wél. 
Doe dat ook wanneer u denkt dat het belangrijk 
is dat anderen dit weten. Dan gaat het natuurlijk 
niet om het verspreiden van roddels, maar bijv. 
om het melden bij de ouderling, coördinator 
of predikant dat uw buurman naar het 
ziekenhuis is gebracht, bijvoorbeeld. Juist door 
de privacyregels horen wij nu veel minder dan 
voorheen. Soms zijn mensen al lang en breed 
weer thuis, voordat hun ziekenhuisopname 
bekend wordt bij ons!
Bel gerust; het is beter wanneer we twee keer 
over hetzelfde geïnformeerd worden, dan dat 
iedereen denkt: ‘ze zullen het wel weten’.

Worden u in vertrouwen persoonlijke dingen 
verteld, houd die dan voor u zelf, tenzij u denkt 
dat het belangrijk is voor de pastorale zorg om 
er toch met iemand over te praten.

Het blijft soms zoeken wat wel en niet kan in 
het kader van de privacy-regels. Loopt u ergens 
tegenaan op dit gebied, voelt u zich dan vrij 
om contact op te nemen met iemand van onze 
Taakgroep.

Hartelijke groeten,  
De Taakgroep Pastoraat
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Diaconie

Open Maaltijd
Beste mensen, op donderdag 13 april zullen 
we een volgende “Open Maaltijd” organiseren 
in de Ark aan de Imminkstraat. U bent welkom 
vanaf 17.00 uur en we starten met het eten om 
17.30 uur.
U kunt zich vanaf maandag 3 april weer opgeven 
op het bekende nummer: 06 83437291.

We zijn dan in de week na Pasen, daarom 
proberen we aan deze maaltijd een bijzonder 
tintje te geven. U komt toch ook?! Geef u op 
tijd op en we hopen u te kunnen verwelkomen 
deze donderdag. Graag tot dan!

Namens de werkgroep, hartelijke groet en een 
gezegend Pasen.

Alice van Barneveld

Verslaving, van dichtbij
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 
Zale 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 onder 

Vervolg ‘Taakgroep Pastoraat’

andere 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.

De avond heeft een laagdrempelig karakter 
met veel ruimte voor het stellen van 
vragen. De avond is ook live te volgen via  
www.pwamerongen.nl/kerkdiensten-beluisteren 
Tijdens de avond wordt een telefoonnummer 
genoemd waarnaar u kunt bellen of berichten 
voor het geval u thuis een vraag hebt.
Wilt u hierbij aanwezig zijn, maar heeft u vervoer 
nodig? Neem dan contact op met ds. Hofma.

Van harte uitgenodigd om mee te praten (of 
alleen mee te kijken), voor uzelf of voor een ander.

Vriendelijke groeten, 
ds. Mendie Hofma

Noodhulp slachtoffers aardbeving Syrië
Op zondag 19 februari is een extra collecte 
gehouden voor noodhulp aan de slachtoffers 
van de aardbeving in Turkije en Syrië.
De collecte heeft het mooie bedrag van  
€ 2.896,15 opgeleverd. Dit bedrag wordt door de 
diaconie verdubbeld. Een totaal van € 5.792,30!
Met de steun aan Kerk in Actie geven lokale 
kerken in Syrië noodhulp aan de duizenden 
slachtoffers van de twee allesverwoestende 
aardbevingen. Kerken vangen dakloze mensen 
op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen 
en dekens. Hartelijk dank voor uw gift!

Giften
feb. Stille hulp via
 mevr. Van het Loo sectie 2  €  20,00
feb. Stille hulp via 
 mevr. Den Hartog sectie 1 €  10,00
feb. Bloemenpot via 
 mevr. Den Hartog sectie 1  €  10,00
feb. Diaconie via 
 mevr. Van het Loo sectie 2  €  50,00
1 feb. Stille hulp via 
 mevr. Van Gessel sectie 1  €  20,00
5 feb. Overlevenden Holocaust via 
 ds. De Ruiter  €  20,00
21 feb. Stille hulp via 
 mevr. Van Zeist sectie 3  €  50,00

Collecten 27 november t/m  
31 december 2022
zo 27 nov JOP € 318,34
zo 4 dec Missionair  € 380,20
zo 11 dec Stille hulp  € 602,70
zo 18 dec Misión Timoteo  € 333,80
za 24 dec Kinderen in de knel € 1.235,64
zo 25 dec Kinderen in de knel       -
za 31 dec Save the children  € 275,90

Collecten 1 januari t/m 28 februari 
zo 1 jan Plaatselijk werk 
 diaconie € 186,00
zo 8 jan Kerk online € 408,00
zo 15 jan Dorpskerken € 342,50
zo 22 jan Diac. project/
 Voedselbank € 852,70
zo 29 jan KIA/Werelddiaconaat € 382,64
                               Totaal januari € 2.171,84

zo 5 feb Centrum voor Israël € 503,40
zo 12 feb KIA Noodhulp 
 Ethiopië € 407,90
zo 19 feb Dabar € 295,25
 Collecte aardbeving € 2.896,15
zo 26 feb Noodfonds Vluchtelingenwerk 
 Utrechtse Heuvelrug € 211,89
                               Totaal februari € 4.314,59

Collecten Elim en Ridderhof
9 feb. Holocaust slachtoffers Israël
 (Elimdienst) € 101,40
16 feb.  Hulp Turkije en Syrië 
 (Ridderhofdienst) € 62,90
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Kerkrentmeesters

Kerkenraad

Snuffelmarkt
De eerste innamedagen voor de Snuffelmarkt, 
die op zaterdag 17 juni gehouden wordt, 
zijn inmiddels achter de rug. De hoeveelheid 
ingeleverde spullen tot nu toe is een heel mooi 
begin, maar dat smaakt natuurlijk naar meer! 
De eerste klap is een daalder waard, maar daar 
zijn wij er natuurlijk niet mee. 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 
1 april van 9.00 uur - 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 
ter beschikking stellen van de opslagruimte; 
hartelijk dank daarvoor! Tot de Snuffelmarkt 
is er elke eerste zaterdag van de maand een 
innamedag. Dus op 1 april, 6 mei en 3 juni bent u 
tussen 9.00 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, dan 
kunnen ze ook één van de onderstaande nummers 

bellen en komen we het ophalen. Gert van Burken  
(06 48961533) of Klaas Brouwer (06 41556724).
Ook hebben inmiddels al een aantal enthousiaste 
mensen zich als vrijwilliger aangemeld, daar zijn 
we heel blij mee. Er zijn natuurlijk nog veel meer 
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

Van de kerkenraad
De afgelopen periode is ‘de pen’ van Alice van 
Barneveld naar Karin Sommer overgegaan. 
Een andere stijl, met altijd de intentie om u 
en jou op de hoogte te houden van wat in de 
kerkenraad besproken is. Heeft u vragen of wilt 
u iets kwijt, dan is het mailadres nog steeds: 
scriba@pwamerongen.nl.

We zijn in de 40 dagentijd en op weg naar 
Pasen. U hebt de folder met de activiteiten 
gehad vanuit de werkgroep Missionair. Heeft u 
deze niet ontvangen, dan liggen er in de kerk 
nog een paar op tafel onder de toren. In de app, 
de Klokkenluider, de Zondagsbrief en zelfs in 
de mededelingen voor de dienst wordt u op de 
hoogte gehouden van activiteiten.

In  de laatste kerkenraadsvergadering bespraken 
we het verslag van de Mystery Guest die vorig 
jaar één van de kerkdiensten bezocht. Mooi dat 
we terug mochten horen dat het welkom in de 
kerkbanken warm gevoeld werd. Het is fijn te 
weten dat er aandacht is voor mensen die we 
niet herkennen. Want als er iemand in de bank 
of op de stoel naast mij komt zitten kan dat de 
vraag oproepen, ken ik deze persoon of niet en 
als volgende vraag is deze persoon vaker in de 
dienst geweest zonder dat ik haar/hem gezien 
heb?  Zeg ik dan: fijn u hier te zien, ik denk niet 
dat wij elkaar kennen. Of iets in die strekking? 
Hoe doet u dat?

Door de kerkrentmeesters worden de 
kerkenraadsleden regelmatig bijgepraat over 
de ontwikkelingen rondom de Ark. Het is nu 
wachten op de uitkomst van de inspraak en de 
goedkeuring van de plannen door de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug.
Deze keer hebben we ook een update gehad 
van alle taakgroepen en gehoord waar zij mee 
bezig zijn. U leest hierover ook in het kerkblad 
of in de app.
De website krijgt een nieuw uiterlijk, zodat 
informatie sneller en handiger te vinden is. 
Fijn dat er een ouderling communicatie is die 
daarin het voortouw heeft genomen.

Ook kwam Dabar aan de orde in de laatste 
kerkenraadsvergadering en hebben we 
besloten om niet meer actief te participeren 
in de commissie die hiervoor opgezet wordt. 
Wel heeft de commissie de mogelijkheid om 
de gemeente via onze communicatiekanalen 
op de hoogte te houden van Dabar. 
Verder hebben we met elkaar afgesproken om 
tijdens elke kerkenraadsvergadering stil te 
staan bij de diensten van de afgelopen periode 
en hierop te evalueren.

Samen op weg naar Pasen
Veertig weken duurt het groeien
Veertig dagen nog tot Pasen
Tot de winter is gegaan
En het lengen van de dagen
Kou en duister gaan verjagen
En het leven op zal staan
Veertig weken duurt het groeien
Van het ongeboren kind
In de warme schoot van moeder
Tot het klaar is om te komen
Volheid is en nieuw begin

Namens de kerkenraad een hartelijke groet, 
Alexandra Lourens en Karin Sommer

Mededeling Algemene Kerkenraad
Op 22 februari 2023 heeft de Raad van State 
uitspraak gedaan in een geschil tussen de 
Algemene kerkenraad van de Protestantse 
gemeente te Amerongen-Overberg en de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug (UH).
De geschiedenis van deze rechtszaak begon in 
2019 met een klacht van een aantal omwonenden 
van de Ark over onder andere geluids- en 
parkeeroverlast. Deze klachten zijn na onderzoek 
niet ontvankelijk verklaard. 
Tijdens het onderzoek en de behandeling door 
de gemeente UH bleek echter dat wij in de 

Ark ook gemiddeld vier keer per jaar ruimte 
verhuurden aan gemeenteleden om hun 
verjaardag of huwelijksjubileum te vieren. De 
gemeente betoogde dat dit volgens de huidige 
geldende gemeentelijke beheerverordening 
niet mag. In 2020 legde zij ons dan ook een last 
onder dwangsom op bij het overtreden van de 
beheerverordening.
Omdat de AK het inhoudelijk niet met deze 
uitspraak eens was en de last onder dwangsom 
naar ons gevoel niet correct was geformuleerd, 
hebben wij beroep aangetekend bij de Rechtbank 
Midden Nederland. Deze rechtbank heeft in 2021 
uitspraak gedaan en zorgvuldig alle punten 
nagelopen en is tot de uitspraak gekomen dat 
alleen de verhuur van de zalen voor verjaardagen 
en huwelijksjubilea onder de last onder 
dwangsom valt.
Omdat we het inhoudelijk nog steeds niet hiermee 
eens waren hebben we hierover het oordeel 
gevraagd van de Raad van State (RvS) als het 
hoogste rechtsorgaan in de bestuursrechtspraak.
De RvS heeft de gemeente UH in het gelijk 
gesteld. Daarom is het voor u als gemeentelid 
niet meer mogelijk om een zaaltje in de Ark te 
huren om uw verjaardag of huwelijksjubileum te 
vieren.

Sonja Rinsma, scriba AK
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Overige berichten

Vrijdag 14 april – een opera van 
Monteverdi in de Andries?
De Italiaanse componist Claudio Monteverdi 
(1567-1643) schreef tussen 1604 en 1643 
verschillende werken voor het toneel, waaronder 
tien in het toen opkomende operagenre.
De zangklas van de HKU wil de uitdaging aangaan 
om een opera van deze grote componist uit te 
voeren in de Andrieskerk. Een uniek moment voor 
de Amerongse kerk! Of het een hele opera wordt 
of een ingekorte versie is nog niet bekend.

Concert in  de Andrieskerk, Amerongen op vrijdag 
14 april, aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 
19.30 uur. De plaatsen in de kerk zijn vrij. Toegang: 
€ 17,50. In de toegangsprijs is inbegrepen een 
glas na afloop.
Meer informatie vindt u op de website van de 
stichting: www.andrieskerk.nl

  Stichting Vrienden van de AndrieskerkVervolg ‘Kerkrentmeesters’

Collecten en giften
5 februari Werk vd Kerk Via bank  € 186,00
                               Via app  -  122,00
   Via kerk  -    72,75
12 februari Werkgroep groene kerk
  Via bank € 61.00
  Via app - 103.00
                               Via kerk - 70.30
19 februari Kinder/tienernevendienst
  Via bank € 41.00
  Via app - 138.50
  Via Kerk - 46.80
26 februari Werk vd Kerk Via bank € 106.00
  Via app - 100.50
  Via kerk - 76.90
4 maart TG Pastoraat Via bank € 65.00
  Via app - 55.50

Met vriendelijke groet,  
Sandra Ruitenbeek

Vrouwenkring
Lieve mensen,
Het lijkt ons fijn een kring voor vrouwen op 
te zetten. En dan vooral bezig te zijn met de 
Bijbel zélf: hoe spreekt God? Hoe lees je zijn 
Woorden?
Ons plan is dat samen te doen met Bram van 
Putten en Annemarie Kuijvenhoven.
Ze zijn verbonden aan het platform ´Weet 
wat je gelooft’. Voor een korte kennismaking: 
https://www.weetwatjegelooft.nl/seminars/
verdiepjebijbellezen-psalmen

Ze organiseren al een aantal jaren de 
cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’. Dat zijn zes 
bijeenkomsten rond een Bijbelboek:

• twee bijeenkomsten begeleid door hen op 
een woensdagavond

• vier bijeenkomsten in groepen aan de 
hand van cursusmateriaal op andere 
woensdagavonden.

Normaal zijn de begeleidingsavonden online, 
maar Bram en Annemarie hebben aangeboden 
twee avonden in dat blok van die zes weken 

naar Amerongen te komen om daar de cursus 
te geven. (We hebben het plan met hen twee 
‘blokken’ per jaar rond steeds een ander 
Bijbelboek te organiseren, in het voorjaar en 
najaar. Maar dat is toekomst.)

Bram heeft voorgesteld dit voorjaar te 
beginnen met het boek Marcus. We denken 
concreet aan een startdatum van de cursus 
op woensdagavond 19 april en twee maal een 
woensdagavond met de cursusleiders.

Heel benieuwd wat jullie van dit idee vinden en 
of jullie het erop wagen dit voorjaar! Stel dat je 
dit voorjaar geen ruimte hebt, maar het komend 
najaar wel, dan horen we dat ook graag.
De kosten van de cursus zullen ongeveer  
75 euro per persoon bedragen.

Wil je voor 1 april reageren via de mail: 
svandergaast08@gmail.com of 
miekevandommelen@outlook.com.

Hartelijke groeten,  
Sieta van Aalderen (06 19939070)  

en Mieke van Dommelen (06 83564843)

Bedankt 
Naar aanleiding van mijn stukje in de 
Klokkenluider van 16 januari over mijn actie 
‘Fietsen voor kankeronderzoek’, heb ik veel 
positieve reacties ontvangen.

Ik was verheugd over de vele donaties die ik 
mocht ontvangen en over de vele gemeenteleden 
die mij aanspraken over de actie.
Het is fijn om te merken dat er zoveel 
gemeenteleden door hun donatie willen 
meehelpen om onderzoek naar kanker 
doorgang te laten vinden.
Heel hartelijk dank voor uw donaties en voor uw 
belangstelling voor de actie Alpe d’HuZes.

Hebt u mijn stukje in de Klokkenluider gemist, 
geen nood, u kunt via onderstaande link uw 
donatie alsnog overmaken en daardoor onderzoek 
naar kanker en naar verbetering van kwaliteit van 
leven van mensen met kanker steunen. 
www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/
klaasbrouwer

Nogmaals hartelijk dank en een vriendelijke groet, 
Klaas Brouwer
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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
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Kopij volgend nummer aanleveren  
op onderstaande adres tot 

maandag 17 april 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 26 maart vanuit de Hervormde Gemeente 

Nederlangbroek te Langbroek (10.00 uur)
• op 2 april vanuit de RK kerk te Wijk bij 

Duurstede (9.30 uur)
• op 9 april vanuit Brandpuntkapel te Doorn 

(10.00 uur)
• op 16 april vanuit de Protestantse 

Gemeente te Maarn (10.00 uur)

Geachte lezer, de voorbereidingen van ons 
programma rondom het thema ‘Levend erfgoed’ 
zijn in volle gang. Landgoed Zuylestein zal 
centraal staan. Ook Kasteel Amerongen doet 
mee. Die twee monumenten hebben een rijke 
geschiedenis met elkaar, dat zult u kunnen lezen 
in ons themaboekje. Uiteraard komen tijdens 
de Open Monumentendagen in september ook 
andere Amerongse monumenten in beeld en kunt 
u gaan genieten van muziek in monumenten.

De data zijn: 
vrijdag 1 september - 10e Generatielezing in de 
Andrieskerk
zaterdag 9 & zondag 10 september  - Open 
Monumentendagen

De spreker van de 10e Generatielezing is 
inmiddels bekend: Wim Daniëls, schrijver en onder 
meer presentator van het tv-programma ‘Het dorp’.  
Een plaats is een dorp als de mensen die er 
wonen zeggen dat ze in een dorp wonen. De 
afwezigheid van stadsrechten doet niet ter zake, 
want stadsrechten gelden sinds halverwege de 

Bijbelrooster
zo 26 mrt Psalm 95
ma 27 mrt Numeri 21:1-9
di 28 mrt Numeri 21:10-20
wo 29 mrt Numeri 21:21-22:1
do 30 mrt Psalm 50:1-15
vr 31 mrt Psalm 50:16-23
za 1 apr Numeri 27:12-23
zo 2 apr Mattheüs 21:1-9
ma 3 apr Mattheüs 21:10-17
di 4 apr Psalm 120
wo 5 apr Mattheüs 26:1-16
do 6 apr Mattheüs 26:17-75
vr 7 apr Mattheüs 27:1-56
za 8 apr Mattheüs 27:57-66
zo 9 apr Mattheüs 28:1-15
ma 10 apr Mattheüs 28:16-20
di 11 apr Psalm 139:1-12
wo 12 apr Psalm 139:13-24

do 13 apr Nehemia 1:1-11
vr 14 apr Nehemia 2:1-10
za 15 apr Nehemia 2:11-20
zo 16 apr Nehemia 3:1-10
ma 17 apr Nehemia 3:11-21
di 18 apr Nehemia 3:22-32
wo 19 apr Nehemia 3:33-4:8
do 20 apr Nehemia 4:9-17
vr 21 apr Nehemia 5:1-13
za 22 apr Nehemia 5:14-19
zo 23 apr Psalm 23
ma 24 apr Nehemia 6:1-9
di 25 apr Nehemia 6:10-19
wo 26 apr Nehemia 7:1-7a(-60)
do 27 apr Nehemia 7:61-72a
vr 28 apr Nehemia 7:72b-8:12
za 29 apr Nehemia 8:13-18

Nieuwsbrief Open Monumentendag Amerongen

• op 23 april vanuit de Chr. Gereformeerde 
Kerk te Driebergen (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.

negentiende eeuw niet meer. Maar wanneer 
zeggen mensen dat ze in een dorp wonen? Is 
het inwonertal bepalend of is er meer? Is een 
dorp “Levend Erfgoed”? Neem Aarle-Rixtel, de 
geboorteplaats van Wim, en neem Amerongen...

Wim Daniëls (1954) werd geboren in het Zuidoost-
Brabantse dorp Aarle-Rixtel, groeide er op, ging 
er weg, kwam er weer terug, ging er opnieuw weg, 
maar werd er toch gekozen tot ereburger. Wim 
was een tijdlang docent, maar koos uiteindelijk 
voor het schrijverschap. Inmiddels heeft hij 
al meer dan 120 boeken op zijn naam staan. 
Daarnaast staat hij de laatste tien jaar ook in de 
theaters in Nederland, met cabaretvoorstellingen 
en theatercolleges. Momenteel toert hij rond met 
het theatercollege Filosofietsen. Verder heeft Wim 
twee tv-programma’s: Het dorp, dat hij samen 
met Huub Stapel presenteert, en Nederland op 
Film, waarin amateurfilms uit de tijd van de 8mm-
camera centraal staan. 
www.openmonumentendagamerongen.nl

Hartelijke groet,  
comité Open Monumentendag Amerongen


