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We blijven online
Meeleven 
Wat een opluchting, dat er – weliswaar mond-
jesmaat – weer bezoek mogelijk is in de verzor-
gingshuizen! Zó fijn en belangrijk dat mensen na 
enkele maanden van afzondering weer bij elkaar 
mogen zijn om op verhaal te komen. 
Deze week is Sigrid Overbeek ter observatie 
opgenomen in het ziekenhuis. Sigrid verwacht 
binnenkort een baby, maar bleek verhoogde 
bloeddruk en eiwit in haar urine te hebben, wat 
zou kunnen duiden op zwangerschapsvergifti-
ging.  
Bij Kees van Essen, nestor van onze gemeente, 
is helaas leukemie geconstateerd. Het ziet er 
zorgelijk uit. Wij willen hem en Bep, die hem 
verzorgt, van harte bij u aanbevelen in de voor-
bede. 
Het gaat naar omstandigheden redelijk goed 
met Henk van Domselaar. Telkens gaat hij enkele 
stapjes vooruit. Zo heeft hij geen zuurstof meer 
nodig, maar bij zware inspanning merkt hij wel 
dat hij nog weinig longinhoud heeft. 
Na alle zorgelijke berichten ten slotte een vreug-
devol bericht: Gerda & Mark Jan, dochter en 
schoonzoon van Clara en Olf Akkerman, hebben 
op 5 juni jl. een dochter gekregen. Zij heet Isa 
Clara Tineke (roepnaam Isa) en is het zusje van 
Levi. Troostvolle gebeurtenis voor Olf, die ern-
stig ziek is, en een welkome bemoediging voor 
Clara die in deze bizarre tijd het hoofd boven 
water moet zien te houden. Laten we ook deze 
familie in onze voorbede gedenken.    

Ontmoetingsmoment, zondag 14 juni, 
10.00 uur a.s. 
Onze predikant houdt een weekje vakantie. 
Hij heeft mij gevraagd om samen met Ria het 
ontmoeting te verzorgen. Hieronder alvast de 
liturgie voor de uitzending:   
• Welkom
• Sela – Thuis (zang Jacolien van Kasteel)
• Bijpraten
• Psalm 130 (Psalmen voor Nu) – Uit de diepte 
roep ik U (zang Gert/Jacolien) 
• Gebed
• Schriftlezing: Psalm 16 en Rom. 8: 26 t/m 28 
en 35 t/m 38  
• Gitaarspel (intro van lied na de overweging)
• Overweging
• Opwekking 727 - Ik val niet uit uw hand (naar 
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Kerk- of coronadiensten?
Op dinsdag 2 juni heeft de kerkenraad 
vergaderd. Breedvoerig, letterlijk en 
figuurlijk. Kees Bos, onze scriba, heeft 
daarover in de radio-uitzending van 
afgelopen zondag verslag gedaan. Vast-
staat dat de capaciteit van onze kerk een 
stuk lager is dan het (maximaal) toege-
stane aantal van 100 personen.  
Hoogstens kunnen we 80 personen plaats bie-
den, wanneer de mensen uit één huishouden 
bij elkaar worden gezet. Bovendien zitten er 
heel veel haken en ogen aan de organisatie van 
een coronaveilige dienst: wie laat je toe (reser-
veringssysteem opzetten), vaste routes lopen, 
begeleiding door gastheer/-vrouw, toiletbezoek, 
ontsmetten ruimtes, ventilatie, etc. En wat als je 
niet samen mag zingen vanwege het verhoogde 
risico op besmetting. En als je na de dienst niet 
gezellig kunt nababbelen met een kop thee of 
koffie … Alles overwegende, heeft de kerken-
raad in meerderheid besloten, ook vanwege het 
feit dat de bezoekers voor een groot deel tot 
de risicogroep behoren, om t/m augustus geen 
kerkdiensten te houden en door te gaan met de 
online radio-uitzendingen. Helaas beschikken 
we niet over de mogelijkheid (en de middelen) 
om de uitzendingen in beeld te brengen. 
Tip: mocht een gemeentelid in uw omgeving (of 
een familielid) geen internet hebben, dan zou u 
hem/haar de gemiste uitzending kunnen laten 
horen via laptop of tablet (met hotspot). Zo be-
luistert bijv. mijn schoonmoeder de ontmoeting 
als ze op zondagavond bij ons komt eten.      
Op 7 juli a.s. wordt een extra kerkenraadsver-
gadering gehouden om de organisatie van de 
kerkdiensten vanaf september (om precies te 
zijn: zondag 30 augustus) voor te bereiden. Dat 
zal een kleine commissie van kerkenraadsleden 
en enkele gemeenteleden zijn die hebben aan-
geboden hierover te willen meedenken.   



Psalm 16) – zang Jacolien
• Dankgebed en voorbeden
• Gezang 392 (Blijf mij nabij) 
• Slotwoorden en zegen
• Opwekking 710 – Gebed om zegen
• Collecte: NL27 RABO 0373 7259 22, t.n.v. de 
Eben-Haëzerkerk. 

Radio-uitzending 
Ook a.s. woensdag, 17 juni, is er weer een ra-
dio-uitzending vanuit de kerk. Dit keer zijn Harm 
en Hennie Langman te gast. Het wordt gewaar-
deerd dat mensen hiervoor liederen doorgeven. 
Hebt u een lied, dat u persoonlijk heeft aan-
gesproken of hebt u een bemoedigend lied op 
uw hart voor een ander gemeentelid, geef dat 
dan tijdig door aan ds. Versteeg. Het ziet ernaar 
uit dat we op woensdag vanuit de kerk blijven 
uitzenden, zolang we als gemeente niet kunnen 
samenkomen. We starten om 19.30 uur.

Gift 
Ria heeft 11 juni tijdens huisbezoek een gift van 
€ 20,- voor de kerk ontvangen. 
Coronacafé
De predikanten van de drie Veense kerken 
hebben, om als kerken iets te kunnen betekenen 
voor Nijkerkerveen en omgeving, uitvoering ge-
geven aan hun idee een tv-programma te maken 
met bekende mensen uit Nijkerkerveen. Om op 
die manier het onderlinge contact, wat in deze 
coronatijd zoveel minder is, toch te stimuleren. 
Inmiddels is de tweede uitzending opgenomen 
en te zien op www.nijkerkerveen.org. 
We zijn blij dat we geholpen worden door 
vakkundige mensen die de techniek verzorgen 
(Aalt Guliker, Edwin Rakhorst en lokale omroep 
A1). Tussendoor zijn er muzikale intermezzo’s, 
verzorgd door Gert van der Schuur, die op deze 
manier een podium wil geven aan verschillen-
de muzikanten in onze plaatselijke gemeente. 
De gasten zijn ditmaal begrafenisondernemer 
Anton Izelaar (EABN) en ondernemer Ernst-Jan 
van Dasler. Gert wordt begeleid door jazzgitarist 
Steven Ochoa Saif uit Hoevelaken. 

Familie Oudshoorn in Namibië
Wij hebben de nieuwe gebedsbrief ontvangen 
van Joram & Daniëlle en hun kinderen. Het is 
goed om in verbondenheid te blijven bidden; 
hartelijk dank daarvoor. In Rom. 15:5 staat: 
"Moge God, die ons doet volharden en ons 
troost geeft, u de eensgezindheid geven die 
Christus Jezus van ons vraagt." Wilt u met ons 
DANKEN voor:
• Gods trouw ook in deze tijden van corona. Hij 
bouwt zijn Koninkrijk en heeft zijn Geest uit-
gestort, zodat wij ook in Namibië Zijn getuigen 
kunnen zijn;
• de beperkte verspreiding van het virus in Na-
mibië en dat het gezin Oudshoorn gezond is.
Wilt u met ons BIDDEN voor:
• de Namibia Evangelical Theological Seminary 
(NETS). Nu doen de studenten hun examens 
vanuit huis. Het is nog onduidelijk of in het 2e 
semester studenten wel weer colleges mogen 
volgen op NETS. Bid voor Joram als hij met het 
leiderschapsteam besluiten moet nemen over 
de rest van het jaar;
• wijsheid voor de overheid in Namibië. Er zijn 
wat meer coronagevallen, maar dat is bij men-
sen die het in het buitenland hebben opgelo-
pen. De economie is grotendeels weer op gang 
gekomen, maar heel veel mensen hebben het 
nu financieel erg zwaar;
• de basis- en middelbare scholen gaan in fasen 
open de komende twee maanden. Er is veel 
verschil in de kwaliteit van het onderwijs. Op 
sommige scholen is het een uitdaging, omdat er 
hele grote klassen zijn en de hygiënische om-
standigheden slecht zijn. Bid dat deze situatie 
juist positief werkt voor het onderwijs op de 
lange termijn;
• Miriam, Tirza en Joëlle zijn nu voor de 12de 
week thuis. Het is superdruk. Tirza en Joëlle 
mogen waarschijnlijk 22 juni deels naar school. 
Miriam pas vanaf 20 juli. Bid voor de kinderen.   

Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 26 juni 
worden verzonden (dus over twéé weken). 

Meeluisteren
  Luister de diensten mee of terug   
   via Kerkienst gemist:  
                          https://kerk  dienstgemist.nl/sta-
tions/1167-Eben-Haezerkerk-Nijkerkerveen
 
Gert van der Schuur   
       ><>  <><

https://www.youtube.com/watch?v=0QZLIXp0vLQ
https://www.youtube.com/watch?v=GBpSiCxNxJQ
https://www.nijkerkerveen.org/?s=coronacafe
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1167-Eben-Haezerkerk-Nijkerkerveen
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