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EDITATIE 

                  Hemelvaart 

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven 
en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl 
hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, 
stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.  
Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? 
Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op 
dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben 
zien gaan.’ (Hand 1:9-11) 
 
Het lijkt bij Hemelvaart uitsluitend 
te gaan om het vertrek van Jezus. 
Hij gaat naar zijn Vader en laat ons 
alleen achter. Door een wolk wordt 
Jezus onttrokken aan de ogen van 
de discipelen. En wanneer zij daar 
zo verbaasd staan te staren naar 
de hemel, wordt door twee engelen 
verteld, dat Jezus op dezelfde 
wijze zal terugkomen als ze hem 
naar de hemel hebben zien gaan. 
We kijken deze dagen misschien 
toch een beetje anders naar de 
lucht dan de rest van het jaar. 
De wolk waarachter Jezus 
verdween, was waarschijnlijk niet 
zomaar een wolk. Een wolk geeft 
op verschillende plekken in de 
bijbel de aanwezigheid aan van de 
Here God. Bijvoorbeeld in de 
woestijn, nadat de Israelieten uit 
Egypte waren gevlucht: ‘De HEER 
ging voor hen uit om hun de weg te 
wijzen, overdag in een wolkkolom, 
's nachts in een lichtende vuurzuil. 
Zo konden ze dag en nacht verder 
trekken. Overdag ging de wolk-
kolom het volk voortdurend voor, 
en ’s nachts de vuurzuil.’ (Ex. 13: 
21-22) 

Toen Mozes de berg Sinaï op ging, 
werd deze overdekt door een wolk: 
‘de majesteit van de HEER rustte 
op de Sinaï. Zes dagen lang 
bedekte de wolk de berg. Op de 
zevende dag riep de HEER Mozes 
vanuit de wolk.’ (Ex 24: 15-16) 
Wanneer eerst de Tabernakel en 
later de Tempel door de majesteit 
van de HEER wordt gevuld, daalt 
ook een wolk op deze 
heiligdommen neer. (Ex. 40:34-35 
resp. 1 Kon. 8:11). 
En God spreekt vanuit een 
stralende wolk, die de discipelen 
overschaduwt: ‘Dit is mijn geliefde 
Zoon, in hem vind ik vreugde. 
Luister naar Hem!’ Dit vindt plaats 
op de berg waar Jezus wordt 
verheerlijkt en waar ook Mozes en 
Elia even verschijnen. (Matt. 17:3 
en 5) 
De wolk diende dus om de 
heerlijkheid van God te verhullen 
en in deze wolk werd ook Jezus, 
de Zoon des Mensen, opgenomen. 
Hij werd opgehaald door Zijn 
Vader. Hij werd naar de troonzaal 
in de hemel gebracht om aan de 
rechterhand van de Here God 
plaats te nemen! Gezeten op zijn 

M 
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troon komt hij voor ons op, pleit hij 
voor ons. (Rom. 8:33-34).  
We hebben op 27 april Koningsdag 
gevierd, maar op Hemelvaartsdag 
vieren we dat Jezus het 
Koningschap heeft aanvaard, als 
Koning van het heelal. 
Hemelvaartsdag is dus 
Koningsdag; nee, geen nationale, 
maar de universele Koningsdag!  
 
Hemelvaart heeft iets 
spectaculairs, omdat in het Woord 
van God staat dat Jezus weer 
terug zal komen op de wolken: niet 
alleen aangekondigd door de 
engelen, maar ook door Daniël en 
Jezus zelf.  
Daniël ziet in zijn nachtelijke 
visioenen dat er met de wolken van 
de hemel iemand kwam die 
eruitzag als een mens. Hij naderde 
de oude wijze en werd voor hem 
geleid. Hem werden macht, eer en 
het koningschap verleend, en alle 
volken en naties, welke taal zij ook 
spraken, dienden hem. Zijn 
heerschappij was een eeuwige 
heerschappij die nooit ten einde 
zou komen, zijn koningschap zou 
nooit te gronde gaan. (Dan. 7:13-
14).  
Jezus zegt in Matt 24:25-27: ‘Let 
op, ik heb het jullie van tevoren 
gezegd! Wanneer ze dus tegen 
jullie zeggen: ‘Kom mee, hij is in de 
woestijn’, ga er dan niet heen, of 
als ze zeggen: ‘Kijk, hij is 
daarbinnen’, geloof dat dan niet. 
Want zoals een bliksemschicht 
vanuit het oosten weerlicht tot in 
het westen, zo zal ook de 
Mensenzoon komen’. Wat 

bijzonder dat die gebeurtenis niet 
te missen zal zijn. 
Verlicht door de vuurkolom, het 
vuur van de Heilige Geest, mogen 
we in deze donkere tijd wachten op 
de terugkomst van de Here Jezus. 
Zo krijgt Hemelvaart niet alleen de 
betekenis van terugkijken naar het 
vertrek van Jezus naar de hemel, 
maar ook van de viering van 
Koningsdag als Hij plaatsneemt op 
de troon aan de rechterhand van 
God de Vader. En het wordt zelfs 
een verlangend uitkijken naar de 
wederkomst van Koning Jezus, 
wanneer hij hier op aarde zijn 
koningschap zal vestigen. 
Met Hemelvaart heeft God zijn 
zoon Jezus hoog verheven en hem 
de naam geschonken die elke 
naam te boven gaat, opdat in de 
naam van Jezus elke knie zich zal 
buigen, in de hemel, op de aarde 
en onder de aarde, en elke tong zal 
belijden: Jezus Christus is Heer, tot 
eer van God, de Vader (Fil. 2:11-
12).  
Waarom? Omdat deze Jezus zich 
in de weken voor Hemelvaart 
vrijwillig heeft laten vernederen en 
de dood aan het kruis gehoorzaam 
heeft ondergaan. Waarom? Om 
verzoening te brengen voor de 
zonden van de hele wereld en om 
u en mij te redden van de 
Hellevaart. Daarom! 
Namens de Koning wordt u 
allemaal uitgenodigd om dit hoog 
verheven Feest samen te vieren!     
 
Heidi vd Sluijs/Gert vd Schuur 
 
  



ERKDIENSTEN 

 

 

MEI 
6 mei 10.00 uur  ds. G. Boer, Rhenen 
   Lied van de week:  NLB 77: 4 
  18.45 uur ds. D. Muurling, Bunschoten  
 2e collecte: Vorming en Toerusting 
…………………………………………………………………………………………. 

 Hemelvaart 
10 mei 9.00 uur  ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen 
 2e collecte: Predikantfonds 
…………………………………………………………………………………………... 

13 mei 10.00 uur  ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen 
   Lied van de week: NLB 663: 1,2 
  18.45 uur ds. R.J. Kranen, Vriezenveen  
 2e collecte: Jeugdwerk 

Deurcollecte: Zending 
…………………………………………………………………………………………... 

 Pinksteren 
20 mei 10.00 uur  ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
   Lied van de week:  Opw. 430 
  18.45 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo  
 2e collecte: Zending 
…………………………………………………………………………………………... 
 SIEN-dienst 

27 mei 10.00 uur  ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen 

   Lied van de week:  Psalm 62: 1 
  18.45 uur ds. A. Groeneveld, Lunteren 
 2e collecte: Kindernevendienst 
 Deurcollecte: Diaconie 
…………………………………………………………………………………………… 
JUNI 
3 juni  10.00 uur  ds. D. Muurling, Bunschoten 
   Lied van de week: Psalm 2: 7 
  18.45 uur ds. E.P. van der Veen, Nunspeet   Jeugddienst     
 2e collecte: Jeugdwerk 
…………………………………………………………………………………………... 

 

K 
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GENDA 

 
 

8 mei  18.45 uur Gebedskring Consistorie 
14 mei  20.00 uur Bijbelkring Jona Jeugdhonk  
22 mei  13.30 uur Gebedskring Jeugdhonk 
23 mei  20.00 uur Israëlkring Vlinderln. 75 Nijkerk 
25 mei 17.30 uur Gezamenlijk eten De Steiger 
 
 

IT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE 

 
 

Diensten 
Op donderdag 10 mei, om 9 uur, vieren we in onze kerk Hemelvaart, 
samen met onze broeders en zusters van de Gereformeerde kerk in  
Nijkerkerveen. Om alvast ‘in de stemming’ te komen, verwijzen wij u 
naar de overdenking op pag. 3.  
Op zondag 20 mei vieren we het Pinksterfeest. Pinksteren komt van het 
Griekse woord Pentecoste, dat 50e (dag) betekent, want het feest vindt 
plaats op de 50e dag vanaf Pasen. De Heilige Geest werd uitgestort op 
de leerlingen van Jezus, 120 mannen en vrouwen, die eendrachtig 
bijeen waren gekomen. Laten wij dit goede voorbeeld volgen en ons als 
gemeente samen uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest.        
Op zondagochtend 27 mei houden we de SIEN-dienst. Deze diensten 
worden georganiseerd door Sien Philadelphia Support, een 
onafhankelijke christelijke belangenorganisatie voor mensen met een 
beperking, hun ouders, broers en zussen. Sien staat voor 'zien'. Sien 
ziet iedereen zoals hij of zij is. Wij zijn allemaal anders, maar voor Sien 
tellen we allemaal mee. Want uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: 
gewoon zijn wie je bent en met respect behandeld worden.  
 
Geboren 
  In liefde ontvangen 
  met vreugde verwacht. 
  God heeft ons diepst verlangen 
  op Zijn tijd in vervulling gebracht. 

A 

U 
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Op vrijdag 6 april werden een minuut na elkaar twee dochters geboren 
bij Irene en Gino Kalkman. Hannah Martina en Eliva Erika zijn ook de 
zusjes van Ezra. Zij wonen Kompas 24, 3863 TC Nijkerk. Wij wensen 
hun Gods leiding en vreugde toe bij het opvoeden van hun kinderen. 
 
Op zaterdag 7 april werd Nola Helena van der Kieft geboren, dochter 
van Corné en Martrude en zusje van Guus.  
  Telkens keek ik weer, ik legde knuffels voor je neer. 
  Het duurde wel erg lang, maar nu ben ik heel blij  
  met dat nieuwe zusje van mij, 
Zij wonen aan de Buntwal 17, 3864 MX Nijkerkerveen. Gods zegen 
wensen wij hun bij het grootbrengen van hun dochter. 
 
Op vrijdag 20 april werd Silvan Teus Hein-Aart Schotsman geboren, 
zoon van Kevin en Joëlle en broertje van Fenna.  
 Dank U, Heer, U liet ons weer het wonder beleven.  

Ons werd een zoon en broertje gegeven.  
Zij wonen aan de Frans Tromplaan 31, 3871 EL Hoevelaken. We 
wensen dit gezin Gods liefde en zegen bij de opvoeding van de 
kinderen.   
 
Meeleven     
Evan Bonenberg, Reigerlaan 11 in Nijkerk, heeft in het UMCU een 
hartoperatie ondergaan en daarna nog in het Meander Medisch 
Centrum gelegen. De operatie is goed gegaan en inmiddels is hij weer 
thuis en moet hij verder herstellen. 
 
Overleden 
Op zondag 22 april overleed Lubertus Teunis (Bert) van Beekhoven, 
Laakweg 106A, 3864 LE Nijkerkerveen. De begrafenis vond plaats 
vanuit onze kerk op donderdag 26 april. 
 
In Memoriam Jansje de Groot – door ds. Bartho Versteeg 
De laatste jaren verbleef Jansje in De Pol. Toen een paar maanden 
geleden virussen bleven komen én een longontsteking, werd duidelijk 
dat ze zich moest gaan voorbereiden op het einde van haar aardse 
leven. 
Opmerkelijk was de vrede in haar kamer in De Pol. Ze wist zelf dat ze 
moest gaan loslaten: Aalt, haar man, en haar kinderen en kleinkinderen 
die er tot het laatst waren. Toen ze nog kon praten, zei ze vol 
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overtuiging: ‘Ik heb een mooi en een rijk leven gehad’. Ze kon het leven 
loslaten. Daarom waren de woorden boven de rouwkaart zo passend: 
  ‘Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 

want slapend kom ik bij u thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis.’ 

Deze woorden bleken echter heel haar leven al mee te gaan. Zoals een 
van de kinderen vertelde: ‘Ma ging graag twee keer naar de kerk, 
omdat ze daar rust vond. Ook wanneer een preek haar niet aansprak, 
dan zei ze: ‘Ik heb toch een moment van rust gehad in de kerk.’ Rust 
had ze ook nodig, want ze leidde een actief leven! Het opvoeden van 
de kinderen, het huishouden, meewerken op de boerderij, en dan ook 
nog tijd vinden voor de Plattelandsvrouwen, voor volleybal, voor yoga 
en voor zingen en muziek. 
Tijdens de dienst vertelden de kinderen dat er altijd tijd en ruimte was, 
ook voor mensen die aankwamen voor een kopje koffie.  
In de dankdienst voor haar leven lazen we uit Psalm 4, waaruit de 
woorden kwamen die boven de rouwkaart staan. Deze Psalm spreekt 
ook over vijanden, over oordelen en over onrust. Zeker, ook dat is 
Jansje niet bespaard gebleven. Met name de laatste jaren toen haar 
gezondheid lichamelijk en geestelijk stapje voor stapje werd 
afgebroken. Dat was lang niet altijd eenvoudig. Maar door de grote 
betrokkenheid van Aalt en de kinderen was ze bevoorrecht met mensen 
om haar heen. Maar ze was ook eerlijk dat het missen van een goede 
gezondheid en het niet meer thuis kunnen wonen gepaard ging met 
strijd. Maar die laatste dagen was de strijd gestreden. En daarom kon 
ze vol vertrouwen de grootste tegenstander, de dood, tegemoet zien. 
Want ze wist, ik mag thuiskomen bij de Here God. 
Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. 
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EESROOSTER MEI 

 
 

di.  1 mei Spreuken 28:1-16 Tegenstellingen  
wo.  2 mei Spreuken 28:17-28 Van rijkdom word je niet wijzer 
do.  3 mei Spreuken 29:1-14 Wijsheid duurt het langst  
vr.  4 mei Spreuken 29:15-27 Opvoedkunde  
za.  5 mei Spreuken 30:1-9 Wijs en bescheiden 1  
 
zo.  6 mei Genesis 8:1-14 Drooglegging  
ma. 7 mei Genesis 8:15-22 Buitenlucht!  
di.  8 mei Spreuken 30:10-14 Wijs en bescheiden 2  
wo.  9 mei Spreuken 30:15-33 Dierkundeles  
do.  10 mei Psalm 93 Hemelvaart  
vr.  11 mei Genesis 9:1-7 Tegen bloedvergieten  
za.  12 mei Genesis 9:8-17 Regenboogcoalitie  
 
zo.  13 mei Genesis 9:18-28 De mantel der liefde  
ma. 14 mei Spreuken 31:1-9 Moeders wijsheid  
di.  15 mei Joël 2:18-27 Het komt goed  
wo.  16 mei Joël 3:1-5 Pinksteren  
do.  17 mei Joël 4:1-8 Straf voor Israëls vijanden 
vr.  18 mei Joël 4:9-21 Oordeel  
za.  19 mei Genesis 10:1-32 Op de kaart gezet  
   Pinksteren: 
zo.  20 mei Genesis 11:1-9 Babylonische spraakverwarring 
ma. 21 mei Spreuken 31:10-31 Leve de actieve vrouw  
di.  22 mei Jozua 23:1-16 Toespraak van Jozua  
wo.  23 mei Jozua 24:1-13 Geschiedenisles  
do.  24 mei Jozua 24:14-28 Maak een keuze  
vr.  25 mei Jozua 24:29-33 Eindelijk begraven  
za.  26 mei Romeinen 12:1-8 Gaaf!  
 
zo.  27 mei Romeinen 12:9-21 Wees een medemens  
ma. 28 mei Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap  
di.  29 mei Romeinen 13:8-14 God liefhebben laat je zien door naastenliefde 
wo.  30 mei Psalm 11 Veiligheid en justitie  
do.  31 mei Marcus 2:1-12 Een gat in het dak 

L 



10 

 

JARIGE OUDEREN  

2-5-1936 Dhr. J. van der Werff 
 Schoolstraat 70 
 3864 MJ  Nijkerkerveen 82 jaar 

                                                                  
5-5-1928 Dhr. J. Akkerman   

 Maximahof 87   
 3862 ZP  Nijkerk 90 jaar 

 
6-5-1943 Dhr. C.J. Kraaij    
 Callenbachstraat 11 
 3862 AH Nijkerk 75 jaar 
 
16-5-1936 Mevr. A. de Neu-van den Heuvel 
 Wouter van de Kampstraat 1 
 3864 GE  Nijkerkerveen 82 jaar 
 
22-5-1936 Dhr. H. Berculo 
 Wouter van de Kampstraat 30 
 3864 GG  Nijkerkerveen 82 jaar 
 
26-5-1935 Mevr. H.C. van der Werff-Vlug 
 Schoolstraat 70 
 3864 MJ  Nijkerkerveen 83 jaar 
 
27-5-1943 Dhr. J. Geurtsen 
 Barend Kuisstraat 1 
 3861 HP Nijkerk 75 jaar 
 
27-5-1941 Mevr. B. Bralts-Prins 
 Bachlaan 31 
 3862 GK  Nijkerk 77 jaar 
 
29-5-1933 Mevr. J. Pieper 
 Hooglandseweg 19 
 3864 PV  Nijkerkerveen 85 jaar 
 
29-5-1942        Mevr. B. van Doornik-van den Heuvel 
 Ds. Hugenholtzstraat 11 
 3864 GH Nijkerkerveen 76 jaar 
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30-5-1935 Dhr. R.W.P. van der Hulst 
 Verpleeghuis Norschoten 
 Klaverweide 1 
 3773 AW  Barneveld  83 jaar  
 
1-6-1941 Dhr. J.A. Coster 
 Hoevelakenseweg 2 
 3864 MN  Nijkerkerveen 77 jaar 
 
5-6-1938 Mevr. W. Landman-van de Bunt 
 Speeltuinpad 6 
 3861 AP  Nijkerk 80 jaar 
 
5-6-1930 Mevr. W. van der Kamp-Tukker 
 Samuel Gerssenlaan 109 
 3861 HC  Nijkerk 88 jaar 
 
5-6-1929 Mevr. W. Booi-Valk 
 Speeltuinpad 2 
 3861 AP  Nijkerk 89 jaar 

 

HUWELIJKSJUBILEA 

Jubileum- Huwelijks- 
datum  datum  
 
1-5-2018        1-5-1964 Dhr. en mw. J.W. v Soeren-v Duinkerken  
                                          Schoolstraat 67-a       
   3864 MB  Nijkerkerveen 

 54 jaar getrouwd 
 

9-5-2018       9-5-1963 Dhr. en mw. H. Oudeman-Zwarts 
  Laakweg 60-a 
  3864 LD  Nijkerkerveen 
   55 jaar getrouwd 

 
14-5-2018 14-5-1959 Dhr. en mw. H.J. van den Hengel-van Soest 
   Stoutenburgerlaan 17 
   3836 PC  Stoutenburg Noord 
   59 jaar getrouwd 
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18-5-2018 18-5-1967 Dhr. en mw. W.J. van Soeren-Bonestroo 
   Klaarwaterweg 13 
   3864 MP Nijkerkerveen 
   51 jaar getrouwd 
 
31-5-2018 31-5-1961 Dhr. en mw. A. van Breugelen-van de Bor 
   Schoolstraat 84 
   3864 MK  Nijkerkerveen 
   57 jaar getrouwd 
 
3-6-2018 3-6-1959 Dhr. en mw. B. Willems-Kraaij 
   Van Rootselaarstraat 26 
   3864 EX  Nijkerkerveen 
    59 jaar getrouwd 
 
 
 
 

ERKENRAADSNIEUWS 
Van de kerkrentmeesters 

Kerkbalans 2017 
  Toegezegde bijdragen € 64.398 

Nagekomen bijdragen - 2.424 

 
€ 66.822 

Ontvangen t/m maart 2018 - 66.472 

Nog te ontvangen bijdragen 2017 € 350 

   Kerkbalans 2018 
  Toegezegde bijdragen € 63.919 

Nagekomen bijdragen - 2.524 

 
€ 66.443 

Ontvangen t/m maart 2018 - 32.004 

Nog te ontvangen bijdragen 2018 € 34.439 

   

K 
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Collecten 2018 maart 

Eredienst € 651,27 

Predikantfonds - 117,50 

Pastoraat - 41,71 

Orgel - 67,10 

Bouwfonds - 153,39 

Jeugdwerk - 118,78 

Verjaardagfonds - 682,50 

Zending - 40,12 

Diaconie collecte HA 30 maart - 218,90 

Diaconie collecte 4 maart - 114,05 

Diaconie 3e collecte  - 123,70 

Collectegelden kinderen KND - 20,40 

Totaal € 2.349,42 

   Ontvangen gift voor de kerk via Clara Akkerman 25 
euro. 
 

Hartelijk dank voor uw gaven. 

 
KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN  
DINSDAG 13 MAART 2018 

Opening door de voorzitter, lied (‘Ik zal er zijn’ van Sela), lezing en 
gebed. Gert leest uit Handelingen 11:9-30, niet focussen op verschillen, 
maar de eenheid in verscheidenheid zien te behouden. Dit naar 
aanleiding van het artikel van ds. De Reuver in de PKN-nieuwsbrief, die 
handvatten aanreikt om met verschillen om te gaan. Stand van zaken 
GemeenteGroeiGroepen Het te volgen traject wordt besproken na 
toelichting door de voorzitter. De vraag kwam bij Rudi vandaan. Hoe 
kunnen we de GGG vitaal houden/maken. In moderamen is 
gesuggereerd contact op te nemen met ds. Verhoef. Dit is gebeurd. Hij 
is bereid om het proces te begeleiden. Gert zal de voorzitters van de 
groepen benaderen om de stand van zaken door te spreken en te 
bekijken hoe dit verder moet worden aangepakt. Termijn: april 2018.  
Israëlzondag Landelijk is in de PKN jaarlijks aandacht voor Israël, dit 
jaar op 7 oktober 2018. De EHK heeft hier nooit aan meegedaan. Het 
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voorstel is om dit wel te gaan doen. Op die dag hebben wij een 
kinderdienst, dus voorstel is om op 14 oktober 2018 aandacht te 
besteden aan Israël. Belangrijke bespreekpunten  
Nog (inhoudelijk) te bespreken zijn de punten viering Heilig Avondmaal, 
doopvernieuwing en identiteit. Deze punten zijn al wel in verkennende 
zin besproken in de kerkenraad, maar voor verdieping én 
besluitvorming dient hierbij een predikant aanwezig te zijn. Het voorstel 
is om deze punten aan te houden totdat onze eigen predikant weer 
beschikbaar is. Zendingsproject Gevraagd wordt hoe de kerkenraad 
aankijkt tegen het financieel ondersteunen van de familie Oudshoorn, 
als nieuw zendingsproject van de gezamenlijke zendingscommissie. 
Suzan Bremer van de Gereformeerde kerk is hiervoor aanspreekpunt. 
De informatie over dit project, m.n. het kostenplaatje, is onvoldoende 
specifiek. Idee zou zijn dat ds. Oudshoorn het zelf komt toelichten als 
hij bijvoorbeeld in onze kerk voorgaat. Sluiting: Klara Akkerman sluit 
de vergadering af met een dankgebed.  

 

BEUK 

In de kerkenraad is afgesproken dat in de vakantieperiode (zomer) de 
beuk zal worden afgesloten. Omdat menigeen in die periode van een 
welverdiende vakantie geniet, is het wat rustiger in de kerk. Op deze 
wijze voorkomen we een 'lege indruk'. 
 

 
ONDERSTEUNING 
Zoals u achterin het kerkblad kunt lezen, mogen we ons verheugen op 
de komst van een aantal nieuwe gemeenteleden. 
Een van deze nieuwe leden, mevrouw Simona Faasse, gaat de 
kerkrentmeesters ondersteunen, met name bij de verwerking van alle 
gegevens rond de actie Kerkbalans. 
Erg fijn dat ook nieuwe leden al direct de handen uit de mouwen willen 
steken en hun talenten in willen zetten voor onze kerk! 
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25 MEI; EEN NIEUWE PRIVACYWET 
Op deze datum is de wet Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er 
vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese 
Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan 
niet meer. 
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data 
Protection Regulation (GDPR). 
 
Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen 
mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de 
verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk 
versterkt en uitgebreid. 
Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming 
hebben gekregen. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om 
hun toestemming in te trekken als om die te geven.  
Die toestemming is ook belangrijk voor gegevens en foto's op 
bijvoorbeeld de website van onze kerk. Na bijna elke activiteit of 
bijzondere dienst verschijnen er foto's op de website en op de 
(besloten) Facebook-pagina. Deze pagina is alleen voor leden die door 
ons zijn toegelaten, niemand van buitenaf kan op deze pagina, maar 
de website is daarentegen openbaar. 
Wij kunnen uiteraard per 25 mei stoppen met het publiceren van 
dergelijk materiaal, maar dan kunnen we ons gemeente-zijn minder 
makkelijk met elkaar delen. U mag altijd van tevoren, of naderhand, 
aangeven dat bijvoorbeeld een foto waar u op staat, of uw kind(eren), 
niet geplaatst mag worden of verwijderd moet worden. Of aangeven 
als u niet met naam en toenaam in het kerkblad opgenomen wilt 
worden. Schroom niet dat te melden, het gaat om úw privacy. Wij 
zullen uiterst zorgvuldig omgaan met uw privacy en toestemming 
vragen waar dat vereist is. Omdat dit best wat oplettendheid vraagt, 
mag u de kerkenraad er gerust op aanspreken, het is een leerproces 
en zal uiteindelijk een gewoonte moeten worden. 

 
 

INTERKERKELIJKE VERBANDEN 
Onze kerk is vertegenwoordigd is het Overlegorgaan Kerken te Nijkerk 
(OOK). Dit platform is bedoeld voor alle kerkgenootschappen in de 
gemeente Nijkerk en komt elk half jaar bijeen onder voorzitterschap van 
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ds. Riemens. OOK ondersteunt plaatselijke initiatieven, zoals onlangs 
de gebedsweek, de contacten (en hoe om te gaan) met vluchtelingen 
die in onze plaats zijn komen wonen en het project ‘Ouderen in een 
veranderende samenleving’, onder leiding van de heer Verheij. 
Belangrijke zaken, waar onze kerk bij betrokken wil zijn, naast de 
prettige informele contacten met afgevaardigden van andere kerken. 
 
De afgelopen maanden hebben Arie van de Bunt en Gert van der 
Schuur de vergaderingen bezocht van de classis Nijkerk. Daar werden 
de kerkordewijzigingen in het kader van Kerk 2025 ‘geconsidereerd’. 
Taaie kost, maar de ontmoetingen met broeders en zusters uit de regio 
waren waardevol. De classis Nijkerk gaat over in de ring Nijkerk, waar  
m.n. het geloofsgesprek centraal zal staan.  
Per 1 mei 2018 wordt de nieuwe classis Veluwe een feit. Dan wordt de 
nieuwe classispredikant beroepen. Onze kerk is daarvoor uitgenodigd. 
 
Ten slotte kunnen we melden, dat het moderamen van de drie kerken 
in Nijkerkerveen in mei bij elkaar komt om mogelijkheden te bespreken 
van meer gezamenlijke activiteiten. Eenheid in verscheidenheid! Want 
samen vormen we een mooie bos (Veense) bloemen, die bijeen 
gehouden door de vaas (Jezus Christus) en gevuld met het water van 
de Heilige Geest zijn geur en kleur behoudt.      
Het samen optrekken van de kerken vindt al plaats bij het predikanten- 
overleg, de Kerstmusical en de Alphacursus. Zo werd de Alphacursus 
voor jongvolwassenen bij Gert en Ria thuis als een interkerkelijke klein-
cellige gemeente ervaren. Samen eten, lachen, zingen, leren en praten 
over God met als doel Hem te leren kennen. Of zoals een deelnemer 
het uitdrukte: ’ik heb weer vertrouwen gekregen in God en de bijbel. Ik 
heb geleerd dat het om een persoonlijke relatie met God gaat, dat hij 
van je houdt.’   
       

 
EBEN-HAËZER-FAIR 2018 

Vrijdag 20 april heeft de jaarlijkse 
Eben-HaëzerFair plaatsgevonden. 
Vanwege de mooie 
weersomstandigheden was het 
misschien iets minder druk, maar er 
heerste een goede sfeer en veel 
gezelligheid. Mede dankzij de vele 
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vrijwilligers is deze dag succesvol verlopen. De commissie van de 
Eben-HaëzerFair wil daarom iedereen bedanken voor zijn of haar inzet, 
zowel voor als achter de schermen: hetzij door het verkopen van de 
loten, de bediening aan de bar of welke activiteit dan ook. 
Natuurlijk ook de mensen die aanwezig waren op deze dag, want 
zonder publieke belangstelling geen opbrengst.  
 
De opbrengst van deze dag bedraagt rond de € 5400,-. Een mooi 
bedrag om dankbaar voor te zijn. 
 
Bekijk het lijstje met winnende lotnummers hieronder. Foto’s vindt u op 
de website onder Activiteiten & Mededelingen en dan Fotoalbum. 
 
De winnende lotnummers van de loterij Eben-HaëzerFAIR 2018  
 

Ballonvaart gewonnen door Peter Druyff  nr 4767 
Stofzuiger gewonnen door v. Woudenberg  nr 4513 
Tuindecoratie gewonnen door Wil v/de Brink nr 4513 
De overige prijzen zijn gegaan naar de lotnummers: 

4883 2988 3031 4474 4449 2814 2622 4171 3715
 4076 3369 3637 5030 4345 4377 4136 4612 4330
 3939 4394 5002 3882 3742 5339 2825 3261 4623
 5295 3410 5283 5327 5421 3878 4900 3922 5399
 4803 

 
Groeten van de organisatie 
 

SIEN-DIENST 

Eén keer in de drie jaar mag onze kerk de welbekende SIEN-dienst 
organiseren, voor mensen met een beperking. Dat is dit jaar. Zie ook de 
uitnodiging op pagina 22. De voor deze dag geplande kinderdienst 
komt hierdoor te vervallen. 
 

 
FAMILIE OUDSHOORN ONDERWEG NAAR NAMIBIË 
Het afgelopen jaar was ds. Joram Oudshoorn werkzaam in de 
Gereformeerde Kerk aan de Vrouwenweg. Hij, zijn vrouw Daniëlle en 
hun vier kinderen bereiden zich nu voor op uitzending naar Namibië. 
Als Nijkerkerveense PKN-kerken hopen wij de komende jaren 
betrokken te zijn bij hun werk. Op zondagochtend 24 juni zal er een 
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zendingsdienst zijn in de Eben-Haëzerkerk, waarin we hier meer over 
zullen horen. In dit kerkblad alvast een voorproefje!  

 

Wij zijn Joram en Daniëlle Oudshoorn. Samen met 
onze vier meiden Miriam (8), Tirza (6), Joëlle (3) en 
Elise (half jaar), hopen wij in de zomer van 2018 
naar Namibië te gaan als zendingswerkers, 
uitgezonden namens de GZB.’ 
 
Hoe zijn jullie tot deze stap gekomen? 

Wij hebben al eerder in Afrika gewerkt. Van 2010 tot begin 2016 waren 
we zendingswerkers in Mozambique. Joram gaf les op een bijbelschool 
en was toeruster voor een bijbelcursus in de gemeenten. Daniëlle was 
betrokken bij een gezondheidsprogramma van de kerk. Na terugkomst 
in Nederland zijn we biddend bezig geweest met de vraag: waar roept 
God ons? Blijven we nu echt in Nederland of gaan we opnieuw naar 
Afrika? We vonden het mooi dat er twee kerken op ons pad kwamen 
(waaronder de Gereformeerde Kerk in Nijkerkerveen), waar Joram zich 
in deze periode mocht inzetten. Tijdens de zoektocht is Afrika blijven 
kriebelen: we voelen ons geroepen om opnieuw naar zuidelijk Afrika te 
gaan en ons in te zetten voor de toerusting van kerkleiders, want dat is 
hard nodig in veel landen.  
 
Jullie gaan dus eigenlijk terug naar Afrika? 
Ja en nee. Ja, we gaan opnieuw naar zuidelijk Afrika. Maar aan de 
andere kant gaan we wel wonen en werken in een hele andere setting. 
In Mozambique woonden we in een klein plaatsje op het plattelland, 
met weinig voorzieningen. In Namibië gaan we in de hoofdstad 
Windhoek wonen, een grote stad met veel verschillende 
bevolkingsgroepen.  
 
Wat gaan jullie precies doen in Namibië?  

Joram gaat lesgeven op de interkerkelijke bijbelschool NETS (de 

Namibia Evangelical Theological Seminary). Zoals op veel plekken in 
Afrika groeit de kerk in Namibië en is er een grote behoefte aan bijbelse 
toerusting. Joram mag zich inzetten voor de toerusting van kerkleiders 
in Namibië, zodat zij zelf als discipel van Jezus leven, de lokale kerk 
opbouwen en het evangelie delen met anderen.  
Wat wij heel mooi vinden is dat op NETS hele verschillende mensen bij 
elkaar komen. In Namibië bestaan grote verschillen tussen de vele 
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culturen, armen en rijken en tussen verschillende kerken. Op de 
Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) komen die 
verschillen bij elkaar. Hier worden christenen toegerust en uitgedaagd 
om de eenheid in Christus te vinden en vanuit die eenheid Namibië te 
dienen. Als theologisch docent mag Joram hier een bijdrage aan 
leveren.  
 
Wat wordt de rol van Daniëlle? 
Met vier jonge kinderen zal het best een grote stap voor ons zijn om 
naar Namibië te vertrekken. Daniëlle zal in eerste instantie veel 
aandacht besteden aan de overgang van het hele gezin naar 
Windhoek. Daarnaast zal zij bekijken aan welk project zij verder kan 
bijdragen. Voor de kinderen zijn er verschillende mogelijkheden voor 
een goede school.  
 
Wat zijn jullie verwachtingen van jullie tijd in Namibië?  
We hopen in Namibië niet alleen te geven maar ook te ontvangen. 
Graag willen we leren van christenen die in een hele andere context 
Jezus volgen in hun dagelijks leven. En dat willen we ook doorgeven 
aan jullie in Nederland. Als christenen hebben we onze broeders en 
zusters wereldwijd nodig, als spiegel en als bemoediging! 
 
Wat kunnen wij als gemeente voor jullie betekenen? 
Na een jaar actief te zijn geweest in de Gereformeerde Kerk in 
Nijkerkerveen is het voor Joram best een beetje vreemd om alweer 
afscheid te nemen. Wij vinden het heel mooi om verbonden te blijven 
met kerken in Nijkerkerveen! Zendingswerk is voor ons niet een 
persoonlijk project, maar iets wat we samen willen doen! We zijn 
daarom ook erg blij dat vanuit de gemeente Suzanne Bremer in onze 
thuisfrontcommissie zit. Zij is een belangrijke schakel tussen ons, de 
zendingscommissie en de gemeente.  
Wij vinden het heel fijn als de Nijkerkerveense gemeenten voor ons 
bidden. Uit ervaring weten we hoe ontzettend belangrijk dat is. Ook 
vinden  we het mooi om wat van u te horen. Bemoedigen en meeleven 
doet ons goed! En uiteraard zijn er ook kosten verbonden aan de 
uitzending. We vinden het mooi dat de zendingscommissie daarin wil 
bijdragen. Daarnaast kunnen mensen zich persoonlijk verbinden aan 
ons werk door het werk met een vast maandelijks bedrag te 
ondersteunen. 
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Hoe kunnen we jullie volgen? 
We hopen veel mensen te zien in de zendingsdienst op zondag 24 juni. 
Uiteraard hopen we vanuit Namibië via de zendingscommissie van ons 
te laten horen via de kerkbladen. Ook zijn we te volgen op onze website 
www.gzb.nl/oudshoorninafrika en via Oudshoorninafrika op Facebook 
en Instagram. Als we over twee jaar op verlof komen, hopen we langs 
te komen en te vertellen over onze ervaringen! 
 

IACONIE 

Bij het wegbrengen van bloemen heeft 
Gerrie Ruitenbeek  € 10,00 ontvangen. 

ZONDAGSE BLOEMENGROET VAN DE DIACONIE 

Met ingang van 1 april is er, u heeft het vast al gezien, in plaats van 
twee bosjes bloemen, één mooi boeket dat als groet naar een van de 
(meestal) gemeenteleden wordt gebracht. 

 
ONTBIJT OP HEMELVAARTSDAG 

10 mei is het Hemelvaartsdag en dan willen we weer een gezamenlijke 
broodmaaltijd houden met onze Gereformeeerde broeders en zusters. 
U bent van harte welkom! Het ontbijt zal om 7.45 uur beginnen. 
Voor hen die moeilijk ter been zijn en toch graag mee willen ontbijten, 
kan vervoer worden geregeld. Er liggen inschrijfformulieren in de hal 
van de kerk die u kunt invullen en kunt afgeven bij de diaconie. 
Dit kan t/m 6 mei. De dienst begint om 9.00 uur. 
 
Hartelijke groet van de Diaconie 

cOMMISSIES & GEMEENTELEDEN 

VAN DE BEZOEKDAMES 

Bij een jubileum ontving AnnaMarie van Groningen € 50,00.  
Roeli Willems kreeg 2x € 10,00 bij het brengen van een bakje voor een 
verjaardag in maart.  
De Paasmiddag bracht het mooie bedrag van € 71,00 op. 

D 

http://www.gzb.nl/oudshoorninafrika
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VEENS BAKJE  

Op initiatief van enkele gemeenteleden starten we 
vanaf 18 mei met een ‘Veens Bakje’: op 
vrijdagmorgen is De Steiger open voor een ieder die 
behoefte heeft aan koffie, of eigenlijk aan een 
gesprekje of contact. Iedereen is welkom, jong of oud, 
wel of geen lid van onze kerk. 

 
 

TERUGBLIK OP PASEN; EEN NIEUWE SCHEPPING 

Met Pasen hebben we een hele fijne viering gehad in het @ van de Van 
Rootselaarschool. Er waren 31 kinderen!  
Fantastisch om met zo veel de opstanding van Jezus te mogen vieren. 
Hij heeft de dood overwonnen en een nieuw begin gemaakt, zoals 
aansluit op het einde van ons Paasproject van ‘Vertel het maar’.  
We hebben geluisterd en gekeken naar het Paasverhaal dat uitgebeeld 
werd op het viltbord en met elkaar gezongen en gebeden. 
 
Daarna zijn we voor anderen aan de slag gegaan. Jezus stierf voor 
onze zonden omdat hij ons liefheeft, laten wij dan ook elkaar 
liefhebben! 
We hebben kaarten gemaakt voor de zieke kinderen en hun families die 
verblijven in het Ronald McDonaldhuis in Utrecht. Ook het geld dat de 
kinderen meenamen is naar dit goede doel gegaan.  
We hebben dit persoonlijk overhandigd in Utrecht bij het Ronald 
McDonaldhuis. We werden hartelijk ontvangen en hebben onze 
kaartenslinger gegeven en een mooi bedrag van € 250,00!  
Na een rondleiding en veel informatie gekregen te hebben, konden we 
weer naar huis. Alle kinderen van de kindernevendienst hartelijk 
bedankt voor jullie lieve kaarten en mooie donatie! 
Dit bericht staat met twee foto’s ook op de website bij ‘home’ onder 
‘kerkberichten’. 
 
Namens de leiding van de kindernevendienst 
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UITNODIGING VOOR DE SIEN-DIENST 

 

  
 

Eben-Haëzerkerk  
Van Noortstraat 106, Nijkerkerveen 
 
Thema:   ‘Jij hoort erbij’              
Voorganger:  ds. B.G. Versteeg  
Aanvang:   10.00 uur 
 
Een combo zorgt voor de muziek met o.a. een piano.  
Na afloop van de dienst drinken we natuurlijk wat met elkaar! 
 
Informatie: Annette Geurtsen | 06 30 39 23 23 
 

 
VROUWENCONFERENTIE LUNTEREN 

Lieve vrouwen van de Eben-Haëzerkerk, 
Ik ben een paar jaar geleden naar de Vrouwenconferentie in Lunteren 
geweest. Dit vond ik heel fijn en opbouwend. Het lijkt mij heel gaaf om 
binnenkort weer te gaan, samen met vrouwen uit onze kerk. 
Twee dagen los van de dagelijkse bezigheden gericht zijn op God, God 
aanbidden en luisteren naar Gods woord. Ik noem het ‘knuffelen met 
God’. 
Ik zou graag gaan op vijdag 21 en zaterdag 22 september.  
Laat je het me weten als je interesse hebt? annita@live.nl of 06-38 31 
26 50. 
De inschrijving is rond 28 mei; het is altijd redelijk snel uitverkocht ;-) 
Annette Geurtsen gaat op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober, dus ook 
dat weekend kun je samen met bekenden gaan. 
Op de website https://www.vrouwenconferentie.nl/ kun je er meer over 
lezen: 

Het thema in dit jubileumjaar is: Vol verwachting. 
Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal 
hoeven schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle 
openheid geëerd zal worden…” Fil 1:20 
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Paulus zit in de gevangenis als hij de indrukwekkende brief schrijft 
aan de Filippenzen. Hij moet lijden om zijn geloof in Christus en weet 
niet hoe het af gaat lopen. Komt hij weer vrij of gaat het hem zijn 
leven kosten? Paulus zit niet diep in de put, maar ... hij is vol 
verwachting dat Christus door hem heen geëerd zal worden. 
Kun jij dit ook voor jezelf zeggen? Ben jij vol verwachting dat bij alles 
wat jou overkomt Christus geëerd wordt? Dat is nogal wat om te 
zeggen. Bij alles? Als de zon schijnt, maar ook als er verdriet of 
zorgen zijn? Of zegt Paulus dit specifiek in zijn situatie van 
vervolging om zijn geloof in Christus? Hoop hebben heeft alles te 
maken met de gerichtheid van je hart. Durf jij te verwachten dat 
Christus geëerd wordt door jouw leven? 

Ik hoop dat we dit jaar met een hele groep van onze kerk kunnen gaan. 
 
Groeten,  
Annita Nederhand 

 
UUTKIEKDAG OP 8 SEPTEMBER 
Zaterdag 8 september 2018 is het weer zover: de UUTKIEKDAG in 
Nijkerkerveen! 
Een dag om naar uut te kieken, ook dit jaar is er weer veel te doen en 
te beleven. Om 9.45 uur zal een bekende Veender deze dag openen 
onder muzikale begeleiding, met aansluitend een ereronde door diverse 
oldtimerbrommers.  
 
Het doel van deze UUTKIEKDAG is: voor goede doelen samen één 
zijn, voor het hele dorp, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom! 
 
Van de netto opbrengst van deze dag is 50% voor de drie PKN-kerken 
in het dorp en de andere helft voor de goede doelen Sint Nicolaas 
Comité Nijkerkerveen, Club met Elkander Nijkerk (zij zetten zich in voor 
mensen met een verstandelijke beperking), Hospice Nijkerk en 
Dagcentrum Huis van Ontmoeting in Nijkerkerveen. 
 
Het betuur heeft u een veelheid aan activiteiten te bieden deze dag,  
zoals grasmaaiertrek (nieuw dit jaar);oldtimertrek; oldtimertrekkers en -
brommers + tourtocht; waterballenlopen; brandweerdemonstraties; 
helikopterrondvluchten; marktkramen; evangelisatietent; kiiking 
schommel; kinderspelen; huifkar; bijzondere oude ambachten + 
beroepen en diverse optredens.  
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Met de inzet van ongeveer 175 vrijwilligers hopen we er 8 september 
2018 weer een onvergetelijke dag van te maken. Ga voor meer 
informatie naar de website www.uutkiekdag.nl. 
 
Hartelijke groet namens het bestuur 
 
 
DANK 
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor de kaarten, bezoekjes en 
belangstelling die ik mocht ondervinden vanuit de kerk, tijdens mijn 
verblijf in De Pol. 
Annie Vastenburg 
 

HEILIGE HUIZEN; WANDELGIDS RELIGIEUS ERFGOED AMERSFOORT 
In de goed bewaarde binnenstad van Amersfoort zijn wel 24 kerken, 
kloosters, kapellen en begraafplaatsen te vinden, vaak al eeuwenoud. 
Het is de moeite waard om die eens langs te lopen; dat kan in anderhalf 
tot twee uur. De route langs deze plaatsen staat in de wandelgids 
Heilige Huizen. De gids past in je binnenzak en biedt behalve een 
duidelijke route ook boeiende achtergrondinformatie.  
 
Jacques Koekkoek is gids van het Gilde Amersfoort en heeft een 
wandeling ontwikkeld over de Moderne Devotie in de stad. Het Gilde 
heeft ook wandelingen over Joods Amersfoort en de Hervorming. 
Gerard Raven maakt zijn eigen wandelingen op verzoek, als hij tijd 
heeft naast het werk als conservator van Museum Flehite. Zo ontstond 
het idee om een gids over alle religieus erfgoed te schrijven. 
 
Tolerante stad. Na een kort historisch overzicht volgen de gegevens 
van elke plek op de route. Er zijn prachtige verhalen die vaak 
nauwelijks bekend zijn. Amersfoort was rond 1380 een vruchtbare 
bodem voor de vernieuwingsbeweging Moderne Devotie en was vanaf 
1444 een van de belangrijkste pelgrimssteden. De Hervorming had hier 
grote moeite om voet aan de grond te krijgen en er waren allerlei 
groepjes met afwijkende ideeën. Dat verklaart waarom de tolerantie in 
Amersfoort groot was. In stadswandelingen en rondvaarten hoor je 
vaak wel over die vroege geschiedenis, maar veel minder de latere 
verhalen over Afscheiding, Doleantie, Vrijmaking, vrijzinnigheid en 
oecumene.  
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Plattegrond van 1588. Voorin kun je een stadsplattegrond met de route 
uitklappen, maar achterin zit er nog een. Dat is de vogelvluchtkaart van 
Braun en Hogenberg uit 1588. Het is verrassend om op een plattegrond 
van vijfhonderd jaar geleden te lopen; in welke andere stad lukt je dat? 
Bovendien zijn de gebouwen er allemaal op ingetekend, ook die 
inmiddels zijn verdwenen. 
 
Indrukwekkende foto's. Een wandelgids staat of valt met goede 
afbeeldingen. De oude tekeningen en foto's komen van Museum Flehite 
en Archief Eemland, de foto's van nu zijn gemaakt door de 
monumentenfotograaf Jos Stöver. Jos maakt met zijn drone ook 
indrukwekkende panorama's. De vormgeving is gedaan door Ronald 
Boiten, die geregeld prijzen wint met zijn werk. 
 
Wandeling met gids. Wie het leuk vindt om met een gids de route te 
lopen, kan boeken via www.gildeamersfoort.nl. 
 
Jacques Koekkoek en Gerard Raven, Heilige huizen: wandelgids religieus 
erfgoed (Amersfoort: Stichting Flehite Publicaties 2018), ISBN 978 90 820748 
4 0, 80 p., €9,95, verschijnt 18 mei. 

www.historisch-amersfoort.nl 
 
 

IK HOU VAN DE MENSEN, DIE LEVEN RONDOM MIJ! 
Ik hou van de vreugde en zo komt de vreugde tot mij 
Ik hou van de vriendschap en zo pluk ik de sterren 
en mijn dag is vol zaligheid! 
 
Ik hoef niets te bezitten om van alles te genieten. 
Er is zo veel als ik naar de kleine dingen kijk 
en naar kleine, eenvoudige mensen. 
Er zijn zo veel verrassingen en zo veel wonderen, 
die ik ontdek met de ogen open en de ogen toe. 
 
Er ligt in alle dingen een souvenir van het verloren paradijs. 
Ik weet dat het niet gemakkelijk is in de hemel te komen, 
maar ik weet heel zeker dat het onmogelijk is 
als de hemel niet in mij komt. 
 

http://www.historisch-amersfoort.nl/
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Leven is een boeiend avontuur met God en de mensen 
in een wereld van licht en duisternis. 
Ik wil niet de heldin zijn en niet de martelaar, maar de kabouter 
die de vergeten bloemen plukt en lacht 
om de groten der aarde, die zetelen op macht en rijkdom. 
En ik zoek de vreugde,  
die als een vlam overspringt van hart tot hart. 

Ingezonden door AnnaMarie van Groningen 

 
Supermarkt 
 
Ik ben van Paulus, 
ik ben van Silas 
en ik ben van ’t Gekrookte Riet, 
maar je kunt ook Remonstrants zijn 
en Evangelisch Luthers is erg mooi. 
Vind je dat toch wat te vrolijk, 
sluit je dan aan bij de Ger. Gem. 
Beperken die te veel je vrijheid, 
Vrij Evangelisch is ook mogelijk 
en naast de oude 
Katholieke Kerk kun je ook nog 
kiezen voor Oud-Katholiek 
(nee, dat is niet hetzelfde). 
En in ons kleine beperkte dorp 
is ruime keuze tussen Vrouwenweg 
Eben-Haëzer en Grote Kerk; 
zijn die nog aan de ‘losse’ kant, 
kies dan voor de Herstelden. 
 
Zo kun je kiezen, alsof het gaat 
om Jumbo, Aldi of AH. 
 
Terwijl wij onze keuze maken 
huilt Christus bitt’re tranen. 
Ik zou graag willen 
dat zij allen één zijn. 
 
Leen Konings 
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Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,                                                           
  of gaat u misschien verhuizen?  

Laat het ons even weten! 
 

Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX  Nijkerkerveen 

Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: annetteberrevoets@kpnmail.nl 

 

 

KERKELIJK BUREAU 

 

Uitgeschreven: Mevr. A. van de Lagemaat-Haverlag,    
    Nijkerkerveen. 
 
Nieuw ingekomen:   Fam. K. Schotsman, Hoevelaken. 

Mevr. B.D. van Domselaar, Nijkerkerveen.                                   
Fam. Van den Berg, Nijkerkerveen. 
Mevr. S. Faasse, Lunteren.  

mailto:annetteberrevoets@kpnmail.nl
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COLOFON HERV. GEMEENTE ‘EBEN-HAËZERKERK’ NIJKERKERVEEN 

Predikant:  Contactpersoon kosters: 

Ds. B.G. Versteeg A.W.  van de Bunt  
Van Noortstraat 61 Meester Folkertsstraat 11 

3864 ET  Nijkerkerveen 3864 GC  Nijkerkerveen 

Tel: 033-258 39 20 Tel: 033-257 27 34 

E-mail: bgversteeg@hetnet.nl E-mail: a.bunt4@chello.nl 

Scriba: Diaconie: 

C. Bos E. Veldhuizen  

Laakweg 78 Lorentzhof 20     3863 AM  Nijkerk 

3864 LD  Nijkerkerveen  Tel: 033-247 07 90 

Tel: 033-258 28 44 E-mail: e.veldhuizen90@t-mobilethuis.nl 

E-mail: kees.bos@bureaubos.nl Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01 

Zendingscommissie: Kerkrentmeester: 

G. van den Ham A.F. van Bruggen-van Dijk 

Van Zuylenlaan 18 Ark 8      3863 EB  Nijkerk 

3871 BH  Hoevelaken Tel: 033-245 29 13 

Tel: 06 51 55 70 39 E-mail: adindavanbruggen@gmail.com 

E-mail: info@bbfmetaal.nl Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57 

Rek.nr. NL82 FVLB 0635 8014 34                NL82 FVLB 0635 8014 34 

Contact Pastoraat: 

S. van Drie R. van der Schuur-van Dunschoten 

Nieuwe Kerkstraat 20 Nieuwe Kerkstraat 60 

3864 ED  Nijkerkerveen 3864 EE  Nijkerkerveen 

Tel: 033-258 08 98 Tel: 033-844 66 13 

E-mail: gans3@live.nl E-mail: riavanderschuur@gmail.com 

Kerkgebouw: Website: (contact An Anderiesen) 

Nieuwe Kerkstraat 106 www.eben-haezerkerk.nl 

3864 EG  Nijkerkerveen Administratie kerkblad: 

Tel: 033-257 20 71 C. Bos  Tel: 033-258 28 44    
E-mail:  kees.bos@bureaubos.nl 

Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van 
bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34 of bestel ze heel 
eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de webshop) en betaal via iDeal.  
U krijgt ze van Arie van de Bunt. 
 

Redactie kerkblad:  An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09       
            an.anderiesen@upcmail.nl        
                    

   DINSDAG 22 MEI  
   is de uiterste inleverdatum voor     
   kopij voor het kerkblad van juni.       


