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Versoepeling
gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaco-
nie. Of maak specifiek een bedrag over voor het 
zendingsproject in Namibië. Bij voorbaat dank!

Radio-uitzending woensdag 13 mei
In de eerste weken van de coronacrisis werden 
volgens de landelijke actie de kerkklokken geluid 
van 19.00 tot 19.15 uur. Vandaar dat onze ra-
dio-uitzending op woensdagavond in aansluiting 
op het klokkenluiden plaatsvond. Nu deze actie 
gestopt is, lijkt het mij goed de aanvangstijd ook 
te veranderen en te kiezen voor de meer gebrui-
kelijke tijd van 19.30 uur. 
Dus vanaf volgende week woensdag 13 mei star-
ten we om 19.30 uur. Vóór die tijd draait Sander 
meestal ook al mooie muziek, dus eerder in-
schakelen kan natuurlijk altijd.
Woensdag zijn Henrianne Hijwegen en Christof-
fel te gast.

Meeleven
Onze gedachten gaan uit naar ouderen en al-
leenstaanden. Ondanks de versoepeling van de 
maatregelen wordt van kwetsbaren gevraagd 
zéér voorzichtig te blijven. Dat betekent afstand 
houden en zo min mogelijk contacten. Voor 
sommigen onder ons komt er wat meer licht aan 
de horizon, voor anderen blijft het een lange 
weg om te gaan, zonder aanraking en nabijheid.
We zijn heel blij dat Henk van Domselaar (St. 
Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, 3435 CM 
Nieuwegein) van de ic af is en het herstel, dat 
best een tijd in beslag zal nemen, stapje voor 
stapje verdergaat. Henk zal na de periode in het 
ziekenhuis verder werken aan zijn herstel in een 
revalidatiecentrum, naar alle waarschijnlijkheid 
in de Hoogstraat in Utrecht.

Afscheid
Zoals bekend kondigde ik in de dienst van 23 
februari mijn vertrek aan. Mijn inschatting was 
toen eind augustus/begin september te ver-
trekken. Door deze coronatijd is het vreemd om 
nu weg te gaan. Een afscheidsdienst plannen is 
bijvoorbeeld nog niet mogelijk en bezig zijn met 
het zoeken naar een huis in deze hectische tijd 
is ook lastig. Daarom heb ik het voorstel gedaan 
om nog enkele maanden langer te blijven, tot 1 
december. Omdat mijn energiepeil nog steeds 
niet is wat het hoort te zijn, heb ik wel voorge-
steld om vanaf 1 september 50% te gaan wer-
ken. Daarbij zal ik me concentreren op eredien-
sten, begrafenissen en ziekenhuisbezoek.    

EBEN-HAËZERKERK NIJKERKERVEEN

Lege kerk 
Wanneer gemeenteleden op woensdag-
avond bij de radio-uitzending in een lege 
kerk zitten, dan proef ik telkens de hun-
kering om op zondag weer met de hele 
gemeente in de kerk te zijn. Niet naar de 
kerk kunnen op zondag ervaart ieder-
een toch wel als een groot gemis. Mark 
Rutte schilderde afgelopen woensdag in 
de persconferentie de grote lijnen voor 
de komende weken en maanden van de 
versoepeling van de maatregelen. Hij 
noemde het ‘het coronaspoorboekje’.  

Zo komt er langzamerhand meer ruimte voor 
kerkelijke activiteiten. Vanaf 1 juli is het mogelijk 
om met maximaal 100 mensen bij elkaar te ko-
men. Het betekent dat elke plaatselijke kerk, en 
natuurlijk ook wij, plannen gaan maken om de 
zondagse eredienst in aangepaste vorm weer op 
te starten. We houden je zo goed mogelijk op de 
hoogte wanneer die plannen uitgewerkt zijn.

Ontmoetingsmoment zondag 10 mei,  
10.00 uur
Op deze zondagen tussen Pasen en Hemelvaart 
lezen we verhalen over Jezus’ verschijning aan 
zijn leerlingen. A.s. zondag doen we dat door 
het verhaal te vervolgen van de wonderbaarlijke 
visvangst en te kijken naar het gesprek dat volgt 
tussen Jezus en Petrus.
• Welkom
• Psalm 42:1,3 
• Bijpraten
• Ev. Liedbundel 79:1,2,3 - Vrede zij U
• Gebed
• Schriftlezing: Johannes 21:15-19
• Instrumentale muziek
• Overweging
• Ev. Liedbundel 246:1,2 - Ik bouw op U
• Dankgebed en voorbeden
• Slotwoorden en zegen
• Lied 23B:1,2,5 - De Heer is mijn herder
• Collecte: maak uw bijdrage over op rekening
NL27 RABO 0373 7259 22 t.n.v. Herv. Gem. Nij-
kerkerveen Eben-Haëzerkerk. De gelden worden 

https://www.youtube.com/watch?v=cXIE89k8fCI
https://www.youtube.com/watch?v=mEnCQlfVaag
https://www.youtube.com/watch?v=u8cY7372JS0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SXbvwzurIRA
https://www.youtube.com/watch?v=6PdwOecMjbA


Jarigen in mei 
2 mei • Dhr. J. van der Werff, Schoolstraat 70
3864 MJ  Nijkerkerveen; 84 jaar                                                       
13 mei • Mevr. G. Ruitenbeek-van de Bunt,  
Westerveenstraat 22, 3864 EN N’veen; 76 jaar
22 mei • Dhr. H. Berculo, Wouter van de Kamp-
straat 30, 3864 GG  Nijkerkerveen; 84 jaar
26 mei • Mevr. H.C. van der Werff-Vlug. School-
straat 70, 3864 MJ  Nijkerkerveen; 85 jaar
27 mei • Dhr. J. Geurtsen, Barend Kuisstraat 1, 
3861 HP Nijkerk; 77 jaar
27 mei • Mevr. B. Bralts-Prins, Bachlaan 31,
3862 GK  Nijkerk; 79 jaar
29 mei • Mevr. J. Pieper, Schoonbeekhof 55-31,
3774 DA  Kootwijkerbroek; 87 jaar
29 mei • Mevr. B. van Doornik-van den Heuvel,
Ds. Hugenholtzstraat 11, 3864 GH Nijkerker-
veen;78 jaar
30 mei • Dhr. R.W.P van der Hulst, Drostendijk 
24 (kamer 4), 3771 SB  Barneveld; 85 jaar
31 mei • Mevr. N. Vlijm-Karman, Heinencamp 
40, 3861 LM Nijkerk; 76 jaar
1 juni • Dhr. J.A. Coster, Hoevelakenseweg 2,
3864 MN  Nijkerkerveen; 79 jaar
2 juni • Mevr. A. Schotsman-van Vaneveld, p/a 
Meester Folkertsstraat 12, 3864 GD Nijkerker-
veen; 75 jaar
5 juni • Mevr. W. Landman-van de Bunt, Speel-
tuinpad 6, 3861 AP  Nijkerk; 82 jaar
5 juni • Mevr. W. van der Kamp-Tukker, Samuel 
Gerssenlaan 109, 3861 HC  Nijkerk; 90 jaar
  
Huwelijksjubilea 
1 mei • Dhr. en mw. J.W. van Soeren-van Duin-
kerken, Hoevelakenseweg 1-a, 3864 MN  Nij-
kerkerveen; 56 jaar getrouwd
9 mei • Dhr. en mw. H. Oudeman-Zwarts, Laak-
weg 60-a, 3864 LD  Nijkerkerveen;  
57 jaar getrouwd
20 mei • Dhr. en mw. Stitselaar-van den Heuvel,
Westerdorpstraat 79, 3871 AV  Hoevelaken;  
25 jaar getrouwd
30 mei • Dhr. en mw. A. van Leeuwen-Rijnsbur-
ger, Hoogstraat 42, 3862 AL  Nijkerk;  
40 jaar getrouwd
31 mei • Dhr. en mw. A. van Breugelen-van de 
Bor, Schoolstraat 84, 3864 MK  Nijkerkerveen;
59 jaar getrouwd 

Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 15 mei 
worden verzonden (dus over één week).
 

Meeluisteren
         Luister de diensten mee   
                       of luister de diensten terug  
                                 via Kerkdienst gemist via 
          https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1167-Eben-Haezerkerk-Nijkerkerveen
 
Familie Oudshoorn in Namibië 
Hoe gaat het met Joram, Danielle en hun mei-
den in Namibië? Een stukje uit hun blog: 
Vanaf 19 april zouden we voor twee maanden 
op verlof komen naar Nederland. We zagen uit 
naar alle ontmoetingen. Nu moesten we best 
een lastige afweging maken: kan ons verlof wel 
doorgaan? Moeten we misschien eerder gaan 
zolang er nog vluchten zijn omdat we anders 
voorlopig Namibië niet kunnen verlaten?
We hebben uiteindelijk in overleg met de GZB 
het besluit genomen om ons verlof uit te stellen. 
Vliegen naar Nederland is onmogelijk, omdat 
het vliegveld van Windhoek gesloten is. En het 
bezoeken van familie, vrienden en kerken die 
ons ondersteunen, zou er nu in Nederland voor-
lopig ook niet inzitten. Dat betekent dus voor 
ons dat we gewoon in Namibië blijven en hier 
in ons eigen huis er met elkaar het beste van te 
maken.  
Laten we bidden voor Namibië en onze wereld 
in deze moeilijke tijd. Net als de hele schepping, 
zuchten ook wij die de eerstelingen van de Geest 
ontvingen (Rom. 8:22,23). Laten we elkaar aanmoe-
digen om geworteld te blijven in Christus, elkaar 
herinneren aan onze identiteit als kinderen van de 
Vader en in de kracht van de Geest getuigen van de 
vaste hoop ‘dat de schepping bevrijd zal worden van 
de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in 
de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken 
wordt.’ (Rom. 8:21).

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