
Nieuwsbrief #9 - 29 mei 2020 

Pinksteren
• Orgelspel
• Welkom
• Psalm 138:1,4
• Bijpraten
• Lied 683:1,4 (’t Is feest vandaag)
• Gebed
• Schriftlezing: Handelingen 2:14-24
• Orgelspel
• Overweging
• Evangelische Liedbundel 246:1,2 –  
    Ik bouw op U
• Dankgebed en voorbeden
• Slotwoorden en zegen
• Lied 675:1,2 (Geest van hierboven,  
   leer ons geloven)
• Orgelspel 
• Collecte: NL27 RABO 0373 7259 22, t.n.v. de  
   Eben-Haëzerkerk.

Radio-uitzending
Ook a.s. woensdag 3 juni is er weer een ra-
dio-uitzending vanuit de kerk. Dit keer zijn Els 
v.d. Bunt en Wil Davelaar te gast. Het is heel fijn 
dat nog steeds mensen liederen door blijven 
geven. En het zou helemaal fijn zijn wanneer dat 
blijft gebeuren zolang we op woensdag vanuit 
de kerk uitzenden! We starten om 19.30 uur.

Motorrit 4  juli gaat niet door
Vorig jaar hadden we voor het eerst een zeer 
geslaagde motorrit vanuit de drie plaatselijke 
kerken. Dit jaar zouden we hier heel graag een 
vervolg aan geven, maar we vinden het in deze 
coronatijd nog te vroeg. Afstand houden tijdens 
tussenstops en de lunch blijft toch nog ingewik-
keld. We willen de rit niet definitief afgelasten, 
maar uitstellen tot september/oktober. We 
willen na de zomer een nieuwe datum prikken 
en die laten we dan weten.

Coronacafé
Toen we als predikanten van de drie Veense 
kerken onlangs voor het eerst weer bij elkaar 
kwamen, stelden we ons de vraag: wat kunnen 
de kerken betekenen voor Nijkerkerveen en 
omgeving?
Een van de ideeën was een tv-programma ma-
ken met bekende mensen uit Nijkerkerveen. Om 
op die manier het onderlinge contact, wat in 
deze coronatijd zoveel minder is, toch te stimu-
leren. De eerste uitzending is opgenomen en te 
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Kerkdiensten
Volgende week vergaderen we als ker-
kenraad. Het belangrijkste punt is het 
hervatten van de kerkdiensten in juli, 
wanneer het mogelijk is met maximaal 
100 mensen bij elkaar te komen. In het 
voorbereidingstraject zijn al wel een 
aantal dingen duidelijk geworden. We 
zullen vanwege de verplichting van 1,5 
meter afstand bij lange na geen 100 
mensen kunnen herbergen. We merken 
ook dat er nogal wat verschillende me-
ningen bestaan over het waarborgen 
van voldoende veiligheid. We zullen er 
volgende week vast uitkomen met el-
kaar en dat vervolgens communiceren.
 
Wat voor mij al wel duidelijk is: je kunt de kerk-
dienst die we mogelijk weer gaan hervatten niet 
vergelijken met de kerkdienst die we gewend 
waren. Vooral ook omdat we niet mogen zingen 
zal het een totaal andere beleving geven. Daar-
naast zullen we met veel minder mensen in de 
kerk zitten en op afstand van elkaar. 

Meeleven
Voor het eerst is in de afgelopen week weer be-
zoek mogelijk geweest in de verzorgingshuizen. 
Bijzondere momenten om na zo’n twee maan-
den weer écht bij elkaar te kunnen zijn.
Nog lang niet alles kan ook in de verzorgings-
huizen gaan zoals dat voor de coronacrisis was. 
Maar de eerste stap is er!

Ontmoetingsmoment, zondag 31 mei, 
10.00 uur 
A.s. zondag is het Pinksteren. Nu is het helemaal 
vreemd om niet bij elkaar te komen, omdat we 
vieren dat de Geest niet alleen God met mensen 
verbindt, maar ook mensen onderling. En we 
kunnen dat niet samen vieren. Toch geloven we 
ook dat de Geest barrières kan overwinnen. Fijn 
dat Nel Vlijm een paar liederen wil zingen en dat 
Rien van Boeijen het orgel bespeelt.

https://www.youtube.com/watch?v=SXbvwzurIRA


zien op www.nijkerkerveen.org. 
We zijn blij dat we geholpen worden door veel 
mensen die de techniek verzorgen (Aalt  Guliker, 
Edwin Rakhorst en lokale omroep A1) en Gert 
v.d. Schuur die voor muzikale intermezzo’s zorgt.
De eerste gasten zijn burgemeester Gerard Ren-
kema en motorhandelaar Ap Deroue.

Giften voor de Diaconie
Bij huisbezoek heeft Truus van Soeren € 10,- 
ontvangen. Truus van Dusschoten heeft bij een 
huisbezoek € 20,- gekregen.

Solidariteitskas 2020
Nader mijn God tot U
Alles op mijn weg, ieder woord dat ik zeg
elke nacht, elke dag, elke traan, elke lach 
brengt mij dichter bij U.

Alles wat mij raakt, heeft mij sterker gemaakt.
Elke vraag, elke hoop, elke stap in geloof
brengt mij dichter bij U.

Nader mijn God tot U 
Steeds dichterbij, altijd en overal bent U met mij 
Ik zing zelfs in de nacht, U liefde geeft mij kracht.
Ik word door U verwacht en U door mij.
Nader mijn God tot U.

Geacht gemeentelid, 
In deze moeilijke periode die achter ons ligt en 
nog gaat komen, hebben wij allen te maken 
met onzekerheid. Er is veel veranderd, zelfs het 
samen geloven is anders. We hebben geen ge-
zamenlijke dienst meer op de zondag. Gelukkig 
mogen we ons nog via de kerkradio solidair ver-
bonden voelen met elkaar, al is het op gepaste 
afstand.
We helpen elkaar waar het kan en dat moeten 
we ook blijven doen. Niet alleen met een tele-
foontje, een bloemetje, een boodschap doen 
voor iemand of een praatje op gepaste afstand, 
maar ook naar elkaar omzien en zorgdragen.
Zou u ook zorg willen dragen voor uw gemeen-
te waar u lid van bent d.m.v. het geven aan de 
solidariteitskas? Er zijn velen die door deze crisis 
in financiële moeilijkheden zijn gekomen, dit 
dragen wij met elkaar en we zijn allen verant-

woordelijk om naar hen om te kijken.
 
De solidariteitskas wordt gevuld door een vaste 
jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten 
binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit 
de solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar be-
doeld om duurzaam op weg te helpen. Om het 
mogelijk te maken de kansen die er zijn om te 
zetten in hoopvolle activiteiten en elkaar de hel-
pende hand te bieden. Zo delen we en dragen 
we samen bij aan één kerk, ook wij als Eben-Ha-
ezergemeente mogen hiervan gebruikmaken. 

Bijdragen
Als gemeente vragen wij voor elk belijdend lid 
en voor doopleden een bijdrage van
€ 12,83. Voor elk belijdend lid wordt €5,- euro 
afgedragen aan de Solidariteitskas van de PKN. 
Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze 
eigen gemeente. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw 
bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en 
het voortbestaan van de gemeenten en het bo-
venplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? 
Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk 
op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Hartelijke groet van de kerkrentmeesters. 

De betaalinstructie voor de solidariteitskas 
2020 is als volgt. Wij verzoeken u vriendelijk het 
bedrag van € 12,83 per lid over te maken op 
bankrekeningnummer RABO 0373 7259 22 t.n.v. 
Eben-Haëzerkerk onder vermelding van Solidari-
teitskas 2020 én uw adresgegevens.
Voor de gemeenteleden die een incassomachti-
ging hebben afgegeven, vindt de  incasso van de 
solidariteitskas plaats op 25 juni 2020, met de 
omschrijving Solidariteitskas E.H-kerk.

Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 12 juni 
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
 
 
"Als de Geest niet was uitgestort, was 
mijn geloofshuis allang ingestort."
 
Bartho Versteeg & Gert van der Schuur   
       ><>  <><
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