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EDITATIE 

Stekeblind of helderziend?  
(Marcus 10:46-52) 

 
Langs de weg van Jericho naar Jeruzalem zit een bedelaar. Zijn 
naam is Bartimeüs en hij is blind, stekeblind! Weet u wat het 
betekent om blind te zijn? Om blind geboren of blind geworden te 
zijn? Dat de wereld van kleuren, het zien van dingen, van mensen 
en dieren onmogelijk is? Dat je altijd in de nacht gehuld bent?   
Het lijkt me vreselijk! 
  
Maar als mens kun je er ook 
nog op een andere manier 
akelig aan toe zijn. Als je er  
geestelijk doorheen zit. Het 
leven is kleurloos geworden,    
je raakt afgestompt van de 
mensen om je heen.  
De bijbel of de kerk heeft je 
niets meer te zeggen.  
Ook dat lijkt me vreselijk! 
 
In dit verhaal komen beide vormen 
van ellende samen, zijn ze als het 
ware ineengeschoven. Want is het 
niet verschrikkelijk als je door je 
lichamelijke ongemak bent 
aangewezen op de aalmoezen van 
de rijken? Dat je moet bedelen om 
rond te komen? Dat er geen 
instantie is die zich om jou en je 
lotgenoten bekommert?  
Zo mensonterend was het bestaan 
van Bartimeüs, zoon van Timeüs, 
wat zoiets als ‘eerbiedwaardig’ 
betekent. Hoe cynisch moet zijn 
naam hebben geklonken.    
 
Bartimeüs hoort dat er veel 
mensen op de been zijn. Het is de 
Uutkiekdag van Jericho, maar voor 

Bartimeüs is er weinig om naar ‘uut 
te kieken’. Als men hem vertelt dat 
Jezus van Nazareth voorbijgaat, 
begint hij uit alle macht te roepen: 
“Zoon van David, Jezus, heb 
medelijden met mij.” In het Grieks 
staat het precies in deze volgorde. 
“Zoon van David!” galmt het over 
straat! Met het uitroepen van deze 
eretitel verklaart de blinde openlijk 
dat Jezus de nakomeling is van 
David, die God heeft beloofd: de 
Messias. Bartimeüs laat luidkeels 
weten dat Jezus de Redder en 
Verlosser is. Dat zag hij glashelder! 
Hartstikke blind en toch helder-
ziend. Net als Petrus, die door God 
de Vader werd geopenbaard dat 
Jezus de Messias is, de Zoon van 
de levende God, en daar ronduit 
voor uitkwam! 
Geestelijk is het dus in orde met 
Bartimeüs. Maar daar staart hij zich 
niet blind op. Hij beseft zijn sociale 
en lichamelijke ellende en smeekt: 
“Heb medelijden met mij.” Ofwel, 
Heer, ontferm u over mij. Kyrie 
eleison! In zijn roep om ontferming 
brengt de blinde de nood en armoe 
van zijn leven bij Jezus. Samen 
met zijn belijdenis is dát een daad 

M 
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van geloof! Geloof, heel eenvoudig 
en heel wezenlijk. 
Jezus' volgelingen vinden dit 
ongepast. Dit hoort niet: men moet 
Jezus niet lastigvallen en zeker niet 
zo over straat roepen. Geïrriteerd 
snauwen ze hem toe dat hij zijn 
mond moet houden. Maar het hek 
is van de dam bij deze schreeuwer. 
Hij heeft niets te verliezen, is de 
schaamte voorbij en begint nog 
luider te roepen: “Zoon van David, 
heb medelijden met mij!”  
De noodkreet van Bartimeüs 
ontgaat Jezus niet. Het werkt! Ja, 
het werkt altijd, als je in je nood tot 
Jezus roept! Als je je vastklampt 
aan de levende Heer, al je ellende 
aan Hem voorlegt en uitroept: 
Ontferm U, Heer!   
Jezus staat stil en geeft zijn 
volgelingen opdracht om de blinde 
bedelaar bij hem te brengen. Als 
een blad aan de boom veranderen 
de volgelingen van mening. Nu 
Jezus zelf de blinde roept, worden 
ze van bestraffende meelopers 
eensklaps begripvolle vrienden. 
“Hou je mond!” wordt: “Houd moed! 
Sta op, Hij roept u.”       
Klinkt dat laatste niet geregeld van 
de kansel? Niemand is zo blind als 
wie niet zien wil, luidt het gezegde! 
Bartimeüs ‘ziet’ het wel. Hij vliegt 
overeind, gooit zijn mantel af en 
laat die achter. Alsof hij aangeeft: 
dit leven heeft afgedaan. Ik ben er 
klaar mee! Alles wordt nieuw. 
Hoe is dat met ons? Wanneer 
hebben wij openlijk verklaard dat 
Jezus de Christus is? Wanneer zijn 
wij overeind gevlogen, waren we 
de schaamte voorbij van de 
mensen om ons heen? Zijn wij 

anders dan de meelopers die liever 
willen dat je je mond houdt? 
Bij Jezus gekomen, wordt de blinde 
gevraagd: “Wat wilt u dat ik voor u 
doe?” Ontroerend klinkt het: 
“Rabboeni, dat ik weer zie.” 
Rabboeni, mijn meester! Maria 
Magdalena zei dit nadat Jezus was 
opgestaan en zij Hem ontmoette.  
“Ga heen, uw geloof heeft u 
behouden!”, zegt Jezus. Terstond 
kan Bartimeüs zien en volgt hij 
Jezus op de weg omhoog, naar 
Jeruzalem. Het volstrekte, 
kinderlijke vertrouwen op de Heer 
Jezus brengt redding én genezing.  
 
“Heer, mijn God, ik riep tot u om 
hulp en u hebt mij genezen”, zegt 
Psalm 30:3. Dat gold voor 
Bartimeüs, de zoon van de 
eerbiedwaardige (klinkt zijn naam 
ineens niet heel anders?). Maar 
ook nu wil Jezus u en mij de ogen 
openen, want Hij is dezelfde: 
gisteren, vandaag en morgen.  
Zo werden de ogen geopend van 
mijn Joodse oud-collega die 20 jaar 
niets van het christendom moest 
hebben, totdat hij vorige maand 
huilend neerviel voor Jezus.  
Hij beschrijft het zo: “Het is net of ik 
een deur heb gevonden in mijn 
huis naar een nieuwe kamer die ik 
nog niet eerder verkend heb, maar 
waarvan ik het bestaan altijd 
vermoedde. Eindelijk heb ik die 
deur durven/kunnen openen. Ik sta 
daar in die kamer vol wonderlijke 
rust en vrede en voel me als een 
52-jarig kind dat alles nog moet 
ontdekken. Gelukzalig gevoel!” 
 
Gert van der Schuur  



ERKDIENSTEN 

 

 

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 
…………………………………………………………………………………………... 

   Viering Heilig Avondmaal (beide diensten) 
10 juni 10.00 uur  ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen 
   Lied van de week: Psalm 23:1 
  18.45 uur ds. A. Groeneveld, Lunteren  
 2e collecte: Pastoraal werk 
…………………………………………………………………………………………... 

17 juni 10.00 uur  ds. A. Groeneveld, Lunteren   
   Lied van de week:  Psalm 118:1 
  18.45 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
 2e collecte: Onderhoud gebouwen 
  Deurcollecte: Diaconie 
…………………………………………………………………………………………... 

   Zendingsdienst 
24 juni 10.00 uur  ds. J. Oudshoorn, Stroe 

   Lied van de week:  NLB 841:1,2 
    Openluchtdienst op het Plein: 
  16.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen 
 2e collecte: Evangelisatie 
…………………………………………………………………………………………… 
JULI    Doopdienst 
1 juli  10.00 uur  ds. D. Atema, Barneveld 
   Lied van de week: Opw. 281 
  18.45 uur geen predikant i.v.m.   Sing in     
 2e collecte: Diaconie 
  Deurcollecte: Zending 
…………………………………………………………………………………………... 
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GENDA 
 
 

11 juni  20.00 uur Bijbelkring Jona Jeugdhonk  
12 juni  18.45 uur Gebedskring Consistorie 
 
26 juni  13.30 uur Gebedskring Jeugdhonk 
27 juni  20.00 uur Israëlkring Vlinderln. 75 Nijkerk 
29 juni 17.30 uur Gezamenlijk eten De Steiger 
30 juni 13.45 uur Ouderenrit Kerk  
 
 

IT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE 

 
 

Diensten 
Op zondag 3 juni, om 18.45 uur, wordt weer de driemaandelijkse 
jeugddienst gehouden. Het thema van deze dienst is nog niet bekend, 
maar het onderwerp zal zeker actueel zijn. Een onderwerp dat ons ook 
zal uitdagen mee te denken, actie te ondernemen. Voorganger is ds. 
E.P. van der Veen. Jong en oud wordt van harte uitgenodigd om deze 
speciale dienst mee te maken.  
Deze maand hopen wij met elkaar weer de Maaltijd van de Heer te 
vieren. In de ochtenddienst zal onze eigen predikant, ds. Versteeg, 
voorgaan en in de avonddienst ds. Groeneveld uit Lunteren. Jezus zelf 
nodigt ons uit; het is zijn verlangen om de maaltijd met ons te vieren. 
Daarom bent u van harte welkom om te komen en deel te nemen, ook 
als u (nog) geen openbare belijdenis hebt afgelegd. Want is de stap die 
u zet door aan tafel te gaan en zo in te gaan op de uitnodiging van de 
Heer Jezus zelf om door middel van brood en wijn deel te nemen aan 
zijn lichaam en bloed, niet een belijdenis van uw geloof in Hem en blijk 
van verbondenheid met uw broeders en zusters?    
Op zondag 24 juni om 10.00 uur is er een speciale dienst voor de 
zending. Daarin zal ds. Joram Oudshoorn voorgaan en ons vertellen 
over de uitzending van zijn gezin naar Namibië in het najaar van 2018. 
In het kerkblad van mei is hier uitgebreid aandacht aan besteed en 
informatie over verstrekt.   

A 
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In de middag, om 16.00 uur, staat de jaarlijkse Openluchtdienst op het 
programma! Wij hopen dat deze dienst een gezamenlijk initiatief zal zijn 
van de drie kerken in Nijkerkerveen en dat we bij droog weer een 
prachtige dienst mogen houden op het plein voor de supermarkt in 
Nijkerkerveen. Via de afkondigingen in de erediensten wordt u op de 
hoogte gehouden van de ins en outs van deze dienst. 
 
Meeleven     
Mw. Nel van Manen-Timmers, Kievitslaan 22, Nijkerk, is al geruime tijd 
bedlegerig. Haar gezondheid gaat allengs achteruit en ze is inmiddels 
opgenomen in het Meander Medisch Centrum. 
 
De heer Tijmen Landman, Zilverstaete, Nijkerk is op zondag 13 mei na 
de kerkdienst lelijk gevallen. Als gevolg hiervan heeft hij een 
spierscheuring en een scheurtje in zijn heupgewricht opgelopen. Hij 
heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen. Momenteel is hij weer 
thuis, met de nodige thuiszorg.  
 
Mw. Betsy Elbertsen, Wikke 19, Nijkerk heeft medio mei in het 
ziekenhuis een operatie ondergaan aan haar voet. De operatie is goed 
verlopen. Zij is inmiddels weer thuis, maar moet nog een lange tijd rust 
houden en revalideren. Aan haar man Gerard heeft ze een goede 
persoonlijke verzorger. 
 
Mw. Aartje Walet-Walet, Eikenlaan 42, Nijkerk, heeft in mei een 
dagbehandeling gehad in het ziekenhuis.   
 
De heer Eddy van de Beek, Meester Folkertstraat 37, Nijkerkerveen is 
op vrijdag 18 mei opgenomen in het Meander ziekenhuis vanwege een 
infectie aan zijn hand. Als de verwachting juist is, mocht hij donderdag 
24 mei huiswaarts keren. 
 
Overleden 
In de eerste uren van Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, overleed 
mw. Willempje Huls-van den Ham, Birkenhof 16, Nijkerkerveen. De 
rouwdienst vond plaats vanuit onze kerk op maandag 28 mei, waarna 
zij werd gecremeerd. In het volgende kerkblad volgt een In Memoriam. 
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In Memoriam Bert van Beekhoven – door ds. Bartho Versteeg 
Op zondag 22 april overleed Lubertus Teunis van Beekhoven. Bert 
werd geboren in Nijkerk en na zijn huwelijk met Geke woonden ze aan 
de Laakweg, om daar nooit meer weg te gaan. Na een periode van 
wennen, vond hij hier zijn plek. Naast zijn werk als ijzervlechter, 
banketbakker en timmerman genoot hij van klussen. Hij was geen 
kerkganger, maar de laatste periode las hij het kerkblad. Het was 
daarom goed tijdens de dienst te luisteren naar de bijbel, te bidden en 
naar muziek te luisteren. We lazen uit  Psalm 139 waar de dichter 
spreekt over God die ieder mens tot in het diepst van zijn hart kent. Een 
humoristisch voorval uit zijn jeugd werd geschilderd. Bert die in zijn 
jeugd ging stappen, terwijl zijn moeder dacht dat hij rustig lag te slapen. 
Later met zijn eigen kinderen herhaalde de geschiedenis zich. Dit 
verhaal is het spiegelverhaal ten opzichte van Psalm 139. In deze 
Psalm lezen we dat God alles van ons weet, en desondanks keert Hij 
zich niet van ons af, maar blijft zijn deur altijd voor ons openstaan. Ook 
al schuurt er van alles naar onszelf en naar anderen toe. We mochten 
danken voor het kostbare leven van Bert als partner, als vader en als 
opa. En we mochten bidden om vergeving voor wat niet goed was 
gegaan. Omdat ook voor Bert gold: ‘U kent mij, U doorgrondt mij, u 
weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.’ 
 
In Memoriam Rinus van Renselaar – door ds. Bartho Versteeg 
De zorg voor zijn vrouw hield hem op de been, maar uiteindelijk kwam 
Rinus in bed terecht, en toch nog sneller dan verwacht, overleed hij in 
de eerste uren van Hemelvaartsdag, 10 mei.  
Rinus groeide op in een gezin met zeven kinderen. Zijn jeugd werd 
gekenmerkt door de oorlogsjaren. Daarna werkte hij 44 jaar lang bij 
ABM in Amersfoort, wat bij zijn afscheid beloond werd met de 
eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Naast zijn 
werk en zijn gezin was muziekverenging Concordia alles voor hem. 
Vanaf het allereerste begin was hij lid en was hij ook jarenlang 
voorzitter. En hij was de spil in het ophalen van oud papier, waardoor 
de vereniging zich financieel kon bedruipen. Naast deze jarenlange 
trouw was er ook het plezier wanneer het weer lukte mooie bedragen 
binnen te halen door bijvoorbeeld afspraken te maken met bedrijven. 
Rinus kon ook wel eens mopperig overkomen. Wanneer de dingen niet 
gingen zoals hij dacht dat ze goed waren. Maar kinderen hadden altijd 
een streepje voor bij hem. Ze noemden hem opa pepermuntje, omdat 
hij deze altijd bij zich had en uitdeelde. 
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Zeven jaar geleden moest hij vanwege de gezondheid van zijn vrouw 
verhuizen van Nijkerkerveen naar Huize Sint Jozef in Nijkerk. Dat was 
een hele grote overgang. Uiteindelijk lukte het hem zijn draai te vinden. 
De zorg voor zijn vrouw hield hem zoals gezegd in beweging. Tijdens 
de afscheidsdienst zagen we dat bepaalde elementen uit het leven van 
Petrus ook terugkwamen bij Rinus: zijn trouw en het hart op de tong 
hebben. Een ruwe bolster en een blanke pit. Rinus wist goed dat ook hij 
mocht leven van Gods liefde. Jaren zat hij op de achterste banken van 
de kerk. Ruim een jaar geleden hadden zijn dochter Corina en 
schoonzoon Renger zijn afscheidsdienst met hem besproken en een 
aantal liederen uitgekozen. Zo konden we zingen over Gods genade 
die Petrus niet liet vallen, en die Rinus van Renselaar niet liet vallen: 
‘Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. Hij balsemt de wonden en 
heelt alle smart.’ 
 
Bijpraten 
In overleg met de bedrijfsarts blijf ik voorlopig 50% werken. Mijn 
lichaam geeft aan dat er op dit moment nog niet meer in zit. Het 
betekent voor mij geduld blijven oefenen. Wel ben ik blij dat de 
werkzaamheden die ik binnen deze tijd kan doen in mijn beleving goed 
gaan.  
Praktisch betekent het dat ik de meeste diensten doe. Ook bezoek in 
het ziekenhuis. Wanneer gemeenteleden weer thuiskomen, bezoek ik 
hen thuis nog één keer. Daarna nemen anderen het van mij over. 
Verder doe ik begrafenissen. Ook daarna is pastorale zorg op dit 
moment beperkt tot één bezoek, waarna anderen het weer overnemen. 
Daarnaast is er nog steeds de afspraak wanneer er meer dan één 
begrafenis in dezelfde tijd is, de tweede begrafenis door een 
plaatsvervanger gedaan zal worden.  
Heel veel dank aan alle mensen binnen de kerkenraad en onze 
gemeente die nog steeds veel werkzaamheden overnemen! 
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EESROOSTER JUNI 
 
 

vr.  1 juni Marcus 2:13-22 Eten en vasten  
za.  2 juni Marcus 2:23–3:6 Goed werk op sabbat  
 
zo.  3 juni Job 1:1-12 Strijd achter de schermen 
ma.  4 juni Job 1:13-22 Jobstijdingen  
di.  5 juni Job 2:1-13 Jobsgeduld  
wo.  6 juni Job 3:1-26 Het zwijgen doorbroken  
do.  7 juni Psalm 12 Onderdrukten worden bevrijd 
vr.  8 juni Marcus 3:7-19 Speciale aanstelling  
za.  9 juni Marcus 3:20-35 Familiebetrekking  
 
zo.  10 juni Marcus 4:1-9 Goed luisteren gaat niet vanzelf 
ma.  11 juni Psalm 84 Thuiskomen  
di.  12 juni Job 8:1-22 Harde reactie op ellende  
wo.  13 juni Job 9:1-24 Verstand en gevoel  
do.  14 juni Job 9:25–10:7 Wie kan rechtspreken?  
vr.  15 juni Job 10:8-22 Aanklacht  
za.  16 juni Psalm 55:1-12 Dreiging  
 
zo.  17 juni Psalm 55:13-24 Wie is betrouwbaar?  
ma.  18 juni Job 28:1-28 Wijsheid is moeilijk te vinden 
di.  19 juni Job 29:1-20 Vroeger was alles beter  
wo.  20 juni Job 29:21–30:19 Verschrikkingen  
do.  21 juni Job 30:20-31 Noodkreet  
vr.  22 juni Job 31:1-15 Oogverbond  
za.  23 juni Job 31:16-40 Zelfonderzoek  
 
zo.  24 juni Job 38:1-15 Machtsverhouding  
ma.  25 juni Job 38:16-30 Natuurkunde  
di.  26 juni Job 38:31–39:12 Ontzag voor de Schepper 
wo.  27 juni Job 39:13-30 Struisvogelpolitiek  
do.  28 juni Job 40:1-14 Zwijgtekst  
vr.  29 juni Job 40:15-24 Behemot  
za.  30 juni Job 40:25–41:26 Leviatan  
 

L 
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JARIGE OUDEREN  

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 
 
10-6-1943 Dhr. A. van Diest  

Van Noortstraat 9  
3864 ES  Nijkerkerveen 75 jaar 

 
12-6-1930 Mevr. N. van Manen-Timmers  

Kievitslaan 22  
3862 LG  Nijkerk 88 jaar 

 
13-6-1941 Dhr. A. Veldhuizen  

Naaldenkoperweg 9  
3864 ML  Nijkerkerveen 77 jaar 

 
14-6-1936 Mevr. W. van Luijk-Boog  

't Hazeveld 40  
3862 XB  Nijkerk 82 jaar 

 
21-6-1933 Mevr. M. van Renselaar-Pot  

Huserstraat 6  
3861 CK  Nijkerk 85 jaar 

 
27-6-1929 Dhr. H. van Dunschoten  

Dirk Ruitenbeekstraat 45  
3864 GA  Nijkerkerveen 89 jaar 
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28-jun-1939 Dhr. B. Kas  

Nieuwe Kerkstraat 97-a  
3864 EC  Nijkerkerveen 79 jaar 

 
3-jul-1932 Mevr. G. van Steeg-Beitler  

Van der Zaaghof 4  
3861 GJ  Nijkerk 86 jaar 

 
5-jul-1932 Dhr. H. Buitink  

Van Oldenbarneveltstraat 143  
  3862 SK  Nijkerk 86 jaar 

 

HUWELIJKSJUBILEA 

Jubileum- Huwelijks- 
datum  datum  
 
3-6-2018 3-6-1959  Dhr. en mw. B. Willems-Kraaij 
    Van Rootselaarstraat 26 
    3864 EX  Nijkerkerveen 
     59 jaar getrouwd 
 

4-7-2018       4-7-1962 Dhr. en mw. S. Morren-van den Berg 
Sparreboomstraat 44 
3862 DG  Nijkerk 

     56 jaar getrouwd 

 
 

ERKENRAADSNIEUWS 

Van de kerkrentmeesters 

Kerkbalans 2017 
  Toegezegde bijdragen € 64.398 

Nagekomen bijdragen - 2.424 

  
€ 66.822 

Ontvangen t/m april 2018 - 66.522 

Nog te ontvangen bijdragen 2017 € 300 

    

K 
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Dit is de laatste vermelding van de stand van de opbrengsten 
Kerkbalans 2017. De verwachting is dat het bedrag van € 300,- 
nog binnenkomt in de loop van 2018. 

    Kerkbalans 2018 
  Toegezegde bijdragen € 63.919 

Nagekomen bijdragen - 2.524 

  
€ 66.443 

Ontvangen t/m april 2018 - 34.990 

Nog te ontvangen bijdragen 2018 € 31.453 

    Collecten 2018 april 

Eredienst 
 

€ 724,23 

Pastoraat 
 

- 154,40 

Bouwfonds - 137,98 

Jeugdwerk - 99,55 

Verjaardagfonds - 501,70 

Zending 
 

- 52,45 

Paascollecte - 214,55 

Diaconie collecte 8 april - 119,95 

Diaconie 3e collecte  - 96,75 

Collectegelden kinderen KND - 49,65 

Totaal 
 

€ 2.151,21 

    Hartelijk dank voor uw gaven. 
   

SOLIDARITEIT  

Geachte gemeentelid, 
Wat betekent solidariteit volgens Wikipedia (de korte uitleg): 
Solidariteit is het bewustzijn dat alhoewel individuen verschillende 
taken, interesses en waarden hebben de orde en samenhang van de 
maatschappij afhangt van het elkaar kunnen vertrouwen voor het 
uitvoeren van specifieke taken. 
De Dikke van Dale zegt; so-li-da-ri-teit: Het gevoel van één zijn met 
anderen = saamhorigheid.  
In de bijbel is het woord solidariteit maar 1x te vinden, het wordt 
krachtig neergezet. 
‘En houdt de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn 
offers waarin God behagen schept.’ Hebr 13:16. 
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In de Dikke van Dale wordt solidair zijn als een gevoel aangeduid. God 
benoemt solidair zijn als een werkwoord. Hij vraagt om daar actief mee 
bezig te zijn. Het meeleven en meevoelen met de ander is een 
onderdeel van het christen-zijn. De Here Jezus liep rond op deze aarde 
en was zeer bewogen met de mens. Daarvoor is Hij ook gekomen, om 
de mensen te redden. Wij kunnen dat ten enen male niet. De nood in 
de wereld is enorm. Wat kunnen wij dan betekenen? Maak het 
probleem klein. Wat kunnen wij doen voor de mensen om ons heen, in 
ons gezin, vrienden, familie, werk en kerk. Het kan betekenen dat 
omzien naar de ander een offer is, door de helpende hand te bieden op 
praktisch of op financieel gebied. 
Door uw bijdrage - een Offer - aan de Solidariteitskas, houdt u de 
onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen 
gemeenten elkaar om levendig en krachtig te midden van de wereld te 
staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Het ontbreekt 
niet aan ideeën, wel soms aan menskracht of financiële middelen. Voor 
hen is de Solidariteitskas, ook voor onze gemeente. 
 
Bijdragen solidariteitskas 
Als gemeente vragen wij voor elk belijdend lid en voor doopleden vanaf 
18 jaar een bijdrage van € 10,-. Er wordt € 5,- van de belijdende leden 
afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft, is bestemd 
voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw 
bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van 
de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse 
Kerk. Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op 
met de kerkenraad, of kijk op de website 
www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas. 
 
Wij wensen u Gods zegen in het omzien naar de ander en in uw 
bijdrage. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Hartelijk groet van de kerkrentmeesters 
 
In dit kerkblad vindt u de acceptgiro voor de Solidariteitskas 
2018.Wij verzoeken u vriendelijk deze acceptgiro te betalen of het 
bedrag van € 10,- over te maken op bankrekeningnummer                                   
NL82 FVLB 0635 8014 34 t.n.v. Eben-Haëzerkerk onder vermelding 
van Solidariteitskas 2018 én uw adresgegevens. 

http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
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NB: Als u gebruikmaakt van de acceptgiro, vul dan uw complete IBAN 
(18 tekens) in.  
De incasso van de Solidariteitskas vindt plaats op 7 juni 2018 voor de 
gemeenteleden die een incassomachtiging hebben afgegeven, met het 
Incassant-ID NL14ZZZ302584822761. 

 
VERKORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING 

VAN DINSDAG 10 APRIL 2018 

Opening door de voorzitter; lied, lezing en gebed. We zingen ‘Prijs de 
Heer met blijde galmen’. We lezen uit Romeinen 10: vers 9-10: Wie 
gelooft dat Jezus is opgewekt door God en belijdt dat Hij Heer is, zal 
gered worden. Ieder die de Heer aanroept, wordt gered! 
Mededelingen/agenda: -Stand van zaken Veens bakje: Kees Bos 
heeft de klusploeg ingelicht. Truus Doornhof en Joke van Drie zijn 
gastvrouw met ondersteuning van enkele andere vrijwilligers. Veens 
bakje start half mei, op de vrijdagmorgen van 10-12 uur. Het plan is om 
op termijn ook creatieve activiteiten aan te bieden, Heidi van der Sluijs 
is dan gastvrouw. Ze zijn bezig met een poster, deze wordt o.a. 
opgehangen bij de Spar en snackbar Veen. - Ds. Versteeg ontving een 
schenking € 500. In overleg met de voorzitter is dit bedrag toegekend 
aan de oppas op zondagmorgen i.v.m. vernieuwing materiaal. Bijbelse 
materialen zijn aangekocht, zoals de Ark van Noach en kinderbijbels. 
Evaluatie diensten o.a.: We bespreken de diensten van de afgelopen 
maand: Bijzondere diensten o.a. 29 april 18.45 uur Sing in (geen 
predikant): mystery guest die getuigenis doet.10 mei 09.00 uur 
Hemelvaart (met GK; 07.30 uur ontbijt): Voldoende tijdig afkondigen dat 
men zich op kan geven, de formulieren hiervoor liggen in de hal. 
Israëlzondag 17 oktober: er is een spreker beschikbaar van Christenen 
voor Israël: drs. Kees de Vreugd uit Nijkerkerveen. Verzoek Grote 
Kerk De Grote Kerk heeft gevraagd om een overleg met de 
moderamen van onze kerk en de Gereformeerde Kerk om te kijken of 
samenwerking op onderdelen mogelijk is. Er wordt gekeken naar een 
datum om een gezamenlijk moderamen te plannen met Gereformeerde 
Kerk en Grote Kerk om gezamenlijk activiteiten op te pakken (noot: 
datum is 24 mei a.s.). Stand van zaken GemeenteGroeiGroepen We 
bespreken de tussenevaluatie die gemaakt is door onze voorzitter naar 
aanleiding van de contacten die hij had met de gastheren en -vrouwen. 
Van de 7 groepen is er één gestopt, maar een herstart is te overwegen. 
De andere 6 draaien goed. Meer persoonlijk uitnodigen en afkondigen 
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en promoten via kerkblad en van de kansel, vanaf het nieuwe seizoen. 
Evaluatie Alphacursus Met 4 deelnemers, mooie opbouwende 
avonden, in samenwerking met de Grote Kerk. Aandachtspunten: 
huiselijke sfeer was heel prettig (kan niet met te veel mensen). Ook 
koken door 1 persoon was heel goed. Persoonlijke aandacht was heel 
goed. Laatste avond waren enkele andere gemeenteleden aanwezig en 
die waren heel enthousiast. De cursisten kunnen wellicht uitgenodigd 
worden voor een GemeenteGroeiGroep. Afsluiten beuk: Te bespreken 
het voorstel om de beuk in de grote vakantie (scholen) af te sluiten 
omdat het dan in de kerk minder druk is. Het zingt fijner en het lijkt dan 
voller en voelt ‘knusser’. Dit moet in het kerkblad (dit doet scriba) en 
afgekondigd worden. Als er toch heel veel mensen zijn, kun je de beuk 
weer snel openmaken. We besluiten unaniem dat we dit zo gaan 
proberen en agenderen voor oktober 2018 een evaluatie. Scriba zorgt 
voor een melding in het kerkblad en in juni dient dit ook enkele keren te 
worden afgekondigd. Avondmaalsviering: We bespreken of de 
avondmaalviering in januari (2019) op een andere datum kan. 14-1-
2019 is dicht op de feestdagen en veel bijzondere diensten in januari 
2019. We besluiten om de avondmaalviering op te schuiven naar 17 
februari 2019. Verslag jeugdouderlingen: Evaluatie Paasproject: Het 
was duidelijk, kort, gepast en sober. Dit was een prettige manier. 
Kinderlied was niet echt een kinderlied. PowerPoint-presentatie van te 
voren checken. Niet een week eerder starten. Poster weghalen voor 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Verslag diaconie: Bloemen zijn 
duurder geworden. En er is geen budget meer voor 2 bossen. Liever 1 
mooie bos dan 2 matige bosjes. Zondag bij de afkondigingen: een 
eenvoudig bericht dat we teruggegaan zijn van 2 kleine naar 1 grote 
bos. In incidentele gevallen is een tweede bos wel mogelijk. Stand van 
zaken project Zending: Terugkoppeling overleg Zendingscommissie 
door Gert vd Ham: de familie Oudshoorn van de Gereformeerde Kerk 
gaat in Afrika (Namibië) aan het werk. Ze gaan voorgangers opleiden. 
Dit hebben ze al een keer eerder in een land in Afrika gedaan. Dit is 
pure zending, maar het is niet zo goed meetbaar en zichtbaar. Ze gaan 
6 jaar en vragen een flink bedrag (wordt door meerdere kerken 
gesteund), dat kunnen we niet garanderen. De zendingscommissie wil 
dit één jaar proberen, zonder een financiële garantie, ingaande vanaf 
de eerste zendingsdienst in het najaar van 2018. In najaar 2019 
evalueren en kijken we of dit project voorgezet kan worden. Ds. 
Oudshoorn wordt uitgenodigd voor een toelichting in een dienst. 
Eventueel ook de Grote Kerk en de school erbij betrekken. 
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Activiteiten: 24 juni 2018 16.00 Openluchtdienst; de scriba zal dit nog 
overleggen met de Gereformeerde Kerk. Wellicht sluit ook de Grote 
Kerk aan. En 30 juni 2018: ouderenrit. Sluiting: Steffie dankt met ons. 

 
ONZE KERK WORDT 'GROEN' 

Dankzij een legaat is de mogelijkheid ontstaan om onze kerk op korte 
termijn te voorzien van 30 zonnepanelen.  
Ons dak gaat daarmee zonnestroom leveren. Precies genoeg om in 
onze behoefte aan elektriciteit te voorzien. Zo maken we ons gebouw 
duurzamer, en hopelijk inspireren we u om ook zelf duurzamer te leven. 
Op een zonnige dag leveren de zonnepanelen al snel € 10,- per dag 
aan zonnestroom. Dat is een prima investering. We weten ons 
afhankelijk van God. God zorgt voor ons, o.a. via de schepping. Als 
antwoord hierop dragen wij uit dank een klein beetje bij aan de 
toekomst van deze aarde. 
 

NIEUWS PKN EN INTERKERKELIJK 
Ds. Wilbert van Iperen is door de nieuwe classis Veluwe benoemd tot 
classispredikant. Ds. Van Iperen was voorzitter van de oude classis 
Nijkerk en is predikant in de PKN-gemeente in Barneveld.  
 
De classis Nijkerk wordt in dezelfde samenstelling voortgezet als ‘Ring 
Nijkerk’, waarbij het accent komt te liggen op thematische geloofs-
gesprekken en intervisie (wat kunnen we als gemeente van elkaar leren 
en hoe kunnen we elkaar stimuleren).  
 
Op 7 mei was er in de Gereformeerde Kerk Nijkerkerveen een 
voorlichtingsavond van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) over 
het nieuwe zendingsproject in Namibië van ds. Joram Oudshoorn en 
zijn gezin. Gert van den Ham (zendingscommissie) en Gert van der 
Schuur waren namens de EHK aanwezig. Naast de Ger. Kerk doet ook 
de Grote Kerk mee aan dit zendingsproject.  
We zijn dankbaar te constateren dat de drie kerken uit ons dorp hierin 
gaan samenwerken. 
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25 MEI; EEN NIEUWE PRIVACYWET (HERINNERING) 
Sinds 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 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 
eerst 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. 

 
 

IACONIE 

Het oude Avondmaalsstel is geveild 
tijdens de Fair en heeft €130,- 
opgebracht! 

D 
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OUDERENRIT 

Voor zaterdag 30 juni 2018 heeft de diaconie weer een ouderenrit 
uitgestippeld. We verzamelen om 13.45 uur en zullen om 14.00 uur 
vertrekken. Rond de klok van 17.00 uur zullen wij weer terug zijn in de 
kerk. Tussendoor zullen we ergens gaan koffiedrinken met wat lekkers 
erbij. En zodra we in de kerk zijn teruggekeerd, zal daar een 
broodmaaltijd zijn. Vorig jaar is er na de ouderenrit een enquête  
gehouden over de invulling van deze middag. Bijna iedereen was zeer 
tevreden over deze middag. Daarom zal de middag blijven zoals die 
altijd is geweest! 
Vindt u het ook zo leuk om mee te gaan, geef u dan op bij een van de 
diakenen, of schrijf uw naam op de lijst in de hal van de kerk. U kunt 
zich opgeven tot en met zondag 24 juni 2018. 

 
Hartelijke groet van de Diaconie 

cOMMISSIES & GEMEENTELEDEN 

VAN DE BEZOEKDAMES 

Bij een jubileum ontving AnnaMarie van Groningen € 10,00.  
En Truus van Soeren kreeg € 10,00 voor de kerk. 
 

VAN DE OUDERLINGEN 
Tijdens huisbezoek ontving Gert van der Schuur € 15,00 voor de kerk. 
 

BELANGRIJKE AANKONDIGING VAN DE KINDERNEVENDIENST:  

Beste afscheidnemers van dit jaar en van vorig jaar: 
Vrijdag 22 juni is er weer een mooie avond met het thema Reisgenoten 
voor jullie en je ouders. 
De afscheidsdienst is op zondag 8 juli, aanvang 10.00 uur. 
Reserveer beide momenten alvast in je agenda. 
Let op je mailbox, binnenkort vind je daar een uitnodiging! 
 
Hartelijke groet van de leiding van de Kindernevendienst 
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SPONSOREN EBEN-HAËZER FAIR 2018 

Onder grote dankzegging noemen we de namen van de sponsors van 

de afgelopen Fair op 20 april. Zonder hen zou deze Fair niet mogelijk 

zijn geweest. We hopen ook komend jaar op hun steun te mogen 

rekenen. Wilt u dan ook een bijdrage leveren? Neem dan contact op 

met Gert Doornhof, gdoornhof@planet.nl of 033-257 16 46. 

Restaurant De Salentein – Wijnhandel de Moor – Vishandel Wal-Vis –

Restaurant The Fat Smoker – Grand Café Lust – Touwfabriek Langman – Ri-

Jo Poeliers – De Vries Pluimveeslachterij – Westermolen Tuin en Park – 

Karwei Bouwmarkt – Formido Bouwmarkt – Bakkerij Looijengoed – Van de 

Burg Grond- en Sloopwerken – Eierhandel Van de Bunt – Van Essen 

diervoeders – Spar supermarkt – Bakker Montfrans – Bakkerij ’t Stoepje – 

Marktkraam Veenendaler Kaas – Marktkraam Mastenbroek vleeswaren – 

Japas Nijkerk – Aart van de Bor Makelaardij –  Marktkraam Noot-o-theek – 

Albert Heijn Nijkerk – Vishandel Van de Mheen – Gall & Gall – Brasserie Kade 

10 – Intratuin – Bakkerij Knevel – Kroon Bloemen en Planten – Mango – Van 

de Bor Pluimveeslachterij – Van der Goot Opticien -  Leefcomfort relaxfauteuils 

– Verhoog muziekhandel – Roodbeen boekhandel – Cafetaria Corlaer – Den 

Hertog boekhandel – Juwelier Van der Goot – Fantasy Nails – Pondorosa 

Flowers – Bloemenboetiek Vergeet mij nietje – Kapper Time4You – De Groot 

Poelier – Ruitersport Kraay –Van Oosten Tweewielers – De Beautysalon – 

Chinees Restaurant Het Oosten – Ridder Tweewielers – TP plant en dier – 

Bouw- en Onderhoudsbedrijf Buitink – Ap Deroue Motoren – Schildersbedrijf 

Aart v. d. Kieft – Blokhuis Vleesboerderij theetuin – Peter Druijff – Van Essex 

rose – Inspire2Move – Bokkers en Renes – Juwelier Pijpers –  Schildersbedrijf 

Van Domselaar – Hengelsportcentrum Nijkerk –Sander van Soeren planten – 

Expert Nijkerk – Steltenpool slagerij – De Gillende Keukenmeid – Restaurant 

De Foep – Restaurant De Dolle Joncker – The Old Pepper Mill – Poelier Gert 

van Nieuwenhuizen – Jos Bouw autobedrijf – Mostert & van  de Weg – Slijterij 

Maaike – Doornhof Verzekeringen – DSW Wasstraat – Jaap Franken – 

Wilma’s womens waer – John van de Pol catering – Schoonheidssalon 

Nicolien Franken – Anja’s haarstudio – G&W Gezondheidswinkel – Intertoys 

Van Boeijen – Bloemenhandel Ham – Hijwegen witgoed-elektro – Richelle 

mode – Schildersbedrijf DUO Schilders / Geurtsen – TH Klimaatbeheersing. 

 
 

mailto:gdoornhof@planet.nl
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VEENS BAKJE (HERINNERING) 

Op initiatief van enkele gemeenteleden is er vanaf 18 
mei gestart 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. Kom eens kijken, gezellig! 

 
 

 

DE NACHT VAN GEBED IN NIJKERK 

Sta op de bres voor vervolgde christenen met gebed op 1 en 2 juni. 

 

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in 

de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor 

te geven, houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse 

locaties in Nederland. Waarom in de nachtelijke uren? Omdat juist dan 

veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee! 

 

Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we 

bang dat we ’s nachts wederom worden aangevallen. ’s Ochtends dank 

ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.”  

 

Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. 

Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze Nacht staan 

christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en 

Centraal-Azië. 

 

Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk in de 

Huiskamer, Oosterstraat 2a, Nijkerk. De Nacht begint vrijdag 1 juni om 

20.00 uur en duurt tot zaterdagmorgen ca. 4.00 uur. U kunt er ook voor 

kiezen om een deel van de nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! 

Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en 

ondersteunen we hen door gebed.  
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De zondag ervoor, op 27 mei, zal de ochtenddienst in de Fontein 

geheel - en op een bijzondere wijze - in het teken staan van de 

vervolgde kerk. Aanvang dienst 9.30 uur. U bent van harte welkom. 

 

Neem voor vragen contact op met Stef de Jong 06-51 39 31 02.  

 

Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht 

  

http://www.opendoors.nl/nacht
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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. G. Dorenbos, Amersfoortseweg 142,  
3864 NH  Nijkerkerveen.  

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        
                    

   MAANDAG 18 JUNI  
   is de uiterste inleverdatum voor     
   kopij voor het blad van juli/aug..       


