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Op 14 juli was het precies twintig jaar dat ik in 
Amerongen sta. Voor mijzelf misschien wel reden 
voor een kleine ontboezeming; eenzelfde die ik 
ook tien jaar geleden hier al heb verwoord en 
nu met kleine aanpassingen herhaal, omdat de 
kopij voor dit stukje op de voorkant tijdens mijn 
vakantie ingeleverd moest worden.

Bevestiging en intrede dus op 14 juli 2002. Weer 
tien jaar daarvoor, op 2 augustus 1992, ging ik 
als gastpredikant uit het naburige Scherpenzeel 
voor het eerst in de Andrieskerk voor. De kerk 
was net daarvoor gerestaureerd. In Scherpenzeel 
was ik sinds 1987 verwend met een heel jonge, 
leuke, gefedereerde gemeente. Zij huisde in een 
achthoekig gereformeerd kerkgebouw: een sober, 
kaal bankenpaleis waar je maar heel moeilijk 
afgeleid kon worden. In het weekend wel eens 
onderweg naar de dierentuin – met onze toen 
nog kleine kinderen – zei ik, afdalend door de 
Koenestraat of de Holleweg en met zicht op de 
toren: “hier zou ik best nog een keer naar toe 
willen, al was het alleen maar om die mooie kerk!”

In 1996 vertrokken we naar Vroomshoop, een 
Overijssels veendorp, ontstaan in het midden van 
de negentiende eeuw en met een kerk uit die 
periode. Ook al niet echt een schoonheid van een 
gebouw. Eigenlijk vlees noch vis: niet heel oud en 
ook niet modern.
In augustus 2001 belde de secretaris van de 
beroepingscommissie: Amerongen was vacant, 
mijn naam was genoemd, en of er misschien 
contact gelegd kon worden. 
Voor een kerkgebouw alleen ga je niet naar een 
andere gemeente, als het goed is. Maar een mooi 

historisch kerkgebouw is voor mij persoonlijk toch 
wel mooi meegenomen. 

Lied 280 (‘De vreugde voert ons naar dit huis’) 
verwoordt veel van wat ik in en aan de Andries 
beleef. In het rampjaar 1672 – nu precies 
350 jaar geleden – is er door de Fransen flink 
huisgehouden in de kerk. En dan te bedenken 
dat toen de kerk er dus al zo’n tweehonderd jaar 
stond! Het geloof wordt nadrukkelijk ook beleefd 
in de continuïteit van de geslachten! Van zondag 
tot zondag door de kerkruimte zèlf op het feit te 
mogen worden gedrukt, dat wij ‘de eersten niet 
zijn’ die in geloof samenkomen, is voor een ieder 
van ons in het algemeen - en sommigen onder 
ons in het bijzonder - heel heilzaam. 

Het lied begint met de vreugde. Het is een zelfde 
soort vreugde als bijvoorbeeld ook in de psalmen 
84 en 122 wordt verwoord. Die vreugde zit niet in 
hout en steen op zich, maar is natuurlijk bovenal 
gelegen in het uitroepen van zijn Naam en in het 
lied dat daarvan getuigt (vers 1), als ook in het 
samenkomen rond brood en wijn (vers 6). 
Maar hout en steen mogen wel dienstbaar zijn 
aan de verkondiging in Woord en sacrament. 
Over de bouw van de St. Andreaskerk ofwel 
‘Andries’ is destijds ook in liturgisch opzicht al 
bewust nagedacht. Het koor – waar vroeger het 
altaar stond – gericht naar het oosten (Christus 
als Licht der wereld en Zon der gerechtigheid) 
en de doopkapel (nu verstopt in de toegang naar 
het orgel) in het westen. Van water van de doop 
in het westen, plaats van de ondergaande zon, 
werd je geleid naar de tafel van brood en wijn 
in het oosten, van de opgaande zon. Drie treden 

scheiden het schip en het koor van de kerk: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
‘Dit huis slijt met ons aan de tijd’, staat in het 
laatste couplet. De kerkrentmeesters weten er 
alles van. Maar ze doen hun uiterste best om het 
kerkgebouw bij wijze van spreken tot de jongste 
Dag in goede staat te houden. Om onderweg 
naar morgen, in continuïteit met hen die ons 
voorgingen, aan ‘de Naam die met ons gaat’ een 
‘huis voor het Woord’ te bieden. Een huis dat voor 
het dorp, voor de wereld openstaat. Een kerk met 
open deuren. 

En wie – kerkelijk of buitenkerkelijk – verzucht 
straks niet vanuit de verte, terugkerend van 
vakantie, juist bij het zien van de Andrieskerktoren: 
‘we zijn weer thuis!’

E.J. de Ruiter

 

De vreugde voert ons 
naar dit huis

De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t Woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn Naam over ons uit 
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, 
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan,

Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht.

Lied 280: 1, 2, 6 en 7
Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk

Tekst: Sytze de Vries
Melodie: Willem Vogel 

De vreugde voert ons naar dit huis
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Zondag 24 juli
10.00 uur   ds. W.H. van Boeijen, 
   Dedemsvaart
18.30 uur  ds. M. Roelofse, Katwijk a/d Rijn
collecten   1. KRM predikantsplaats
   2. DIAC Tear
koster  Wim van den Berg
organisten  Anton Kanis en Jonathan Bogerd

Zondag 31 juli
10.00 uur   ds. J. Riemersma, Sliedrecht
18.30 uur  ds. W.P. van der Hoeven,  
   Amersfoort
collecten   1. KRM algemeen
   2. DIAC algemeen
koster  Marianne van de Zandschulp
organisten  Robert van Deelen en 
   Joke Wolswinkel

Zondag 7 augustus
10.00 uur   ds. P. Hoogendam, Veenendaal
18.30 uur  ds. A.D. Poortman, Veenendaal
collecten   1. KRM predikantsplaats
   2. DIAC HGJB
koster  Henk Kleijer
organist  Erik Bogerd

Zondag 14 augustus
10.00 uur   ds. G.J. Mantel, Woudenberg
18.30 uur  ds. M.L.W. Karels, Veenendaal
collecten  1. KRM algemeen
   2. KRM predikantsplaats
koster  Dicky Groothuis
organisten  Robert van Deelen en 
   Joke Wolswinkel

Zondag 21 augustus
10.00 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
18.30 uur  ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
collecten   1. KRM algemeen
   2. KRM predikantsplaats
koster  Gerry van Hardeveld
organisten  Arjan de Nooijer en Anton Kanis

Zondag 28 augustus
10.00 uur   ds. P. Molenaar, Barneveld
18.30 uur  ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten  1. KRM algemeen
   2. DIAC algemeen
koster  Job van de Bovenkamp
organist  Robert van Deelen 
oppas  Selina en Jente

Zondag 4 september
10.00 uur   ds. A.L. de Kwaadsteniet
18.30 uur  ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten   1. KRM predikantsplaats
   2. DIAC algemeen
koster  Adrie Nell
organist  Erik Bogerd
oppas  Marjan en Irene

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te 
beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-
Gemeente-Overberg
Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te 
beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-
Efrathakerk

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt in 
de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf  
08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de 
schoolvakanties. 

Zondag 24 juli
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Stichting Bartiméus
   2. Werk van de kerk
geen oppas in Kerkheem i.v.m. vakantie
knd. onderbouw Willemiek
knd. bovenbouw Lisanne
koster   Ton de Jong, 0318 472688
koffie   Nel de Jong en Maaike Verschoor

Zondag 31 juli
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Gerdy Osei-van Noort/Alafya
   2. Werk van de kerk
geen oppas in Kerkheem i.v.m. vakantie
geen knd. i.v.m. vakantie
koster   Stoffel Dicou, 454272
koffie   Ineke van Altena en  
   Hiske Weijman

Zondag 7 augustus
10.00 uur   ds. C. Fieren uit Rhenen
collecten   1. Plaatselijk werk diaconie
   2 Onderhoud orgel
geen oppas in Kerkheem i.v.m. vakantie
geen knd. i.v.m. vakantie
koster   Anton Nieuwschepen, 453227
koffie   Nel den Hartog en 
   José van Zanten

Zondag 14 augustus  
Meedenkdienst
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Kerk in Actie Zomerzending
   2. Werk van de kerk
geen oppas in Kerkheem i.v.m. vakantie
geen knd. i.v.m. vakantie
koster   Klaas Brouwer, 452416
koffie   Aartje van Vliet en 
   Teuni Nieuwhoff

Zondag 21 augustus
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Dorpsakker de Parel
   2. Taakgroep pastoraat
geen oppas in Kerkheem i.v.m. vakantie
geen knd. i.v.m. vakantie
koster   Huib van Alfen, 
   454308 of 06 44922744
koffie   Toos de Boer en Tristan de Jonge

Zondag 28 augustus  
Doopdienst
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Ouderenzorg/Binnenlands 
      diaconaal collecte
   2. Werk van de kerk
oppas in Kerkheem
knd. onderbouw Martine
knd. bovenbouw Inge
koster   Pieter Hein v.d. Stigchel, 452469
koffie   Elly Brunekreeft en Dicky de Greef

    Kerken en aankomende diensten

EfrathakerkAndrieskerk

Zondag 4 september
10.00 uur   ds. E.J. de Ruiter
collecten   1. Werelddiaconaat
   2. Werkgroep missionair
oppas in Kerkheem
knd. onderbouw Gerdien
knd. bovenbouw Ineke
koster   Geralt Joren, 451426
koffie   Koos van Zeist en Bep Ravenhorst

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of 
later te volgen via www.pwamerongen.nl. 
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan  
abramblom@ziggo.nl of 06 30440382. 
Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of  
0318 471085
Bij de collecten: Rekeningnummers van Diaconie 
en Kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van 
de Klokkenluider in de informatiekolom onder 
Andrieskerk.



Andrieskerk
Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,  
3958 CH Amerongen. 
Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 
CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor 
noodgevallen) 
Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS 
Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl   
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, 
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com 
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. 
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.  
Pastoraat:  Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: 
Jan vd Heiden, janvdh1202@gmail.com,  
tel. 0318 471853 
Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst,  
Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074,  
scriba.pgm.amerongen@gmail.com 
Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS 
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com 
Administratie Diaconie en diaconie buitenland: 
dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, 
telefoon 461500 of 06 53394576;  
Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138 
Administratie kerkrentmeesters:  
mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876,  
kerk-sandra@wimruitenbeek.nl 
Bank: NL58 RABO 0302 1026 98 
Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. 
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren 
en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen 
Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, 
bank NL98 RABO 0302 1038 21 
Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, 
Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  
tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com  
Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, 
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com 
Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur 
Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, 
tel. 0318 47 99 94.   
Website: www.pwamerongen.nl

Efrathakerk
Adres: Haarweg 35-A, Overberg 
Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28, 
3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133.  
predikant@hervormdoverberg.nl 
Scriba: Dhr. G. den Hertog, Dwarsweg 52-A,  3959  AJ  
Overberg. Tel. 06 13962590. scriba@hervormdoverberg.nl  
E-mail kopij voor de Klokkenluider:  
klokkenluider@hervormdoverberg.nl 
Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86  t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18  
t.n.v.  Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg. 
Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl

Bij de diensten
Op zondag 28 augustus staat de doopdienst 
gepland van Benjamin Altin Jimmy. Benjamin, 
geboren op 25 maart, is de zoon van  
Tim en Carolien Lumenta-Rozenberg,  
Kon. Wilhelminaweg 95. We zien er als 
gemeente samen met hen naar uit!

Op zondag 11 september is het startzondag! 
Centraal staat Lukas 24: 13-35, de lezing over 
de Emmaüsgangers: volgelingen van Jezus die 
al wandelend en etend leren over Hem. Voor 
en na de dienst zijn er bijzondere activiteiten; 
daar kunt u elders meer over lezen.

Op zondag 2 oktober is het Israëlzondag, die 
ene zondag in het jaar waarin we bijzondere 
aandacht schenken aan de band van de kerk 
met het volk Israël. Wilt u meedenken over 
de invulling van deze dienst? Op donderdag  
22 september is er om 20.00 uur in de Ark een 
bijeenkomst om de dienst voor te bereiden. U 
bent vanaf 19.45 uur welkom voor koffie en 
thee. Wilt u zich opgeven bij ds. Mendie Hofma 
als u van plan bent te komen?

De Ridderhof
Donderdag 18 augustus is er weer een kerkdienst 
in De Ridderhof. 15 00 uur begint de dienst. Ds. 
Bert de Ruiter verzorgt deze bijeenkomst. We 
vieren samen het Heilig Avondmaal. Na afloop 
drinken we samen koffie en thee en kunnen we 
bijpraten.

Van harte welkom, Jan vd Heiden

3Van de Redactietafel...

Bij de diensten en vieringen

Protestantse wijkgemeente Amerongen 

Door de PKN wordt wekelijks een Petrus-brief 
gepubliceerd, die ik ook persoonlijk ontvang. 
De titel van de eerste brief van juli jl. trok 
mijn aandacht en maakte mij nieuwsgierig.
‘Dan is het aardse leven goed…’ 

Deze tekst van ds. André F. Troost gaat 
erachter schuil:

Zon, voorzichtig stralend,
God, een mens van vlees en bloed,
die ons, hoe ver dwalend,
lachend met een kus begroet –

Stil en zacht gekomen,
dageraad in onze nacht,
licht in zwarte dromen:
ochtendgloren, lang verwacht –

Hemel, warm de aarde,
heel mij, smeed voortaan
ploegen, smelt de zwaarden –
LIEFDE, raak de wereld aan!

Van harte wensen we elkaar een mooie 
zomertijd, met hoop voor de toekomst, 
ondanks de turbulente tijd waarin we leven!

Met een hartelijke groet, namens de redactie,  
Marga van de Weerd
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Startzondag: 11 september
Ik hoop dat u allen naar de startzondag komt 
en de activiteiten voor en na de dienst. We 
weten niet wat het najaar gaat brengen aan 
corona-beperkingen, dus laten we genieten 
van de mogelijkheden die er nu zijn, en elkaars 
gezelschap. Het thema dat door de landelijke 
protestantse kerk voor het komende seizoen 
werd aangedragen, is: ‘Aan Tafel’. 

We sluiten daar voor deze startzondag bij aan. 
Heel letterlijk.

Vanaf 08.15 uur, voorafgaand aan de dienst 
bent u aan tafel welkom voor een ontbijt in het 
scoutinggebouw (Accommodatie de Kameel, 
Burgwal 1, 3958 ER Amerongen). 
Om 08.30 uur begint het ontbijt.

Vervolg ‘Bij de diensten en vieringen’

We zijn dan te gast bij de tieners, die al vanaf 
zaterdag daar verblijven en een gezellig en 
inspirerend programma volgen.
Voor koffie en thee wordt gezorgd, maar u moet 
zelf uw belegde boterhammetjes meenemen. 
Of blote boterhammen en een ongekookt ei; 
dan wordt dat ter plekke voor u gebakken door 
leden van de Taakgroep Jeugd en Gezin.

Om 09.30 uur wandelen/fietsen we naar de kerk.

Na de dienst (die ongeveer tot 10.50 uur 
zal duren) drinken we koffie en zijn er 
verschillende activiteiten die maximaal een 
uur duren: u kunt bijvoorbeeld doorpraten over 
de dienst: aan tafel, of tijdens een wandeling, 
maar u kunt ook kiezen uit zingen, dansen 
of musiceren (daarbij heeft u de keuze uit 
percussie, ukelele of uw eigen instrument).

Om 12.15 uur zullen de gemeenteleden die 
voor muziek, zang en dans hebben gekozen, 
een presentatie verzorgen voor de andere 
aanwezigen en daarmee sluiten we de 
startzondag af.

Voor de kinderen is er een springkussen, 
gedurende al deze activiteiten.

We hopen dat veel mensen (een deel van) deze 
startzondag mee zullen maken.

Er zijn overigens nog wel wat helpende 
handen nodig, dus meldt u zich aan wanneer 
u iets wilt bijdragen: bijvoorbeeld een half 
uurtje toezicht houden bij het springkussen 
en benodigdheden klaarzetten of opruimen 
bijvoorbeeld.

Als u iets lekkers wilt bakken, kunt u dat 
doorgeven aan Brenda Pekkeriet, per  
mail (b.pekkeriet@live.nl) of telefonisch 
(0343-432471). Wilt u kiezen voor baksels 
waarvoor geen schoteltje en vorkje nodig is?

Voor het ontbijt hoeft u zich niet aan te melden. 
Daar bent u sowieso welkom.

Eén steentje kunt u in elk geval bijdragen: 
neem uw eigen beker mee voor de koffie. Dat 
scheelt een hoop wegwerpbekertjes! Dat is 
overigens een aanbeveling voor álle zondagen, 
niet alleen de startzondag. 
Heeft u nog vragen? Hulp aan te bieden? Ik 
hoor het graag!

Ds. Mendie Hofma

Pastoraat

Meeleven - sectie 1, 2 en 3 
Omzien naar elkaar
Opnames:
Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn 
• Dhr. E. Rijksen  

(afd. Somatiek, 1e verd. K. 115)

De Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal 
• Mevr. C.J. Koole-van Duijn  

(afd. Frisia, kamer M 16) 
• Dhr. W. Koole  

(afd. Eem & Grift, k. L 13) 

Vilente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA 
Wageningen 
• Dhr. B. Haze (Woning 1)
• Mevr. I. Haze-Meijboom (Woning 4, kamer 18)

Thuisgekomen na een operatie of opname:
• Mevr. M.A. Pak-Rietveld (De Spijlen 14, 

3921EK Elst) heeft een nieuwe heup 
gekregen. De operatie is goed verlopen en 
ook het herstel verloopt voorspoedig.

• Mevr. N. Drost-van Prattenburg is na haar 
verblijf in het Zonnehuis weer thuisgekomen 
op Burg. Jhr. H vd Boschstraat 109, 3958CC 
Amerongen.

• Mevr. R. Blankestijn-Nellestijn is met een 
gebroken schouder voor revalidatie in het 
Zonnehuis geweest. Als alles volgens plan 
verloopt, is ze op 19 juli weer thuis (Prins 
Bernhardlaan 3, 3958VJ Amerongen).

In Memoriam
Op 10 juni is Aalt Veldkamp overleden. Hij 
werd geboren in Kampen op 28 mei 1933 en 
had vier zussen, waarvan er één jong overleed.

Na de HBS was hij graag naar de universiteit 
gegaan, maar dat was is in die tijd niet mogelijk. 
Het werd de kweekschool en hij werd docent 
(o.a. gaf hij wis- en natuurkunde). In 1970 
trouwde hij met Dineke van Riel; ze kregen 
drie dochters en woonden in Amerongen en 
later in Veenendaal. 

Na de dood van Dineke kwam hij terug naar 
Amerongen en ging wonen in het appartement 
met het beste uitzicht van allemaal (zei hij 
zelf).
Aalt Veldkamp bleef breed geïnteresseerd, 
ook na zijn pensionering. Hij reisde veel, las 
kranten en boeken. Ook leefde hij mee met zijn 

dochters, schoonzoons en vijf kleinkinderen; 
hij leerde facetimen om ook in coronatijd 
contact te houden.

Hij was een betrokken gemeentelid en is 
onder andere kerkenraadslid geweest. Ook 
doordeweeks was hij soms in de kerk te vinden, 
want hij verdiepte zich in de rouwborden in de 
Andrieskerk. Uren zat hij te studeren op de 
familiewapens. De opgedane kennis zette hij 
op papier, zodat bezoekers van de kerk erover 
zouden kunnen lezen. 

Tot voor kort fietste hij regelmatig naar de 
Uiterwaarden om de boten te zien en mensen 
daar te spreken. 

De laatste weken van zijn leven echter, vloeide 
de energie snel weg. Hij kon weinig meer zelf, 
en werd verzorgd door zijn dochters, met hulp 
van de thuiszorg. Hij overleed, kort nadat hij 
er was opgenomen, in locatie Dragonder 
in Veenendaal. Op vrijdag 17 juni was de 
dankdienst voor zijn leven in de Andrieskerk en 
aansluitend was de begrafenis op de Holleweg.
Aalt Veldkamp is 89 jaar oud geworden. 
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Taakgroep Pastoraat

In Memoriam
Op zaterdag 2 juli is Alie ter Steege-Stulen 
overleden. Zij is 99 jaar oud geworden. Alie 
kwam uit een gezin met zeven kinderen. Zij is 
geboren en getogen in Twente. Alie ontmoette 
Dick ter Steege, zij trouwden in 1950 en 
kregen twee zonen: Freek Jan en Hans en 
twee dochters: Margreet en Christien. In 1980 
verhuisden zij samen naar Odijk waar zij bijna 
40 jaar hebben gewoond en altijd betrokken 
zijn geweest bij het witte kerkje.

Alie heeft haar hele leven met veel toewijding 
vrijwilligerswerk gedaan. In 2015 overleed 
Dick. De laatste anderhalf jaar in Elim had Alie 
tot de laatste dag toe een behoorlijk goede 
gezondheid. Haar leven werd gekenmerkt 
door dankbaarheid. De avond voor zij overleed 
genoot zij nog van de weeksluiting in Elim.

Vrijdag 8 juli vond de dankdienst en 
begrafenis plaats in Odijk te midden van 
een grote schare kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 

De tekst die Alie zelf voor haar kaart en 
dankdienst had gekozen was: ‘Dit is wat blijft: 
Geloof, Hoop en Liefde, deze drie maar de 
grootste daarvan is de Liefde’.
Moge haar gedachtenis velen tot zegen zijn.

Margreet Pijl-ter Steege

’s Zondags gaan zij naar de kerk…
Vanuit Driebergen zijn wij in 2005 naar Maurik 
verhuisd. Vanuit een actieve diaconale samen-
op-weg gemeente, gingen wij op zoek naar een 
voor ons passende kerkelijke gemeente in de 
buurt van Maurik en vonden dat in de Ark.   Als 
diaken was ik betrokken bij de diensten in Elim 
en de Ridderhof, en vanaf 2014 coördinator 
van de open maaltijd. Kees was tot voor kort 
betrokken bij de Diaconale stichting Campina.  
Nu we niet zo druk meer zijn is het fijn wat 
meer tijd te hebben voor onze vier dochters 
met hun gezinnen.

Ook na de coronatijd volgen wij graag de 
diensten online, aangezien dat voor mij (door 
hersenletsel) minder energie vergt. Dank aan 

iedereen die dit mogelijk maakt. We missen 
uiteraard de contacten bij het kopje koffie. Ook 
houden wij ervan eens andere diensten mee 
te maken. 

We zijn blij met de nieuwe initiatieven die 
ontstaan in de gemeente, binnen en buiten 
de kerk, zodat we gestimuleerd worden ”om 
onder de mensen het goede te doen”, woorden 
van Dietrich Bonhoeffer. Een Kerk in beweging 
geeft hoop en vergezichten.

We hopen toch regelmatig het pontje te 
nemen om in de Andrieskerk samen met 
geloofsgenoten de dienst te beleven.

Rinske en Kees van Doorn

Vervolg ‘Pastoraat’

Taakgroep Jeugd en Gezin

Zit je op het V.O. of een vervolgstudie? 
Save the date op zaterdag 10 september vanaf 
17.30 uur tot zondag 11 september een uurtje of 
13.00 uur in je agenda! Again sleepover time als 
begin van een nieuwe start na de zomerperiode! 

Deze keer in het scoutinggebouw op de Burgwal! 
Kom maar op met dat kampvuur! Meenemen:
• jezelf
• slaapspullen
• eten voor het American diner buffet voor 

zaterdagavond

Zonder jou kunnen we niet! Ben jij er ook bij? 
Dat zouden we echt top vinden! Opgeven kan 
tot 3 september bij Ingeborg (06-48632342), zo 
snel mogelijk is helemaal fijn! Jij bent meer dan 
welkom! 

Save die date van zaterdagavond 10 september t/m 
zondag 11 september tot een uurtje of 13.00 uur!

Hartelijk dank!
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Kerkenraad

Van de Kerkenraad
De scholen zijn voor een aantal weken dicht en 
we kijken uit naar de zomervakantie. Maar niet 
voor iedereen is dit een fijne periode. 
Er zijn ook mensen die er tegenop zien, het wordt 
stil om hen heen en mensen om hen heen gaan 
met vakantie. Laten we als gemeente ook in de 
zomervakantie naar elkaar om blijven kijken. De 
kerkelijke activiteiten staan op een laag pitje 
in deze periode. In juli en augustus zijn er geen 
kerkenraadsvergaderingen.

Tijdens de laatste vergadering hebben we als 
kerkenraad een goede vergadering gehad, met 
een open gesprek over ons eigen functioneren 
als kerkenraad. 
De nog in te vullen vacatures van ouderling/
scriba, ouderling taakgroep Andries door de week 
en ouderling pastoraat hebben de aandacht 
en baren ons zorgen. We gaan door met het 
benaderen van mensen om hen te vragen of zij 
open staan om een taak op zich te nemen.

11 september is het startzondag. De jeugd heeft 
al een geweldig leuke activiteit aangekondigd in 
de app. Graag willen we met u als gemeenteleden 
deze zondag een leuke startzondag organiseren.
Komt u mee denken, praten en organiseren? 
Neem even contact op met ds. Mendie Hofma. 
Laten we er met elkaar een mooie start van het 
kerkelijk seizoen van maken.

Namens de kerkenraad wensen wij iedereen een 
fijne vakantie. Geniet, kom tot rust en kom veilig 
thuis.
Mocht u iemand nodig hebben om welke reden 
dan ook, neem gerust contact met ons op. Eén van 
de predikanten of de scriba is bereikbaar.

Namens de kerkenraad,  
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld.

Andries door de week

Open maaltijd ook in de vakantie!
Ook in de zomervakantie willen we de Open 
maaltijd door laten gaan. In augustus is het op 
donderdag 11 augustus. U kunt zich opgeven 
in de week voorafgaand aan de maaltijd 
tot en met maandag 8 augustus op het 
telefoonnummer 06 83437291.
Geeft u even aan als u gehaald wilt worden?

Graag tot dan!  
Namens de commissie, Alice van Barneveld

Van de Diaconie
De actie vakantietas is prima verlopen. Alle 
tasjes zijn gevuld weer teruggebracht en wij 
hebben woensdagmiddag 6 juli alle tasjes 
rondgebracht. Het leverde heel dankbare 
reacties op.
De Diaconie heeft van Stichting Câmpina het 
mooie bedrag van € 2000,- gekregen en daar 
hebben we al 2 goede doelen blij mee gemaakt: 
€ 500,- is er aan Rwanda geschonken en € 500,- 
naar Camping Boaz. Pop-up camping Boaz is een 
nieuw initiatief van IZB Dabar. Vier weken lang 
staat er op het terrein van boer Gijs van Ginkel 
een minicamping. Deze pop-up camping is voor 
gezinnen met een minimum aan inkomen, die de 
afgelopen drie jaar niet met vakantie zijn geweest. 
Verblijf is gratis en de koelkast is gevuld. De pop-
up camping wordt door Dabar vrijwilligers en de 
plaatselijke werkgroep gerund.

Diaconie

Wij wensen u en jullie allemaal een fijne zomer 
en voor wie met vakantie gaan: een heel goede 
vakantie!

Hartelijke zomergroeten, Elly Brunekreeft

Beste contactbezoekers
We zitten weer voor veel mensen in de 
vakantietijd, ook de bloemenwinkels sluiten weer.
Het Blommeke in Amerongen is van 25 juli t/m 
17 augustus gesloten.
Carmozijn in Elst is van 18 juli t/m 8 augustus 
gesloten.
Zoals gewoonlijk in de vakantieperiode moeten 
jullie elders jullie bloemen kopen en de kosten 
voorschieten. Lever de bonnen bij mij in dan 
krijg je je voorgeschoten bedrag weer terug.
Ik wens jullie allemaal een goede vakantietijd.

Hartelijke groet Elly van Donselaar,  
Boslaan 21, Amerongen

Giften juni
juni  Stille hulp  
 via mevr. Den Hartog S1  € 10,-
18 juni Stille hulp  
 via mevr. Den Hartog S1  € 10,-
25 juni Diaconie 
 via mevr. Den Hartog S1  € 20,-
30 juni Bloemenpot 
 via ds. Mendie Hofma  € 20,-

Zomeropenstellingen Andrieskerk
De commissie Missionair is gestart met de 
zomeropenstellingen van de Andrieskerk in de 
maanden juli, augustus en september.
Op woensdag van 11.00 uur tot en met 12.30 uur. 
Een moment van rust, bezinning, gebed of een 
kaarsje. 

Op de zaterdagen is de kerk open van 15.00 uur 
tot en met 16.30 uur. In de maand juli en een 
gedeelte van augustus, is dit in samenwerking met 
de orgelbespelingen. Als er geen orgelbespeling 
is, hopen we u te kunnen verwelkomen met een 
muzikaal intermezzo en een kopje koffie.
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Overige berichten

Welkom op ons platform!
De krant staat vol met zorgelijke berichten over 
de opwarming van het klimaat, de teruggang van 
de natuur, de problemen rondom stikstof, schoon 
drinkwater, microplastic in ons voedsel, enz. enz.

Ik word er wel eens moedeloos van. Want wat kan 
ikzelf doen en haalt dat dan wat uit? Ja, houd ik 
mezelf dan voor, dat haalt wat uit, want wat ik doe 
kan anderen hopelijk inspireren om ook stappen te 
zetten en duurzamer te leven. Eén ding is mij wel 
duidelijk geworden: ik heb anderen nodig, die op 
hun eigen manier ook zorg willen dragen voor de 
schepping. 
Om elkaar te bemoedigen en te inspireren is het 
platform Groene Kerk Andries ingericht. Meld 
je aan en doe mee! Geef je tips, tops en mooie 
ervaringen door en help zo anderen op weg. 
Samen wordt ons effect groter. 
En natuurlijk blijven we ook buiten dit platform 
ideeën lanceren.

Hoe meld je je aan?
• Ga naar de kerk-app.
• Tik op de knop ‘Ontdek’
• Zoek ‘Groene Kerk Andries’
• Tik op ‘Toegang vragen’
• Als beheerder krijg ik de 

aanvraag binnen en voeg ik 
je toe.

Of stuur een mail: groenekerk.andries@gmail.com. 
De mail wordt beheerd door Gerdien de Nooijer.

Namens de werkgroep, Gerdien van der Heiden

Een verhaal uit Kenia
Onze ‘Dutch family’ bestaat uit 5 personen: Jaap 
en Esther (41), Boaz (13), Aurelia (10), Arthur (9). 
Wij verblijven voor de 2e keer in ons leven voor 
een langere periode in Kenia en zijn verbonden 
met de projecten van A Rocha Kenya.
Aan de kust waar wij wonen wuiven de 
palmbomen langs parelwitte stranden. De 
Indische Oceaan brengt elke dag nieuwe 
avonturen en is een bron van verwondering.

Leven met en tussen de lokale bevolking brengt 
ons nieuwe vriendschappen en leert ons vele 
levenslessen die te waardevol zijn om niet met 
jou te delen.
Graag neem ik je in de verhalen die ik (Esther) 
schrijf mee in deze prachtige wereld die tegelijk 
een werkelijkheid is waarin veel mensen leven 
bij de dag om te overleven.
Het zijn verhalen die je spiegelen, je weghalen 
uit je eigen vertrouwde bubbel en helpen om je 
eigen leven in perspectief te zetten.
Ik hoop dat ze je vervullen met dankbaarheid en 
helpen om te delen wat je hart je ingeeft. 

Dilemma: boom of man
Sinds kort wonen we op een andere plek, in een 
klein huisje grenzend aan Mida Creek. Omringd 
door wuivende palmbomen en lemen hutten in 
het mangrovegebied. Een heerlijke plek, midden 
in de natuur.

Op een middag horen we de ritmische slagen van 
een ‘panga’ (kapmes). Een blik over het hek van 
palmbladeren onthult een man die met ferme 
slagen de stam van een palmboom bewerkt. 
Jaap start een praatje en vraagt waarom de man 
de boom aan het kappen is. Hij krijgt te horen 
dat dit opdracht is van de eigenaar van het stuk 
grond waarop de boom staat.
Er volgt een pleidooi voor het behoud van de 
palmboom. Jaap probeert de man te overtuigen 
dat de jonge palm die ernaast staat de schaduw 
van de grote palmboom nodig heeft om te 
kunnen groeien. Ze hebben elkaar nodig.

De man luistert geduldig en herhaalt nogmaals 
dat hij opdracht heeft van de eigenaar. ‘Wat moet 
ik?’ vraagt hij.  Als ik de boom niet omhak, krijg ik 
geen geld en heeft mijn gezin niet te eten.
Ja, daar kan je nog lang over bomen maar dat 
snijdt geen hout. Dit is of vanavond honger 
of een boom minder. Hier ontmoeten twee 
leefwerelden elkaar. Leef bij de dag: blij zijn als 
je vandaag een volle maag hebt. En denk lange 
termijn want, mensen en bomen ze hebben 
elkaar nodig, generaties door. 
In overleg met de eigenaar wordt besloten om 
de boom te sparen. Een mooi resultaat voor de 
boom. En de man? Die staat met zijn kapmes 
in lege handen. Van Jaap krijgt hij het geld 
wat hij voor het kappen zou hebben gekregen. 
Want zoals bomen elkaar nodig hebben, hebben 
mensen elkaar nodig om te kunnen groeien. 

Dit verhaal staat symbool voor het werk van  
A Rocha Kenya. Zij beschermen met hun projecten 
de kwetsbare natuurgebieden in samenwerking 
met de mensen die er leven. Illegale houtkap, 
het winnen van houtskool en stroperij tegengaan 
betekent een alternatief bieden aan de lokale 
bevolking om inkomen te genereren. 
Een project dat echt mijn hart heeft is: ASSETS 
(Arabuko Sokoke Schools & Eco Tourism 
Scheme). A Rocha betaalt de helft van het 
schoolgeld voor kinderen waarvan de ouders 
weinig inkomen hebben. Voorwaarde is dat 
zij een duurzame levensstijl ontwikkelen. Ze 
volgen in hun dorpen lessen van A Rocha over 
de waarde van hun leefgebied, starten hun eigen 
boomkwekerij en worden zo ambassadeurs van 
hun waardevolle leefomgeving.
Een win-win situatie voor iedereen. Kinderen 
krijgen onderwijs en families verduurzamen hun 
levensstijl zodat het bos gespaard blijft.
Sponsorgeld wordt o.a. gegenereerd met 
ecotoerisme. Voor een groot gedeelte is het project 
ASSETS afhankelijk van giften. Om een idee te 
geven: Voor ongeveer 300 euro per jaar kan een 
kind een schooljaar naar de middelbare school.

Neem voor meer informatie over het werk van  
A Rocha Kenya een kijkje op:
www.assets-kenya.org of www.arocha.or.ke

Vakantie
Op 17 juli begint mijn vakantie, die duurt tot 
14 augustus. Fijn om met het gezin onderweg 
te zijn en wat boeken te kunnen lezen. Ik zie u 
graag weer na die tijd.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen 
met de scriba of met collega Bert de Ruiter.

Vriendelijke groeten, Ds. Mendie Hofma

Groene Kerk Andries

Kerkelijk Bureau Amerongen
Het Kerkelijk Bureau is gesloten vanaf 26 juli 
tot en met 16 augustus.

met vriendelijke groet, Maaike Verschoor, 
Kerkelijk Bureau Amerongen

Collecten
1-5  € 45,00
8-5  - 37,50
15-5  - 61,50
22-5  - 119,00
29-5  - 191,94
5-6  - 139,94
12-6  - 73,50
19-6  - 74,85
26-6  - 287,15
3-7  - 88,00

Met vriendelijke groeten, Sandra Ruitenbeek

Kerkrentmeesters
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Kerkenraad

Van de kerkenraad
In de vakantietijd vervalt de kerkenraads-
vergadering van woensdag 20 juli, mede omdat 
meerdere kerkenraadsleden op vakantie zijn. De 
eerstvolgende kerkenraadsvergadering zal zijn 
op woensdag 17 augustus.

Uit de vergadering van 15 juni het volgende. We 
houden een korte evaluatie van de jeugd- en 
gezinsdienst op de 2e Pinksterdag en aansluitend 
de gezamenlijke sing-in. We vinden dat laatste 
voor herhaling vatbaar; het was bijzonder om in 
zo’n volle kerk met elkaar onder leiding van twee 
organisten de liederen te zingen. De opkomst van 
met name de oudere jeugd bij de dienst hadden 
we iets hoger gewenst. 
We bespreken de organisatie en mogelijke 
kosten voor de opening van het winterwerk. 
Deze zal zijn op zaterdag 10 en zondag  
11 september. Vanuit de kerkenraad nemen 
daarvoor de jeugdouderling en de predikant het 
voortouw. We zijn blij dat Jelle Henken bereid 
is om lid te worden van de zendingscommissie, Diaconie

Jeugdwerk

Zondagsschool ‘De Goede Herder’
De komende 6 weken zal er geen zondagsschool 
zijn. We hopen weer te starten op zondag 
28 augustus. Hiervoor zullen jullie nog een 
uitnodiging krijgen. Fijne vakantie!

De leiding van de zondagsschool

vanaf nu samen met Reijer Versteeg. Jelle volgt 
Gerda de Leeuw op die het vele jaren trouw 
heeft gedaan. 
We bespreken de gang van zaken m.b.t. het nemen 
van foto’s en het filmen bij huwelijksdiensten. 
Daarvoor is om duidelijkheid gevraagd. 
Uitgangspunt blijft, dat het fotograferen en filmen 
niet tot afleiding en verstoring van de dienst mag 
leiden. Vanaf de orgelgalerij en zonder te flitsen 
is dat mogelijk. 
Voor de viering van het Heilig Avondmaal aan 
de tafel willen we voorlopig nog het drinken 
uit de bekertjes handhaven, ondanks dat we de 
symboliek van het samen drinken uit dezelfde 
beker van grote waarde vinden. Eventuele 
aanpassing daarin doen we zo mogelijk later. 
Ook het weer gaan collecteren met zakjes 
tijdens de dienst willen we dan tegelijk daarmee 
terug invoeren. Dus vooralsnog handhaven we 
het collecteren bij de uitgang. 

We gaan akkoord met een voorstel van de 
kerkrentmeesters om de vergoeding voor een 
huwelijksdienst in onze kerk te verhogen van 
250 naar 350 euro, exclusief de 50 euro voor één 
van onze eigen organisten (indien het bruidspaar 
dat wenst). Voor eigen gemeenteleden blijft een 
huwelijksdienst in onze kerk kosteloos. Het blijft 
een gepast verzoek om dan de collecte bij de 
uitgang te bestemmen voor de onkosten. 

Voor het Dabar werk op De Hoge Linde is 1 team 
compleet, er wordt nog gezocht naar bemensing 
voor het 2e team. 
Vanuit de Algemene Kerkenraad zijn de uit te 
werken toekomstplannen rondom de Ark bekend 
gemaakt. 
In de zomervakantie zal de kerkenraads-
vergadering in juli of die in augustus worden 
overgeslagen vanwege afwezigheid van 
kerkenraadsleden.

 Evangelisatie & zending

Dabar
Dit jaar zijn er weer vijf Dabar-campingdiensten, 
waar u/jij van harte welkom bent. Ondanks dat 
er dit jaar maar voor 2 weken vrijwilligers zijn 
voor het recreatie- en evangelisatiewerk op de 
camping, willen we de zondagse diensten wel 
gewoon door laten gaan gedurende de gehele 
periode. Bij mooi weer vinden de diensten 
buiten plaats op 24 en 31 juli en op 7, 14 en 
21 augustus.

Een eigen stoel/kleed meenemen kan en 
anders kunt u/kan jij een stoel vanuit de 
Dabartent meenemen naar het veld. Als het 
weer tegen zit, verhuizen we naar de ‘witte 
tent’. We beginnen om 10.30 uur. Het adres 
is: Camping de Hoge Linde, Dwarsweg 65B, 
Overberg.

Graag tot dan!

Collecteopbrengsten / Giften
Beste lezers, Hieronder het giften- en 
collecteoverzicht van de maanden maart, april 
en mei 2022.

Om diverse meer of minder belangrijke 
redenen krijgt u nu pas het overzicht van deze 
maanden (ons excuus hiervoor).

Doel Maart 2022 April 2022 Mei 2022

Diaconie Algemeen €101,05 + €38,- (per bank) €298,75 + €19,- (per bank) €259,60 + €15,- (per bank)

St. Open Doors €132,20 €166,30

GZB 1027 €126,70

Noodhulp Oekraïne 
St. Kom over en Help

€1000,- (per bank 
Bazaropbrengst)

St. De Hoop €104,- + €6,- (per bank)

St. De Herberg €160,65

Schuldhulpmaatje €248,50 + €4,- (per bank)

Giften diaconie alg. €50,- (per bank) €100,- (per bank)

Giften via ouderling Diac. €15,- €15,-

Giften via ds. Diac. €25,-

Giften Noodhulp Oekraïne KoeH €50 (via diaken)

Vanaf hier zending

Offerblok Fam. Roest €386,30 + €46,- (per bank) €350,70 + €12,- (per bank) €345,20 + €12,- (per bank)

Voorjaarszendingscoll. €164,31 + €8,- (per bank)

Avondmaalscoll. Moldavië €195,50

Giften Fam. Roest €10,- (via ouderling) €10,- (via ouderling)

De giften zijn voor bepaalde doelen 
opgenomen in het totale kwartaalbedrag voor 
het desbetreffende doel, maar ze worden ook 
nog even apart vermeld om e.e.a. transparant 
te houden.

Namens de Diaconie en de Zendingscommissie 
allen hartelijk dank voor uw bijdragen!
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Overige berichten

Een duit in het zakje door…

De uitdrukking ‘Een duit in het zakje doen’ komt 
van het geven van een kleine bijdrage in de 
collectezak van de kerk. Deze keer is Nelleke den 
Hertog aan het woord. 

Hoe heet je en wie ben je? 
Aan mij is de vraag gesteld of ik wat van mijzelf 
wil delen met de gemeente Overberg. Ik ben 
Nelleke den Hertog-de Hoog. Al bijna 38 jaar 
gelukkig getrouwd met Gert. We mochten vijf 
kinderen en negen kleinkinderen (3 t/m 16 jaar) 
ontvangen. Ze wonen allemaal dichtbij, namelijk 
in Veenendaal. We weten ons rijk gezegend met 
ons gezin. Mijn beide ouders wonen sinds 6 jaar 
ook in Veenendaal. Er zijn in Veenendaal dus 
vele adressen die we kunnen bezoeken.

Waar ben je geboren? 
Mijn wieg stond in Den Hoorn (gem. Schipluiden). 
Ik heb nog een jongere broer en zus. Met mijn 
ouders ben ik altijd in Delft kerkelijk meelevend 
geweest. We gingen o.a. naar de Oude en 
Nieuwe Kerk in Delft, iets groter dan het gebouw 
in Overberg. Dankzij de studie van Gert in Delft 
heb ik hem daar in de gemeente leren kennen 
en zijn we in Delft getrouwd.
In Delft heb ik de opleiding verpleegkundige A  
gedaan. Toen we een gezin kregen ben ik 
fulltime gezinsmanager geworden. Sinds circa 
14 jaar ben ik weer in de zorg werkzaam als 
verpleegkundige in de wijk in Lunteren / 
Ederveen. Dit geeft veel vreugde en verdieping 
aan mijn leven, ondanks de zorgen en verdriet 
die je daarbij tegenkomt.

Wat doe je het liefst?
Mijn hobby’s zijn koken, bakken, (moes)
tuinieren en lezen.

Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?
Na ons huwelijk hebben we in diverse plaatsen 

gewoond: Delft, Hoofddorp, Veenendaal en 
nu in Overberg. Toen we in Overberg kwamen 
wonen was het voor ons een worsteling waar 
we naar de kerk zouden gaan. Bij de Sionskerk 
in Veenendaal blijven, hier hadden we diverse 
taken, of kerken in de plaats waar je woont, 
namelijk Overberg. Op één zondag werd het 
voor ons beiden duidelijk dat we afscheid 
mochten nemen van Veenendaal en dat 
Overberg voor ons bestemd was. Ik ben met 
de Vrouwenochtend Sionskerk nog verbonden, 
omdat ik daar vanaf de oprichting in de leiding 
een plekje mag hebben.

Wat betekent het geloof voor je?
Gods vaderarmen om mij heen, die dragen en 
beschermen mij gedurende mijn gehele leven. 
In het verleden en heden heb ik dit ervaren en 

ik vertrouw erop dat Hij dit ook in de toekomst 
zal doen. God is trouw, op Hem vertrouw ik. 

Wat is je motto?
R=V, dit betekent: regeren is vooruitzien.

Start winterwerk 10 september
Staat deze datum al in uw en jouw agenda? Op 
zaterdagmiddag 10 september hopen we als 
gemeente weer samen te komen. Aan een leuk, 
interessant en smakelijk programma wordt 
hard gewerkt. In de volgende klokkenluider 
daarover meer!

Hartelijke groet van de commissie Start 
Winterwerk (Berlinda van Ginkel, Johan van 
Ginkel, Lianne Berkhof, ds. De Kwaadsteniet  

en Marjan van Ginkel)
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Knutselen

Zoek de 16 verschillen!

Landenwoordzoeker

Zoek alle landen die hieronder staan en streep ze door. Ze staan 
horizontaal, verticaal, diagonaal, vooruit en achteruit. De letters kunnen 
in meerdere woorden gebruikt worden. Het zijn allemaal landen waar 
christenen worden vervolgd om hun geloof. De overgebleven letters 
vormen nog twee landen

Afghanistan
Algerije
Comoren
Egypte
Ethiopië
Irak
Iran
Kenia
Libië

Marokko
Mauritanië 
Nigeria
Oman
Pakistan
Soedan
Somalië
Tunesië
Syrië

A E I N A T I R U A M
L F P A K I S T A N A
G E G N E R O M O C R
E E T H I O P I E R O
R N S I A T R I R A K
IJ A Y E A N A I N E K
E D R E I B I L M A O
N E I L A M O S L E I
A O E I S E N U T D R
M S I E G Y P T E A A
O V E N A I R E G I N



11Regio Nieuws

ZOMER orgelbespelingen Andrieskerk

Een mooie traditie zet zich voort!... Ook deze 
zomer komen weer vijf bekende en fantastische 
organisten hun talenten tonen op ons fraaie 
Bätz-Witte orgel.

En opnieuw kunnen we op sommige 
zaterdagmiddagen genieten van orgelspel 
met zang, of van vierhandig orgelspel of zelfs 
gecombineerd met een gast aan de vleugel.

Loop gewoon eens naar binnen en overtuig 
uzelf! De toegang is gratis! Aanvang 16.00 uur.

Programma:
9 juli - Leander Schoormans
16 juli - Erik van der Heijden + partner  
  (orgel vierhandig)
23 juli - Kees Alblas
13 aug. - Gerben Budding  
  (met sopraan Nanette Mans)
20 aug. - Peter Neeteson  
  (met broer Jan aan de vleugel)

www.Andrieskerk.nl

Stichting Vrienden Andrieskerk

Zomerse middaggebeden in Wijkse Grote Kerk

Oecumenische middaggebeden in de Johannes-
kapel Grote Kerk te Wijk bij Duurstede.
Wie deze zomer op een woensdag Wijk bij 
Duurstede bezoekt, kan daar ook terecht 
voor een moment van bezinning.  Op acht 
woensdagen in juli en augustus is er namelijk 
een oecumenisch middaggebed van 12.00-
12.30 uur in de Grote Kerk. 

Deze korte liturgische vieringen worden 
gehouden in de Johanneskapel van de kerk. 
Iedereen is van harte welkom bij deze ‘momenten 
onderweg’. De organisatie is in handen van 
organist Pim Schipper in samenspel met de 
predikanten Marien Middelkoop en Jan Offringa. 

Voor het middaggebed is er alle gelegenheid 
het monumentale gebouw te bezichtigen 
tijdens de ‘open kerk’ van 10.00-12.00 uur. Na 
afloop van het middaggebed, rond 12.30 uur, is 
er koffie of thee en een krentenbol. 

De Johanneskapel bevindt zich in het zuidelijk 
transept van de Grote Kerk. Deze ruimte is 

ingericht voor kleine vieringen. Samen met het 
koororgel zorgt de opstelling van de stoelen 
voor een intieme sfeer. Bezinning en stilte zijn 
samen met gebed en muziek de kernwoorden 
voor een middaggebed. 

De Grote Kerk is doordeweeks op twee dagdelen 
open: woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur en 
zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur. 

Mensen die binnenlopen kunnen er stilte 
zoeken, zich verdiepen in de historie van 

het monument of een kaarsje branden in de 
Gedachteniskapel. Ook kunnen ze luisteren 
naar opnames die de Stichting Concerten 
Grote Kerk heeft gemaakt of met iemand een 
praatje maken, bijvoorbeeld met één van de 
twee aanwezige ontvangers.

Voor nadere informatie: 
ds. Marien Middelkoop, marien.middelkoop@
hgwbd.nl, M: 06 1211 8330
ds. Jan Offringa, j.offringa@planet.nl,  
M: 06 4989 4905

SchuldHulpMaatjes gezocht

“Energiekosten gaan omhoog”, “Steeds meer 
mensen hebben moeite om rond te komen“, 
“Vakantiegeld wordt gebruikt om rekeningen 
te betalen”: er verschijnen vaker artikelen in de 
krant of op het nieuws over mensen die moeite 
hebben om hun rekeningen te betalen. Waar 
schulden oplopen. 

Als SchuldHulpMaatje Utrechtse Heuvelrug zien 
we het aantal hulpvragen toenemen. Door als 
maatje naast de mensen te gaan staan, proberen 
we samen een vicieuze cirkel te doorbreken. Het 
is echt mogelijk! 
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de 
landelijke kerken in Nederland als antwoord op 
de toenemende schuldenproblematiek. Vanuit de 
PKN diaconieën binnen de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug is SchuldHulpMaatje Utrechtse 
Heuvelrug in 2016 opgericht. 

Door diverse omstandigheden is het aantal 
maatjes in de Utrechtse Heuvelrug teruggelopen 
(verhuizingen, gezondheid, leeftijd). Daarom 
zoeken we uitbreiding van onze maatjes. De 

betrokkenheid met de kerken is nog altijd groot, 
vandaar deze oproep in het kerkblad. 

Heb je wel eens van SchuldHulpMaatje gehoord en 
zou jij daar wel tijd aan willen besteden? Vanuit 
SchuldHulpMaatje krijg je een (korte) opleiding 
zodat je goed je vrijwilligerswerk kan doen. 

Voor aanvullende informatie kan contact 
opgenomen worden met onderstaande personen. 
Aanmelden kan ook via het telefoonnummer  
06-1452.9069 of coordinator@schuldhulp-uhr.nl. 

Stichting Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug,  
Sonja Rinsma  (coördinator Amerongen/ 

Leersum/ Overberg) 
Jacqueline Hoogstraten, Leersum (bestuurslid)
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Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 
uur een programma uitgezonden van kerk- en 
koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst 
uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

• op 24 juli vanuit de RK Kerk te Leersum  
(9.30 uur)

• op 31 juli vanuit de PKN Efrathakerk te 
Overberg (10.00 uur)

• op 7 augustus vanuit PKN Michaëlkerk te 
Leersum (10.00 uur)

• op 14 augustus vanuit Nederlands 
Gereformeerde Kerk te Doorn (9.30 uur)

• op 21 augustus vanuit Baptistengemeente 
de Wijnrank te Leersum (10.00 uur)

• op 28 augustus vanuit PKN Andrieskerk te 
Amerongen (10.00 uur)

• op 4 september vanuit PKN Johanneskerk te 
Leersum (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz 
en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op  
102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond 
van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma 
Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin 
activiteiten van de kerken worden aangekondigd, 
omlijst met muziek.

Bijbelrooster

zo 24 jul Lucas 11:1-13
ma 25 jul Lucas 11:14-28
di 26 jul Lucas 11:29-36
wo 27 jul Psalm 70
do 28 jul Lucas 11:37-44
vr 29 jul Lucas 11:45-54
za 30 jul Lucas 12:1-12
zo 31 jul Lucas 12:13-21
ma 1 aug Lucas 12:22-34
di 2 aug Lucas 12:35-48
wo 3 aug Lucas 12:49-59
do 4 aug 1 Koningen 7:1-12
vr 5 aug 1 Koningen 7:13-26
za 6 aug 1 Koningen 7:27-39
zo 7 aug 1 Koningen 7:40-51
ma 8 aug 1 Koningen 8:1-11
di 9 aug 1 Koningen 8:12-21
wo 10 aug 1 Koningen 8:22-32
do 11 aug 1 Koningen 8:33-43
vr 12 aug 1 Koningen 8:44-53
za 13 aug 1 Koningen 8:54-66
zo 14 aug 1 Koningen 9:1-9
ma 15 aug 1 Koningen 9:10-28
di 16 aug 1 Koningen 10:1-9
wo 17 aug 1 Koningen 10:10-20

do 18 aug 1 Koningen 10:21-29
vr 19 aug Lucas 13:1-9
za 20 aug Lucas 13:10-21
zo 21 aug Lucas 13:22-30
ma 22 aug Lucas 13:31-35
di 23 aug Psalm 112
wo 24 aug 1 Koningen 11:1-13
do 25 aug 1 Koningen 11:14-25
vr 26 aug 1 Koningen 11:26-43
za 27 aug 1 Koningen 12:1-19
zo 28 aug 1 Koningen 12:20-32
ma 29 aug 1 Koningen 12:33–13:10
di 30 aug 1 Koningen 13:11-22
wo 31 aug 1 Koningen 13:23-34
do 1 sep 1 Koningen 14:1-20
vr 2 sep Lucas 14:1-11
za 3 sep Lucas 14:12-24
zo 4 sep Lucas 14:25-35
ma 5 sep Psalm 143
di 6 sep 1 Koningen 14:21-31
wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8
do 8 sep 1 Koningen 15:9-24
vr 9 sep 1 Koningen 15:25–16:7
za 10 sep 1 Koningen 16:8-22


