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Hemelvaart
vieren. Die woensdagavond nemen we de dienst 
vast op, zodat deze ook in onze beide andere 
plaatselijke kerken uitgezonden kan worden op 
donderdag.
Op woensdag 27 mei zetten we dan onze weke-
lijke uitzending voort. We starten om 19.30 uur. 
Dan verwelkomen we als gasten Zico en Xeliza 
Nederhand.

Viering Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaart zou een gezamenlij-
ke viering van de drie kerken zijn in onze kerk. 
Nu alles anders gaat, proberen we toch aan dat 
gezamenlijke vast te houden. Nu de kerkgangers 
van de drie kerken die gezamenlijkheid niet uit 
kunnen drukken, kunnen de voorgangers dat 
wel. Daarom is het fijn dat ds. Judith Visser en 
ds. Leendert v.d. Sluijs samen met mij aanwezig 
zijn. We willen het, zoals we dat gewend zijn op 
zondag de laatste weken, vooral ook een ont-
moetingsmoment laten zijn. Elke voorganger 
zal een Bijbelgedeelte aandragen en een lied en 
daar praten we met elkaar over door. Aanvangs-
tijd: 9.00 uur.

Meeleven
We vermelden allereerst het adres van Henk van 
Domselaar: St. Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, 
3435 CM Nieuwegein.
Verder een mededeling over de invulling van 
het pastoraat. Nu we in een tijd leven dat er 
langzamerhand meer bewegingsruimte komt, 
wil ik ook het bezoekwerk weer opstarten. De 
landelijke PKN adviseert nog zoveel mogelijk 
direct contact te vermijden. Maar wanneer 1,5 
meter in acht genomen kan worden, lijkt het 
mij verantwoord om elkaar weer te ontmoeten. 
Het lijkt mij logisch om met crisispastoraat te 
starten. Dat betekent bij ernstige ziekte en rond 
begrafenissen. 
Maar wat ik ook weet: crisissituaties zijn soms 
ook aanwezig buiten deze zichtbare feiten van 
ernstige ziekte en overlijden. Laat dat in dat 
geval aan mij weten, en schroom niet aan de bel 
te trekken!

Weer naar de kerk? 
Vanaf 1 juli a.s. hebben wij als gemeente weer 
de mogelijkheid om samen te komen in onze 
kerk. Wel met het nadrukkelijke voorbehoud 
dat het virus niet weer de kop opsteekt en met 

EBEN-HAËZERKERK NIJKERKERVEEN

Behelpen 
Het is elke keer puzzelen om juiste lie-
deren te vinden bij het Bijbelgedeelte 
of thema van het ontmoetingsmoment. 
Soms zijn mooie liederen nauwelijks ver-
staanbaar of klinkt het orgel veel te na-
drukkelijk. Het blijft natuurlijk behelpen 
en iedereen snapt dat hopelijk. Soms 
worden er coupletten niet gezongen, 
die nu juist passend zijn bij de uitleg van 
het Bijbelgedeelte. Dat geldt ook voor 
a.s. zondag, en daarom hierbij het 2e 
couplet  van Lied 657 dat we niet zingen, 
maar wat wel heel passend is:
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

Ontmoetingsmoment zondag 17 mei, 
10.00 uur
• Welkom
• Psalm 150:1,2 (Loof God, loof hem overal)
• Bijpraten
• Evangelische Liedbundel 122:1,3,4 (Daar juicht 
een toon)
• Gebed
• Schriftlezing: Johannes 21:18-25
• Gitaarspel
• Overweging
• Lied 657:1,3,4 (Zolang wij ademhalen)
• Dankgebed en voorbeden
• Slotwoorden en zegen
• Lied 1005:1,2,4,5  (Zoekend naar licht)
• Collecte: NL27 RABO 0373 7259 22 t.n.v. Herv.
Gem. Nijkerkerveen Eben-Haëzerkerk.

Radio-uitzending woensdagavond
A.s. woensdag 20 mei is er géén gebruikelijke 
uitzending, omdat we een dag later Hemelvaart 

https://www.youtube.com/watch?v=kqGNliR2BlE
https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw
https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw
https://www.youtube.com/watch?v=djpbDsc-dkM
https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk


inachtneming van de voorschriften die gelden, 
waaronder de 1,5m afstand. Kees heeft een 
berekening gemaakt van het aantal mensen dat 
de dienst in onze kerk zou kunnen bijwonen. 
Er zijn 255 zitplaatsen in de kerk, maar bij 1,5 
m. afstand van elkaar mogen er hoogstens 80 
mensen in de kerk. Hiervoor moet veel worden 
geregeld. Het vraagt om een goede organisatie, 
waarbij gastheren/-vrouwen moeten worden 
ingeschakeld om de kerkgangers naar hun zit-
plaats te begeleiden. De landelijke PKN denkt 
hierin actief mee. Zo zou de maand juni alvast 
kunnen worden gebruikt om dit met maximaal 
30 personen te oefenen. De vraag die dan op-
komt is: welke 30 mensen? Ook bij maximaal 80 
mensen zal die vraag zich voordoen. Kortom, er 
is veel denkwerk nodig om dit zorgvuldig voor te 
bereiden en in te richten. Volgende week wordt 
dit in het moderamen besproken en een voor-
stel voorbereid voor de kerkenraadsvergadering 
op 2 juni. Dan zal een besluit worden genomen 
over het moment en de wijze waarop wij als 
Eben-Haëzerkerk weer zullen samenkomen.  

Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 29 mei 
worden verzonden (dus over twéé weken).
 

 

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 
Er is een nieuwe gebedsbrief ontvangen. Zij 
schrijven: wilt u met ons DANKEN ...

• voor Gods trouw, ook in deze tijden van corona
• dat corona zich tot nu toe maar beperkt heeft 
verspreid in Namibië 

Wilt u met ons BIDDEN...
• voor de Namibia Evangelical Theological Se-
minary (NETS). Joram werkt weer vanaf NETS, 
maar de studenten volgen de lessen nog van-
af hun huis. Bid voor docenten en studenten, 
omdat het afstandsonderwijs in de Namibische          
setting voor nogal wat uitdagingen zorgt
• voor Joram als hij met het leiderschapsteam 
besluiten moet nemen in deze situatie. Bid ook 
voor de contacten met de overheid over wan-
neer er weer gestart kan worden met recht-
streeks lesgeven
• voor de mensen in de sloppenwijken die 
moeilijk afstand kunnen houden en leven onder 
slechte hygiënische omstandigheden. De onge-
lijkheid in leefomstandigheden is nu nog duide-
lijker zichtbaar
• voor wijsheid voor de overheid in Namibië. 
Met name voor goede besluiten op het gebied 
van onderwijs
• voor ons gezin. Miriam, Tirza en Joëlle zijn nu 
voor de 8ste week thuis. Het is heel druk met 
elk een enorm pakket werk te doen. Het is heel 
druk voor Daniëlle en dit is lastig voor Elise. De 
overheid wil nu dat de scholen pas weer op 3 
augustus beginnen.
Hartelijke groet, Joram en Danielle
www.gzb.nl/oudshoorninafrika

Jarigen in de maand juni 
1 juni • Dhr. J.A. Coster, Hoevelakenseweg 2,  
3864 MN Nijkerkerveen: 79 jaar
2 juni • Dhr. G.G. Elbertsen, Wikke 19,  
3863 DC Nijkerk: 75 jaar
2 juni • Mevr. A. Schotsman-van Vaneveld, p/a 
Meester Folkertsstraat 12, 3864 GD Nijkerkerveen: 
75 jaar
5 juni • Mevr. W. van der Kamp-Tukker,  
Samuel Gerssenlaan 109, 3861 HC Nijkerk: 90 jaar
5 juni • Mevr. W. Landman-van de Bunt,  
Speeltuinpad 6, 3861 AP Nijkerk: 82 jaar                              
10 juni  • Dhr. A. van Diest, Van Noortstraat 9, 
3864 ES Nijkerkerveen: 77 jaar
27 juni • Dhr. H. van Dunschoten, Dirk Ruitenbeek-
straat 45, 3864 GA Nijkerkerveen: 91 jaar                                   
28 juni • Dhr. B. Kas, Nieuwe Kerkstraat 97-a,  
3864 EC Nijkerkerveen: 81 jaar 

Huwelijksjubilea juni 
geen
 
Bartho Versteeg & Gert van der Schuur   
       ><>  <><
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