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Stapje voor stapje
het ontmoetingsmoment van a.s. zondag 
voor hun rekening willen nemen. Steffie Vlug-
ter verzorgt het ontmoetingsmoment a.s. 
woensdag. Zij heeft Janine van Dasler uitge-
nodigd, samen met dochters Kim en Fem!

In Memoriam Aart Veldhuizen
Aart werd net voordat de coronacrisis uitbrak 
opgenomen in het ziekenhuis, waar men na 
de nodige onderzoeken longkanker met uit-
zaaiingen ontdekte. Aart was en bleef ook na 
deze diagnose vol goede moed. Hij hoopte na 
pijnbehandelingen weer naar huis te kunnen 
en nog een tijd te kunnen genieten van het 
wonen thuis, bij Jannie en de dieren. En te 
genieten van zoveel mensen waar hij van hield. 
Hoe anders is het gegaan. Door de coronacri-
sis kon hij geen bezoek meer ontvangen in het 
ziekenhuis. Natuurlijk was er de telefoon, maar 
toch was het anders. Zijn optimisme bleef hij 
houden, ook toen hij niet naar huis kon in de 
huidige omstandigheden en naar verzorgings-
huis De Haven in Bunschoten ging. Om enige 
verlenging te bewerken, begon hij toch aan 
een chemobehandeling. Maar zijn gezond-
heid ging desondanks heel snel achteruit en 
zo overleed hij afgelopen dinsdag, 21 april.
Aart werd in 1941, in de oorlog dus, geboren. 
Hij was de oudste uit een gezin van negen 
kinderen. Na het huwelijk met Jannie van ’t Hof 
werden er drie kinderen geboren: Dik, Meia en 
Aart Jan. Hij bouwde een huis aan de Naalden-
koperweg en woonde daar het grootste deel 
van zijn leven. Met zijn gezin en alle dieren die 
hij daar verzorgde. Bij zijn baan als uitvoerder 
bij Nettenbouw deed hij dat ernaast. Na zijn 
pensionering kwam daar ook meer tijd voor. 
Aart was een mensenmens en een dierenmens. 
En zoals ik eerder schreef ook een optimistisch 
mens. In de kerk heeft hij veel mogen doen. 
Hij bracht cassettebandjes en verjaardagzakjes 
rond. Was jaarlijks betrokken bij de Actie Kerk-
balans. In het verleden was hij jarenlang lid van 
de kerkenraad, onder andere als jeugdouderling 
en diaken. Loslaten en overgeven van praktische 
dingen was niet makkelijk voor Aart, laat staan 
je aardse leven. Hij bleef vooruitkijken, totdat 
hij moest erkennen dat vooruitkijken beteken-
de over de grens van leven en dood heen kij-
ken, en vertrouwen dat God je zal opvangen.

EBEN-HAËZERKERK NIJKERKERVEEN

Kerkdiensten
Het ziet er helaas niet naar uit dat we 
op korte termijn kerkdiensten zullen 
houden. Het moderamen van de Pro-
testantse Kerk adviseert gemeenten 
om tot 20 mei a.s. uitsluitend online 
kerkdiensten te verzorgen. Het blijft 
een vreemde werkelijkheid. En zo-
als ook steeds meer duidelijk wordt, 
zullen we over een tijdje stapje voor 
stapje als kerk onze activiteiten weer 
gaan opstarten met inachtneming 
van de 1,5 meter afstand tot elkaar.
Vanuit de landelijke kerk wordt op 
dit moment in een werkgroep hier-
over nagedacht. Maar als plaatse-
lijke kerk gaan we daar natuurlijk 
binnenkort ook mee aan de slag. 

Kerkradio 26 april, 10.00 uur
• Voor de dienst: Nieuwe Liedboek 
lied 1005 Zoekend naar licht hier in 
het duister (Nederland Zingt)
• Lied: Wat hou ik van uw huis (Psalm 
84; zang Jacolien van Kasteel)
• Bijpraten met Ria van der Schuur
• Lied: Liedboek voor de Kerken/Gezang 392 
Blijf mij nabij (Nederland Zingt, vanaf 1:17 min.)
• Gebed
• Schriftlezing 
• Instrumentaal intro Gezang 392 
(zie hierboven; tot 1:17 min.)
• Korte overweging
• Lied: Stil, mijn ziel wees stil (Opw. 
717; zang Jacolien van Kasteel)
• Dankgebed en voorbeden
• Lied: Er is een dag (Opw. 585, uit-
voering Nederland Zingt)

Contactmomenten zondag en woensdag
Na de Paasperiode merkte ik weer hoe beperkt 
mijn energie nog steeds is. Daarom is het heel 
fijn dat Gert en Ria van der Schuur  

https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk
https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk
https://www.youtube.com/watch?v=0QZLIXp0vLQ
https://www.youtube.com/watch?v=X6-nDviUynU 


 A.s. zaterdag zal de begrafenis plaatsvinden in 
besloten kring, vanzelfsprekend vanwege de 
coronamaatregelen. De dienst begint om 10.30 
uur en is te volgen via onze kerkradio.

Meeleven
Nu duidelijk werd na de persconferentie van 
onze minister-president afgelopen week dat 
de verzorgingshuizen nog gesloten blijven voor 
bezoek, leven we natuurlijk mee met onze ge-
meenteleden die daar mee te maken hebben: 
Ko van Veen, Leen Konings, Suzanne van Marcus 
en Cor Blankestijn, en natuurlijk ook hun part-
ners.
 
Olf Akkerman (Schoolstraat 109) heeft al lang 
last van moeheid en andere klachten. Uiteinde-
lijk ontdekte men onlangs longkanker die bo-
vendien uitgezaaid is. De harde realiteit is dat de 
medici in principe niets meer kunnen betekenen 
voor hem. Een grote klap voor Olf, Clara en hun 
dochter Gerda en schoonzoon Mark-Jan. Olf kan 
gelukkig op dit moment de situatie zoals die nu 
is als realiteit aanvaarden en vertrouwen dat hij 
naar een wereld mag gaan zonder moeheid en 
ziekte.

Henk van Domselaar (Dirk Ruitenbeekstraat 38) 
ligt al vanaf eind maart op de IC vanwege het co-
ronavirus. Zijn longen blijken ernstig ziek te zijn. 
Eind vorige week werd hij ‘s nachts overgebracht 
naar het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, 
omdat hij een klaplong had gekregen. Een zware 
tegenslag voor Evelien en de kinderen. Gelukkig 
zijn de laatste berichten hoopvol. Henk mag 
tweemaal per week door zijn gezin worden be-
zocht; hij is weer bij kennis en er is enig contact 
met hem mogelijk. We hopen en bidden dat het 
genezingsproces doorzet en dat hij snel van de 
IC mag om verder te herstellen. 
Het adres als u hem een kaart wilt sturen: 
Henk van Domselaar, St. Antonius ziekenhuis, 
Koekoekslaan 1, 3435 CM  Nieuwegein, afd. IC.

Diaconie  
Nu er sinds zondag 15 maart geen kerkdiensten 
meer worden gehouden, wordt er uiteraard ook 
niet meer gecollecteerd. Dat betekent dat er al 
een tijd geen geld meer binnenkomt voor o.a. 
de zending, onderhoud van de gebouwen of de 
diaconie. Vooral de diaconie kan uw financiële 
steun gebruiken om in deze tijd een bloemetje 
of andere attentie te kunnen blijven geven aan 
alleenstaande en/of zieke gemeenteleden. Ook 

is het niet ondenkbaar, dat gezinnen in onze 
dorp in financiële moeilijkheden komen naarma-
te de coronacrisis langer duurt. Dan zou het fijn 
zijn als de diaconie kan bijspringen. 
Als u het belang hiervan inziet, kunt u uw ‘digita-
le collecte’ geven door overmaking op rekening 
NL27 RABO 0373 7259 22  t.n.v. CvK Herv. 
Gem. Nijkerkerveen Eben-Haëzerkerk. 
Bij voorbaat dank!       

Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 8 mei 
worden verzonden (dus over twee weken).

Woensdagavond 29 april, 19.15 uur
19.00 uur klokken luiden
19.15 uur muziek met gesprek gemeentelid/ 
-leden.
 
Meeluisteren
         Luister de diensten mee   
                       of luister de dienst terug  
                                 via Kerkdienst gemist via 
         https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1167-Eben-Haezerkerk-Nijkerkerveen

Bartho Versteeg & Gert van der Schuur   
       ><>  <><
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