
Nieuwsbrief #11 - 26 juni 2020 

Lasten (ver)delen
we naar het bekende verhaal van de ontmoeting 
tussen Jezus en Nicodemus. 
Vanwege de vakantie van Gert en Ria is het fijn 
dat Joke en Sander deze keer meewerken aan 
het ontmoetingsmoment. 
• Welkom
• Psalm 67:2,3
• Bijpraten
• Lied 686:1,2,3 – De Geest des Heren heeft een 
nieuw begin gemaakt
• Gebed
• Schriftlezing: Johannes 2:23 – 3:13
• Instrumentale muziek
• Overweging
• Gij zijt het licht  (Jan Stolk)
• Dankgebed en voorbeden
• Slotwoorden en zegen
• Evangelische Liedbundel 371 - Mijn Jezus ik 
hou van U
• Collecte: NL27 RABO 0373 7259 22, t.n.v. de 
Eben-Haëzerkerk. 

Geboorte
Op 12 juni werd Job geboren, zoon van Stephan 
Ebbelaar en Sigrid Overbeek (Willem van Harse-
laarlaan 26, 3863 XZ Nijkerk). Sigrid had tijdens 
haar zwangerschap te maken met wat com-
plicaties en daarom is het helemaal geweldig 
om te horen dat nu alles goed is. Namens onze 
gemeente van harte gefeliciteerd!

Huwelijk
Christoffel Verschuur en Henrianne Hijwegen 
(Dokter v.d. Kolkstraat 1) gaan trouwen op vrij-
dag 10 juli. Hun huwelijk zal voltrokken worden 
in het Koetshuis (12.00 uur) en daarna zal de 
kerkelijke inzegening zijn in onze kerk (14.00 
uur). Door deze coronatijd hebben ze hun 
huwelijk dat op 8 mei gepland stond, moeten 
uitstellen. Gelukkig betekent uitstel geen afstel. 
Wel zullen veel dingen, ook in de kerkdienst, 
anders gaan dan anders.
Tijdens de radio-uitzending op woensdag van 
een paar weken geleden, waar Christoffel en 
Henrianne te gast waren, zeiden ze: ‘Het is niet 
fijn wat er gebeurt, maar we hebben in ieder 
geval elkaar en het besef dat we van elkaar 
houden.’ Dat mag gevierd worden! Natuurlijk 
in besloten kring, maar desondanks wensen we 
onze jeugdouderling Henrianne en Christoffel 
een prachtige dag toe!

EBEN-HAËZERKERK NIJKERKERVEEN

Ontmoetingsmomenten
Nu de kerkenraad ervoor gekozen heeft 
in ieder geval in juli en augustus nog niet 
te starten met de kerkdienst, gaan we 
voorlopig door met de ontmoetingsmo-
menten. Naast Gert en Ria van der 
Schuur en Kees Bos en Steffie Vlugter, 
zullen in de zomer ook Sander en Joke 
van Drie meewerken. Fijn om op die 
manier de taken in deze vakantieperiode 
te verdelen.
Tijdens mijn vakantie zullen ook de gastpredi-
kanten, die al ingeroosterd stonden, meewer-
ken. Op 19 juli ds. A Brinkman, op 26 juli ds. A. 
van Duinen en op 9 augustus ds. M. Bossen-
broek. Op 2 augustus zal naar alle waarschijnlijk-
heid Gert v.d. Schuur de overdenking verzorgen.
Een groepje kerkenraads- en gemeenteleden is 
bezig met de voorbereidingen van de mogelijke 
herstart van de diensten in september. Op 7 juli 
is er een kerkenraadsvergadering waar daarover 
besluiten worden genomen.
Zingen zal er nog niet in zitten, hoewel dat wel 
een punt van discussie zal blijven in de komende 
tijd in ons land. In veel andere landen wordt in-
tussen weer gezongen. Zo staat er vandaag een 
opiniestuk in het Nederlands Dagblad van ver-
tegenwoordigers van professionele en amateur-
koren, waarin gesteld wordt dat er nog steeds 
geen wetenschappelijk bewijs is voor het grote 
risico van besmetting bij koren. Men schrijft: 
‘Zonder enkel wetenschappelijk bewijs lijkt een 
massale angst voor zingen te zijn ontstaan naar 
aanleiding van een klein aantal, zeer tragische 
gebeurtenissen met koorzang. Ook al is de kans 
veel groter dat de coronabesmettingen het ge-
volg zijn geweest van de sociale omgang voor en 
na het zingen’. Dus: wordt vervolgd!

Ontmoetingsmoment 28 juni, 10.00 uur
Pas maakten we een begin met het lezen uit het 
evangelie naar Johannes. A.s. zondag luisteren 

https://www.youtube.com/watch?v=gG3TIk8CTIM
https://www.youtube.com/watch?v=JlJdG_v6qKo
https://www.youtube.com/watch?v=JlJdG_v6qKo
https://www.youtube.com/watch?v=VThivy_YGI0
https://www.youtube.com/watch?v=-Cu6bXS0q6k
https://www.youtube.com/watch?v=50Hv5WKrDCg
https://www.youtube.com/watch?v=50Hv5WKrDCg


Meeleven
Steffie Vlugter (Laakweg 78) werd afgelopen 
week plotseling opgenomen vanwege een acute 
blindedarmontsteking. Na direct ingrijpen is ze 
gelukkig intussen weer thuis, en zal natuurlijk 
verder moeten herstellen.
Marry Kas (Van Rootselaarstraat 2) onderging 
een pijnbehandeling in het ziekenhuis, die zoals 
het nu lijkt een positieve uitwerking heeft.

Coronacafé
Op Nijkerkveen.org zijn weer twee mooie inter-
views te zien in het Coronacafé.
Erna Luiten, directeur van basisschool De Hori-
zon: ‘Een school stil, dat klopt niet’. Hoe beleef 
je als schoolleider deze coronatijd? Het draait 
om eerlijkheid: ‘Je moet eerlijk zijn, maar de 
kinderen niet bang maken voor het leven. Het 
leven heeft heel veel moois, je mag ook leren 
genieten van alledaagse dingen’.
Alwin van Domselaar speelt in het eerste elftal 
van Veensche Boys. Hij  geeft supporters hoop 
voor volgend seizoen omdat het woord ‘kam-
pioenschap’ valt. Zijn vader lag wekenlang met 
corona op de ic. Hoewel hij meestal vertrouwen 
bleef houden, geeft hij eerlijk toe: ‘Er komt 
zoveel op je af, het vreet aan je.’ Een openhartig 
gesprek over voetbal en corona. Met gitaarspel 
en zang van Gert van der Schuur en Steven 
Ochoa Saif. 
Radio-uitzending woensdagavond
1 juli is de laatste uitzending van de woensdag-
avond. Aan alle goede dingen komt een eind. Ik 
begon de uitzending in het begin van de coron-
acrisis. Het idee kwam bij Willie vandaan die 
vond dat de tijd tussen twee zondagen best lang 
was. Zeker in die begintijd waarin we elkaar niet 
tot nauwelijks konden ontmoeten. Gelukkig is er 
weer veel meer mogelijk, hoewel het ook eerlijk 
is te zeggen dat de diensten er nog niet zijn. En 
ook is het waar dat de zomerperiode een stille 
periode is voor met name de ouderen. Al met 
al, verschillende dingen afwegend, heb ik er 
toch voor gekozen om in de zomer niet verder 
te gaan. Daarom maak ik a.s. woensdag een 
speciaal programma. Ik heb zelf erg genoten van 
verschillende gesprekken met gemeenteleden 
tijdens de uitzending. Sommige uitspraken zijn 
bij mij blijven hangen. Die wil ik opnieuw voor 
het voetlicht halen en daarbij passende muziek 
en mooie teksten lezen. Iedereen bedankt die in 
de afgelopen periode liederen aanleverde, waar-
door het ook echt een ontmoetingsmoment 
midden in de week kon worden.

Overstap - 12 juli 
Zoals we de laatste jaren gewend zijn te doen, 
nemen we ieder jaar 'afscheid' van de oudste 
kinderen van de kindernevendienst op het mo-
ment dat ze de basisschool verlaten. Ondanks 
de bijzondere tijd waarin we leven en we nog 
geen kerkdiensten houden in onze kerk, willen 
we toch stilstaan bij de ‘overstap’ die deze kids 
gaan maken. Een overstap van basisschool naar 
voortgezet onderwijs, van kindernevendienst 
naar in de kerk zitten, van kind naar puber, kort-
om, er gaat nogal wat veranderen in hun leven 
en het lijkt ons mooi om vanuit de kinderneven-
dienst daar even bij stil te staan. 
In het ontmoetingsmoment van 12 juli a.s. 
zullen de kinderen die de overstap gaan maken 
aanwezig zijn in de kerk en hopen we een mooie 
ontmoeting te hebben met tussendoor een 
gespreksmomentje.
Dit alles zal natuurlijk te beluisteren zijn via de 
bekende media, dus graag tot horens!
De leiding van de kindernevendienst 
 
Jarigen
3 juli • mevr. G. van Steeg-Beitler, Van der Zaag-
hof 4, 3861 GJ  Nijkerk; 88 jaar
5 juli • dhr. H. Buitink, Van Oldenbarneveltstraat 
143, 3862 SK  Nijkerk; 88 jaar
7 juli • dhr. B. Blankestijn, B.G. Ruitenbeekerf 
101, 3864 PL  Nijkerkerveen; 75 jaar

Huwelijksjubilea
4 juli • dhr. en mw. S. Morren-van den Berg, 
Sparreboomstraat 44, 3862 DG  Nijkerk;   
58 jaar getrouwd
13 juli • dhr. en mw. G.G. Elbertsen-Remmers, 
Wikke 19, 3863 DC  Nijkerk; 53 jaar getrouwd
 
Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 10 juli 
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
 
ds. Bartho Versteeg     ><>  <><

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1167-Eben-Haezerkerk-Nijkerkerveen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1167-Eben-Haezerkerk-Nijkerkerveen

