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www.pkwapenveld.nl  
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NL12 RABO 03965.63.872  Kerk     

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer 

NL29 INGB 0002 5861 97         Diaconie, bloemen, zending, P.B.D. 

NL38 RABO 0326 5590 86         Activiteitencommissie en keuken  
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De liturgische kleur  
Advent: paars, Kerst: wit 

6 december               Zondag Volk van Sion  
09:30  Ds. I. Boersma-Prins              Adventsproject  

Oud. v. dienst  Dhr. R. van Marle  

Collectes  1: Diaconie  2: kerk                               
Uitgang: beheer en onderhoud  

13 december   Zondag Verblijdt u  

09:30  Ds. I. Boersma-Prins                                             

  Adventsproject/ jeugddienst  
Oud. v. dienst  Dhr. J.R.H. Huisman  

Collectes  1: Diaconie  2: kerk                               
Uitgang: kosten erediensten  

20 december   Zondag Dauwt hemelen  

09:30  Ds. J.B. Diermanse uit Bathmen                                                   

  Adventsproject  
Oud. v. dienst  Mevr. A. van Oosten  

Collectes  1: Jeugd en jongerenwerk  2: kerk          
Uitgang: Doelcollecte diaconie  

24 december   Kerstnacht 
Vanaf 19:00  Alleen online uitzending 

25 december   Kerstdag 
10:00  Ds. I. Boersma-Prins  
Oud. v. dienst  Dhr.  J.A.S. Hiemstra  

Collectes  1: Zending 2: kerk                                  
Uitgang: beheer en onderhoud  

27 december    
09:30  Ds. G.A. Versteeg uit Nijverdal  

Oud. v. dienst  Dhr. R. van Marle  

Collectes  1: Diaconie  2: kerk                               
Uitgang: kosten erediensten  

31 december    
Vanaf 19:00  Alleen online uitzending 

3 januari   Ds. J.M. Weststrate uit Heerde  

Oud. v. dienst  Dhr. J.R.H. Huisman  
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KERKKALENDER 

30 dec. Inleveren kopij voor de Wegwijzer van januari 2021 

 
OM OVER NA TE DENKEN 
 
Waar gaat het eigenlijk om? 
 

“Stel, Jezus wordt dit jaar geboren….hoe zou dat gaan? Het bezoek 
met mondkapjes op bij de kribbe, het engelengezang online te vol-
gen, de wijzen uit het Oosten die navigeren met Google Maps, en feli-
citaties op het Instagram-account van @mariavannazareth. 
Doorsnee zou zijn geboorte in ieder geval niet zijn. Want wat u ook 
van Jezus denkt -Zoon van God of wijze leraar- alledaags was Hij 
niet. Ook na de geboorte ging het maar door: ontregelende gelijke-
nissen, wonderen, scherpe terechtwijzingen, vertrouwelijke gesprek-
ken met mensen die door anderen waren afgeschreven. En vooral: 
liefde door alles heen. Zou Hij naar het afgebrande kamp Moria gaan? 
Zou Hij een bergrede houden over dankbaarheid? Zou Hij naar de 
voedselbank gaan? Niemand die het weet. Maar Jezus’ leven is een 
voortdurende uitdaging. En -net als de coronacrisis – houdt het ieder-
een een spiegel voor: waar gáát het eigenlijk om in de kerk?” 
 
Dit voorwoord uit het magazine Petrus van Marusja Aangeenbrug 
raakte mij. Ik hoop dat we in de komende adventstijd die vraag er 
steeds bij pakken. Op weg naar Kerst….en dan niet blijven hangen in 
klaagzangen over wat allemaal niet kan en wat we allemaal missen…
maar actief op zoek gaan naar waar het werkelijk om gaat. Ik kan me  
herinneren dat ik in kerst- of adventspreken wel eens heb geklaagd 
over de drukte in deze decembermaand -drukte van concerten en 
kerstbijeenkomsten en inkopen doen etc- en dat het daardoor moei-
lijk was echt tot het werkelijke inzicht te komen wat Kerst betekent. 
Dat alles valt nu weg….zal deze kerst dan bijzonder zijn?  Ik wacht 
met spanning, jij ook? Ik wens u allemaal een uitdagende adventstijd 
waarin we op zoek gaan; wat betekent Gods liefde voor mensen -
liefde door alles heen- voor jou? 
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Zachtjes lees ik het deense kerstlied:  
ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis, 
gezegend zijn de nachten van kerst, hier ben ik thuis. 
Mijn hart vergeet de wereld van haast en regeldruk. 
Hier vind ik Jezus’ kribbe, geloof is mijn geluk. 
Geen woorden zijn te vinden dat ik begrijpen zal 
hoe God als hemels kindje moet slapen in een stal. 
U Heer, mijn levensadem, het hoogste woord van God, 
vindt minachting op aarde, moet slapen in een grot. 
Een mus heeft nog zijn nestje, zijn eigen heggentak, 
een zwaluw die wil rusten vindt veilig onderdak, 
een leeuw kan zich verschansen- moet ik mijn God dan zien 
in stro van iemand anders, een stal, zo anoniem? 
Kom in mijn hart en woon er, het is geen vreemde plek, 
U zelf hebt mij veroverd, blijf in mij toegedekt. 
Ik ben met ziel en zinnen geopend, wonderstil. 
Kom, wikkel U Heer Jezus, in diepten van mijn ziel. (lied 480) 
 

OOG VOOR ELKAAR 
 
Laten we met oog voor elkaar deze decembermaand ingaan. Een don-
kere maand waar we met allerlei lichtbronnen toch een warme en ge-
zellige maand van proberen te maken. Een gezelligheid die nu onder 
druk staat, maar hopelijk weet u wegen te vinden om daar waar een-
zaamheid en gemis is wat aandacht en liefde te geven. Een opdracht 
voor jong en oud! In ons land levert de actie  “#durf te”  veel mooie 
en concrete acties op. 
#durf te vragen: vraag iemand om boodschappen voor je te doen. 
#durf te vragen: vraag iemand om een kopje koffie te komen drinken. 
# durf te vragen: kom je langs voor een goed gesprek? 
#durf te delen: kijk om je heen, wat kun je missen!   
# durf te geven: sluit je ogen niet voor de nood dichtbij en veraf. 
 

( 
Denkt u nog aan de oproep uit het vorige kerkblad om kaarten te do-
neren met een geschreven groet of tekst erop waarbij de diakonie 
zorgdraagt dat ze worden verstuurd. 
 
 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we onze overleden 
gemeenteleden van het afgelopen jaar herdacht. Ook was er gelegen-
heid voor u allen om de naam te laten noemen van iemand die u mist. 
Om met liefde en dankbaarheid te gedenken en te zeggen, door tra-
nen heen: ik mis je! Mooi ook om te horen dat mensen thuis een 
kaarsje aanstaken of in gedachten namen noemden. Tijdens die dienst 
is een gedachtenisboekje uitgereikt, dat nu als bijlage aan de Wegwij-
zer is toegevoegd. 
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Ik hoop samen met u op een bijzondere adventstijd en gezegende 
kerstdagen. Ik hoop ook dat u meedoet aan het meezingen van twee 
kerstliederen, net zoals we met Pasen “U zij de glorie” hebben gezon-
gen. Geef u op bij de jeugdouderling Rienk van Marle, rienkvanmar-
le@gmail.com 
Ook al mogen we in het kerkgebouw niet met de aanwezigen zingen, 
het is toch heel fijn dat een groepje mensen met het orgel of de piano 
meezingt. Zo heeft  We Believe aan de diensten meegewerkt, en ook 
een aantal gemeenteleden hebben spontaan hun medewerking ver-
leend.  Wilt u ook wel eens meezingen? Geef u dan op bij mij op bij de 
voorzitter Annemarie van Oosten.  
 

Hartelijke groet voor u allen,  
Ida Boersma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rienkvanmarle@gmail.com
mailto:rienkvanmarle@gmail.com
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 VAN DE KERKENRAAD 
 
Verslag van de online vergadering gehouden op 21 oktober 2020 
 
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van: ‘Wat het woord 
“Genade” ons leert.  
Vier leden hebben zich deze avond moeten afmelden. We stellen de 
notulen van 23 september vast en nemen de actiepunten door.  
Het lief en leed vanuit de gemeente wordt naar voren gebracht, na-
tuurlijk met inachtneming van wat ons in vertrouwen is meegegeven. 
De algemene vraag die naar voren komt, is hoe we in deze tijden el-
kaar blijven vinden en elkaar als gemeente kunnen blijven vasthou-
den. Alle ideeën hieromtrent zijn welkom. 
We evalueren de afgelopen diensten en over het algemeen wordt de 
samenzang gemist. De mogelijkheden die er zijn worden besproken 
en er wordt afgesproken dat er gekeken gaat worden of er niet een 
aantal gemeenteleden vooraan willen zingen, in de diensten dat er 
geen andere muzikale ondersteuning is. 
Met het oog op de komende diensten bespreken we de mogelijkheden 
rondom het gedenken van de overledenen met de beperkingen die er 
zijn. We gaan eerst inventariseren hoe de betrokken families hier te-
genover staan. 
Vanuit de orgelcommissie hebben we vernomen dat het nieuw toege-
voegde register niet juist te intoneren was. Hierom is het hele register 
weer verwijderd en terug gegaan naar de orgelbouwer. 
Er is enige onduidelijkheid omtrent de werking van GIVT. Enerzijds 
wordt gedacht dat alle gelden naar rato over de collectes worden ver-
deeld, maar anderzijds er is in GIVT ook een mogelijkheid om per col-
lecte aan te geven hoeveel je wilt geven. Er komt een nieuwe uitleg 
die ook in de Wegwijzer zal worden gepubliceerd. 
De website is niet up-to-date. Dit zal op korte termijn worden opge-
pakt, waardoor de juiste gegevens weer op de website zullen komen 
te staan. 
De nieuwe organisatiestructuur is uitgelegd op de gemeenteavond en 
de verdere invulling moet nu worden gestart. Er wordt besloten om 
eerst het bloemblad ‘Pastoraat’ nader in te gaan vullen. Er worden 
namen genoemd die wellicht de rol van coördinator op zich willen ne-
men. Afspraak is dat we eerst deze gemeenteleden benaderen en als 
deze rollen zijn ingevuld, vanuit daar het bloemblad verder in te kleu-
ren. 
De voorzitter sluit de vergadering af met gebed uit het dienstenboek  
 

Johan Hiemstra, 
scriba 
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DIENSTEN ROND DE FEESTDAGEN 
 
Na lang wikken en wegen heeft de kerkenraad besloten een aantal 
speciale diensten/bijeenkomsten rond de feestdagen te schrappen: 
 
-Kinderkerstfeest  
-Kerstnachtdienst (o.a. omdat dit bij uitstek een feestelijke dienst is 
met veel zang en muziek, dat nu niet gerealiseerd kan worden) 
-Oudjaarsavonddienst 
-Nieuwjaarsdagdienst 
 
De Kerstnachtdienst en de Oudjaarsdienst kunt u vanaf 19:00 uur die 
dag online beluisteren en bekijken. 
 
 
PASTORALE BEZOEKEN 
 
Zoals we inmiddels allemaal weten zijn er veel vacatures in de kerken-
raad. We hebben nog slechts één ouderling die niet belast is met een 
specifieke taak zoals kerkrentmeester of scriba! 
Het bezoekwerk is daarom tegenwoordig verdeeld over vele gemeen-
teleden b.v. pastorale medewerkers en bezoekmensen van de PBD 
(Protestantse Bezoek Dienst). 
Of er nu een ouderling komt of andere bezoekers, het zijn allemaal 
bezoeken namens de gemeente. 
We horen nog wel eens de klacht dat er “niemand van de kerk” komt; 
men bedoelt dan “geen dominee of ouderling”. 
Maar dat is in de huidige situatie dus helemaal niet meer mogelijk en 
het is dan ook heel fijn dat anderen bezoeken afleggen namens de 
kerk. 
In de nieuwe structuur, die we aan het opzetten zijn, komen al deze 
functies sowieso te vervallen: het wordt gemeenteleden bezoeken ge-
meenteleden. 
Daar gaat het immers om, dat we omzien naar elkaar! 
 

Namens de kerkenraad,  
Annemarie van oosten 

 
BOSWANDELINGETJE 
 
Donderdagmorgen 19 november liepen wij met z’n achten gedurende 
het enige zonnige uurtje van deze morgen een korte wandeling door 
het bos bij Groot Stokkert. Uiteraard op veilige afstand van elkaar, 
maar toch even een frisse neus, even een praatje … 
We namen afscheid van elkaar onder een prachtige regenboog. 
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Donderdagmorgen 3 december gaan we op herhaling, wie gaat mee? 
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats van Groot Stokkert. Het 
ommetje is maar 2 kilometer over een licht glooiend asfaltpad, pm half 
uurtje lopen. Als het stortregent gaat het niet door. Verrassing  wie er 
deze keer aan komen fietsen om mee te doen! Wie opgehaald wil wor-
den hiervoor, evt met rollator, kan contact opnemen met Annemarie 
van Oosten 038-4470538 (na 18.00 uur) of 06-15187804. 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Beste gemeenteleden van de Protestantse gemeente te Wapenveld, 
Het jaar 2020 zit er bijna op en wat voor een jaar !! 
Ook wij, als Kerk,  hebben net als u de nodige hinder ondervonden 
van het covid 19 virus. 
 Allereerst zijn onze zondagse samenkomsten in het voorjaar helemaal 
komen te vervallen en sinds een half jaar mogen we weer met slechts 
30 personen bijeenkomen.  
Het gehele verenigingsleven is gestopt, vergaderingen en bijeenkom-
sten konden niet meer op de        “ oude ” wijze plaatsvinden. De kerk 
gesloten voor begrafenissen en trouwerijen, geen verhuur van zalen 
en daardoor ook geen inkomsten van huur en opbrengst van de keu-
ken. 
Wie had het ooit kunnen bedenken, dat dit ons zou overkomen. 
Zoals Ds. Ida Boersma onlangs in haar overdenking zei: er is een tijd 
voor corona en een tijd na corona. 
Maar we moeten verder, al weten we niet hoe alles verder zal verlo-
pen. Daarom willen wij als kerkrentmeesters een dringend beroep op 
u doen om ons in 2021 en jaren daarna van harte financieel te steu-
nen om alle kosten en lasten te kunnen betalen. 
Hierbij willen wij u een overzicht tonen wat voor lasten ons jaarlijks 
opgelegd worden door de PKN: 
Kerkrentmeesterlijk quotum    €  5.000,00 
Diaconaal quotum   €  2.500,00 
Traktementskosten  € 72.000,00 
 Solidariteitsfonds   €  2.200,00 
Totale afdracht PKN  € 80.000,00 
Daarnaast hebben we diverse vaste lasten, zoals belastingen, verzeke-
ringen, loonkosten, onderhoud e.d. van circa    
     €10.000,00 
Totale lasten    € 90.000,00 per jaar 
Op 1 november 2020  hebben we  375 pastorale eenheden en het le-
dental is 875 leden. 
Per pastorale eenheid zijn deze lasten +/- € 250,00 per jaar. ( dit ter 
indicatie ) 
Mede doordat onze inkomsten van zalen en de opbrengst van de keu-
ken totaal zijn weggevallen, zijn we afhankelijk van uw bijdrage. 
Wij willen met dit schrijven de Kerkbalans 2021 van harte bij u aanbe-
velen en vragen  u ons extra te steunen in deze moeilijke tijd. 
 

De Kerkrentmeesters 
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FINANCIEËL OVERZICHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opbrengst oude metalen t.b.v het orgelfonds € 350,00  
 

Vriendelijke groeten,  
Tjeerd en Grietje de Kroon 

 
opbrengst oud papier  sept.   €  108,75  
    okt. 2020   € 181,50  

Dini van Raalte 
 

Kerstkaarten 
Helaas zijn er dit jaar geen kerstmarkten. Maar ik heb nog wel een 
voorraad kerstkaarten thuis van eigen gemaakte foto's uit de omge-
ving van Wapenveld. Ik heb ook een aantal Engelstalige kaarten. Een 
pakje van 5 kaarten met envelop kost €2,=. Als je wil komen kijken 
dan kunnen we een afspraak maken zodat je corona proof kaarten 
kunt kopen. Betalen kan d.m.v. een tikkie of gepast contant. 
De opbrengst gaat volledig naar onze kerk. 
 

Mocht je belangstelling hebben, laat het dan even weten via een appje 
of belletje of via messenger. 

Roelie Draaijer 
06 22846616 

 datum: collecte:  bedrag: 

1-11-2020 via Givt  € 93,00 

5-11-2020 via Givt  € 25,00 

8-11-2020 via Givt  € 95,50 

15-11-2020 via Givt  € 113,50 

22-11-2020 via Givt  € 133,00 

    

    

giften: contant ontvangen: doel: bedrag: 

4-nov-20 via Hetty de Weerdt dankdagcollecte € 10,00 

4-nov-20 via Ton Eilander dankdagcollecte € 100,00 

4-nov-20 via Ton Eilander actie schoenendoos € 100,00 

4-nov-20 via Ton Eilander orgelfonds € 100,00 

4-nov-20 via Ton Eilander kosten pastorie € 100,00 

4-nov-20 via Ton Eilander voedselbank € 100,00 

20-nov-20 via Nelleke Dubois Kerk € 5,00 

20-nov-20 via Marijke Nitrauw PBD € 10,00 
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Actie Schoenendoos 
 
Dit jaar hebben we ondanks de bijzondere omstandigheden 52 dozen 
weg mogen brengen voor actie schoenendoos, en hebben we  
€ 340.00 kunnen overmaken om de dozen te verzenden. Dat we nu 
toch meer dozen dan vorig jaar hebben weg kunnen brengen komt 
omdat we zijn geholpen door de Rode Beer met spulletjes en dat 
meerdere kinderen extra dozen hebben versierd, Ook hebben we weer 
extra speelgoed en dozen van fam. de Kroon mogen ontvangen Harte-
lijk dank allemaal !                  
Tip: bewaar vast een schoenendoos voor volgend jaar. 
 

Namens de jeugdcommissie.                                                                                                    
Hetty de Weerdt 

 
 
VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Oud papier 
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het 
kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de  
familie Westhoff, Marledijk 2. 
 
 
 

De activiteitencommissie 
 
 
Inzameling oude metalen 
 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd 
de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar 
een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines,  
magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude 
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw 
uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7, 
tel. 038-4470457. 
 
Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-
vriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon. 
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BEDANKT 
 
Wij willen graag iedereen hartelijk dankzeggen voor de mooie ca-
deaus, bloemen, kaarten en telefoontjes. 
Ook voor het bidden en op idyllische wijze bekendmaken van ons 60-
jarig huwelijksjubileum door Ds. Klein Kranenbrug is gewaardeerd. 
Maar ja hand in hand op de bank is een utopie als de echtgenoot een 
sta op stoel ter beschikking heeft. 
Maar goed, door de corona niet met gezin en familie samen, maar wel 
een heel bijzondere dag. 
  

Groetend Gerrit en Heintje Hulleman 
 

——————————- 
 

Dan zit je in quarantaine en hoort dat je corona hebt; dus duurt je 
thuis zitten 
erg lang en voel je je hondsberoerd  en héél alleen, maar...... er ko-
men kaartjes, telefoontjes, bloemen, en  je voelt gewoon ( ondanks 
dat niemand binnen mag komen) dat er naar je om wordt gezien. Op 
dit moment ben ik nog niet helemaal oké maar het gaat de goede 
kant op. 
 
Wat ervaar je dan weer opnieuw hoe geweldig het is om lid te zijn van 
een kerkelijke gemeente; het voelt zo goed en zo betrokken. 
 
Lieve mensen, dank voor jullie omzien naar mij. 
Ik wens jullie alle goeds en Gezegende Feestdagen toe. 
 

In liefde 
Jantina Oosterbroek-Grolleman 

 
———————————— 

 
Hartelijk bedankt 
Wat is het fijn om in tijden van ziek zijn een kaartje, bezoekje of tele-
foontje te krijgen. Hartelijk bedankt voor uw steun en medeleven de 
afgelopen periode. Dat heeft ons goed gedaan.  

 
Hartelijke groeten, 
Jan en Riek Bunte 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
 
10 december 2020 Write For Rights 
Schrijf een brief - Verander een leven  
Het is bijna weer zover, 10 december. De internationale dag van 
de rechten van de mens, waarop Amnesty de Write for Rights actie 
organiseert. Ook in Wapenveld willen we graag weer meedoen met 
deze actie en we hopen u ook. 
Vanwege de corona pandemie kunnen we niet zoals andere jaren een 
bijeenkomst organiseren om samen brieven te schrijven. Wel kunnen 
we pakketjes verzorgen met daarin de 10 voorbeeldbrieven, schrijfpa-
pier en een pen. Deze pakketjes bestellen wij bij Amnesty Internatio-
nal en brengen we bij u aan de deur. U kunt ervoor kiezen om een 
deel van de brieven te schrijven of om brieven door te geven aan an-
deren die ook mee willen schrijven. In het pakketje kunt u lezen waar 
de brieven die geschreven zijn naar toe gebracht of verzonden kunnen 
worden. 
Wanneer u mee wilt doen en één of meerdere setjes wilt ontvangen, 
laat het mij dan even weten: gekekegelaar@live.nl  of 06-20325843 / 
038-8442292 
Wij en alle mensen die onterecht gevangengezet of bedreigd worden 
rekenen op u! 
         Geke Kegelaar 

 

 
 
 
 

 
De Bijbel in de Bijlmer: uitdagend en verrassend 
Van mensen uit allerlei kerken kreeg het NBG reacties op De Bijbel in 
de Bijlmer, het boek van migrantenvoorganger Samuel Lee uit de Bijl-
mer. Het boek bevat zes bijbelverhalen over migranten en zes verha-
len van migranten uit de Bijlmer, onder wie Lee zelf.  
De Bijbel in de Bijlmer is verkrijgbaar voor € 12,95 in de boekhandel 
en via de NBG-webshop. 
Link:  https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbel-in-de-bijlmer/ 
 
Bijbelgenootschap bedankt bijbellezers voor inbreng 
Het Nederlands Bijbelgenootschap bedankt alle bijbellezers die rea-
geerden op de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle reacties zijn 
meegewogen bij het voorbereiden van de NBV21 – de verbeterde ver-
sie van de NBV die in het najaar van 2021 zal verschijnen. U kunt nu 
al een indruk krijgen op de website NBV21.nl. Daar vindt u voorbeel-
den met uitleg en kunt u een nieuwsbrief aanvragen.  

mailto:gekekegelaar@live.nl
file:///C:/Users/nlnbg2360/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/90AIK6OD/%20%20https/shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbel-in-de-bijlmer/
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Link: https://nbv21.bijbelgenootschap.nl 
Opvolger Nieuwe Bijbelvertaling gaat NBV21 heten 
De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 gaat NBV21 
heten en verschijnt volgend najaar.  
Op de website nbv21.nl staan achtergrondinformatie en voorbeelden 
van wijzigingen, met uitleg. Er kan ingetekend worden op een nieuws-
brief. Ook is gratis een NBV21-editie van het vakblad Met Andere 
Woorden aan te vragen.  
Link: https://nbv21.bijbelgenootschap.nl 
 
Bijbelgebruikers willen vaker bijbellezen 
De Bijbel is een inspirerend boek waar vaak in gelezen wordt. Dat 
blijkt opnieuw uit een onlangs gehouden online enquête van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap (NBG) onder bijbellezers uit heel christelijk 
Nederland. 56% van de 3500 deelnemers leest dagelijks uit de Bijbel. 
Opvallend is dat zo’n 70% niet tevreden is en aangeeft vaker of langer 
te willen bijbellezen. 
Het boek Lees je Bijbel helpt bijbellezers om hun eigen drijfveren te 
ontdekken, hun eventuele schuldgevoel van zich af te schudden en 
opnieuw met de Bijbel aan de slag te gaan op een manier die bij hen 
past. 
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/lees-je-bijbel/ 
 
Verspreiding van audiobijbels in Mozambique 
Veel mensen in Mozambique kunnen niet lezen of schrijven. Meedoen 
in de kerk of met een bijbelgroep is dan heel lastig. Daarom wil het 
NBG opnieuw audiobijbels verspreiden in Mozambique. 
Het Bijbelgenootschap van Mozambique is financieel hard getroffen 
door de coronacrisis. De inkomsten uit eigen bijbelverkoop vielen bijna 
volledig weg tijdens de lockdown in het land.  
Link:  https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-maand-
november-3/ 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 

 
Contactpersoon: Harriët Vroling  

Jolanda Liefers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nbv21.bijbelgenootschap.nl/
https://nbv21.bijbelgenootschap.nl/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/lees-je-bijbel/
https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-maand-november-3/
https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-maand-november-3/
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Gedenk uw geliefden 
 

 

Eeuwigheidszondag 2020 
Petruskerk, Wapenveld  
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Wij gedenken 
 

Hendrikje Kommer 
* 31 juli 1964         13 december 2019 

 

Op vrijdag 13 december overleed mevr. 
Henja Kommer, in de leeftijd van 55 jaar na 
een slopende ziekte. De laatste jaren onder-
ging ze steeds maar weer met alle hoop al-
lerlei chemokuren. Volhardend bleef ze zeg-
gen dat het goed met haar ging terwijl velen 
van ons zagen dat ze lichamelijk steeds meer 
verzwakte. Als je dan verder doorvroeg op 
‘wat bedoel je met goed?’ dan gaf ze een 
blijmoedig geloofsantwoord: ‘hoe het ook 
komt, het beste komt toch nog? Ik heb het 
beter voor elkaar dan jullie, ik mag straks al 
bij de Heer zijn’. Heel positief, maar natuur-
lijk was er ook de pijn om het moeten loslaten van haar zonen,  Björn 
en Michael,  het verdriet dat haar moeder zou hebben als ze er niet 
meer was,  het afstand moeten doen van haar geliefde honden en kat-
ten. In de zomer van 2019 vroeg Henja om de ziekenzalving: met een 
klein groepje naasten stonden we toen rondom haar met liederen, gebe-
den, met handoplegging en zalving. Zo kon ze getroost en moedig haar 
weg vervolgen. Ze was dankbaar voor haar leven, ondanks het verdriet 
en de moeiten die ze heeft gekend. ‘Veilig in Jezus’ armen’ zong ze 
toen ze te horen kreeg dat ze niet meer beter kon worden; dat lied zon-
gen we ook in onze gemeente toen we haar overlijden bekend moesten 
maken.  
 

“Veilig in Jezus’ armen, daar veilig aan Jezus’ hart, 
daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.” 
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Wij gedenken  
 

Johanna Jantina 
van der Hooning - Bruins Slot 

  * 8 september 1930         6 maart 2020 
 

In Hoogeveen begon de levensreis van onze 
moeder (1930). Vlak voor de oorlog kreeg 
haar vader een benoeming als burgermeester 
in Nijkerk en het gezin verhuisde naar de Ve-
luwe. Ze is nooit echt losgekomen van deze 
vijf oorlogsjaren. Zo raakte ze volledig in pa-
niek toen het brandalarm per ongeluk afging 
in Parksteate.  
Gelukkige jaren heeft ze gehad met haar ge-
zin. Eerst in Meppel en daarna in Nieuwegein 
waar ze met onze vader de winkel runde. Sa-
men waren ze een goed team. Van hun ‘oude 
dag’ hebben ze volop kunnen genieten in 
Voorthuizen. In die periode werden de kleinkinderen geboren.  
Voorthuizen was de plek waar ze hadden willen blijven wonen. Daar 
waren ze onderdeel van de buurt en betrokken bij de kerk. Maar het 
eindstation werd, na wat omzwervingen, Wapenveld. Vader was slecht-
ziend en horend en moeder rolstoelafhankelijk. Het viel niet mee om 
weer nieuwe contacten op te bouwen. Onze moeder was diepgelovig op 
een heel eenvoudige manier. Ze genoot intens van de liederen op koor 
en de samenzang in de kerk. Tijdens de dankdienst in de Petruskerk 
hebben we een van haar lievelingsliederen gezongen  
 
“Heer, wees mijn Gids, op heel mijn levenspad … Wijs mij de weg … 
Blijf dicht bij mij … Ga stap voor stap mij voor dan ben ik gerust …” 
 

(Alychet van der Hooning) 
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Wij gedenken 
 

Jan Willem Stijf  
 

* 18 oktober 1932         3 april 2020 
 

Op 3 april overleed dhr. Jan Willem Stijf aan 
de gevolgen van het coronavirus. De kring 
naasten op de begraafplaats in Wapenveld op 8 
april  was klein: dochter en schoonzoon Lies-
beth en Dick Roke en de kleinkinderen Angela 
en Dennis. Zoon Frans, in quarantaine, kon er 
niet bij zijn. Velen, ook van voetbalvereniging 
WZC, hadden hem graag uitgeleide gedaan. 
Jan Willem Stijf was een geboren Wapenvel-
der en van z’n 15e tot z’n 64 werkzaam bij de 
Berghuizer. Vorig jaar overleed de echtgenote 
van Jan Willem Stijf, Annie en wat miste hij 
haar. Hoewel meneer Stijf dapper de draad 
weer oppakte met fietsen, van genieten van 
Gods prachtige schepping, met vrijwilligers-
werk voor de voetbalclub, met zorgzaamheid de vader en opa zijn die 
hij altijd was: toch was hij eenzaam.  Een eenzaamheid die de kinderen 
niet bij hem konden wegnemen.  Hij verlangde ook naar dat Vaderhuis 
waar de geliefden waren die hem waren voorgegaan: zijn vrouw en zijn 
zoon Gerrit.  Dat maakte dat hij in rust afscheid kon nemen toen hij zo 
ernstig ziek werd door het coronavirus. Hij was een gelovig mens maar 
moest niets hebben van de hokjes en vakjes die gecreëerd worden door 
kerkmuren.  
Op de kaart staat: wat zo diep in het hart zit kun je door de dood niet 
verliezen. De herinnering aan een bijzonder mens is geboren 
Tot zijn nagedachtenis werd op 1e Paasdag één van zijn lievelingslie-
deren gezongen:  
 

“Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid  
van morgen” 
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Wij gedenken 
 

Casper Jacobsen 

 
*5 december 1942         5 april 2020 

 

Dhr. Casper Jacobsen is onverwacht over-
leden aan het covid-19 virus. In de beslo-
ten kring van zijn dierbaren vond de be-
grafenis plaats aan de Kwartelweg.  
De kinderen schreven op de kaart: “Hij 
heeft zijn geliefde, geleefde leven los kun-
nen laten. Tot op het laatst heeft hij een 
grap gemaakt en een glimlach getoond.  
Casper was supertrots op zijn kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind. Dat was 
hij ook als veteraan bij de Marine en als 
machinist bij de Berghuizer Papier Fa-
briek. Dit alles en zijn liefde voor reizen 
heeft hem veel gebracht. Casper was een lieve man met kleurrijke ver-
halen en leeft voor altijd verder in ons hart.” 
In onze gemeente kennen we Casper niet als kerkganger, maar hij 
maakte wel deel uit van onze geloofsgemeenschap en er waren goede 
contacten en gesprekken. In de ochtenddienst van 1e Paasdag werd zijn 
naam genoemd en zijn leven  herdacht.  
In het gebedenboek van de Koninklijke Marine lees ik: 
 
 
 “O Vader, Zoon en Heil’ge Geest, Gij zijt een toevlucht ons geweest; 
en wanneer wij zijn scheep gegaan, ziet Gij ons in genade staan. Wij 

bidden u, ga met hen mee al wie zich wagen op de zee” 
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Wij gedenken 
 

Trijntje de Jong - 
van Olst 

 
* 3 september 1935         14 april 2020 

 

Op 84-jarige leeftijd overleed Trijntje de 
Jong – van Olst aan de gevolgen van het co-
rona-virus. Op zaterdag 18 april was de be-
grafenis in besloten kring op begraafplaats 
Engelmanskamp in Heerde. In onze gedach-
ten waren we toen ook bij de geliefden die 
mevr. de Jong waren voorgegaan: haar 
schoonzoon Erik en haar zoon Herman en het 
verdriet dat daarmee in hun leven is geko-
men.  Trijntje werd geboren als dochter van 
bakker van Olst aan de Eperweg. Haar vrien-
din was een zus van Gerrit de Jong….en zo is 
het gekomen dat Trijntje en Gerrit verkering 
kregen, trouwden en gelukkige jaren samen in Heerde hebben beleefd. Ze 
werden vader en moeder van Jeanet, Gertjan en Herman en later trotse 
groot- én overgrootouders. Mevr. de Jong was vrolijk van aard, had hu-
mor en ze hield van het buitenzijn, het fietsen door de bossen, afstappen 
om bloemen te plukken en wat genoot ze van de mooie wolkenluchten. 
Ook op de rouwkaart tot uiting gebracht met blauwe lucht, donkere wol-
ken én zonneschijn…mooi beeld voor je levensreis. De beperkingen van 
de ouderdom maakten dat dhr. en mevr. de Jong vorig jaar moesten ver-
huizen naar Rehoboth, een hele overgang maar ze hebben zich snel de 
weg eigen gemaakt naar onze Petruskerk. Fijn om mevr. de Jong daar te 
horen zingen!  
 

”De heiligen ons voorgegaan,  
hebben hier niets verworven, 
maar zijn aan’t einde van hun baan 
als vreemdeling gestorven.  
Maar zij geloofden dat Gods hand  
die hen tot daar geleid had  
in ’t beter, hemels vaderland  
een stad voor hen bereid had. 
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Wij gedenken 
 

Hendrika Geziena  
Klaassen - Reinders  

 
* 19 november 1932     14 april 2020 

 
Op 14 april overleed mevr. Klaassen aan de 
gevolgen van het corona-virus. Op  woens-
dag 22 april kwamen we op crematorium 
Kranenburg  in kleine kring samen voor het 
afscheid. Mevr. Klaassen werd geboren in 
Valthermond. Ze trouwde met Geert en kre-
gen vier kinderen: Anne, Hans, Gerard en 
Willeke. Het gezin woonde in Emmen, 
Zwolle, ’t Harde en Heerde. Mevr. Klaassen 
hield van muziek, eerst zat ze bij het koor 
later ging ze naar de fanfare in Westenholte 
waar ze de hoorn bespeelde. Ze werkte bij 
de beddencentrale van het Sophiaziekenhuis en ook bij mensen thuis. 
 
Er is heel wat werk verzet! Maar ook genoten! Van de vakanties met de 
tent en later de camper. En van het vrijwilligerswerk bij het Rode 
Kruis. Het overlijden van haar man in 2008 was een groot gemis. Ze 
was daarna het  liefst thuis, maar het hondje Moppie bracht haar regel-
matig buiten.  
Na een revalidatie-periode op Groot-Stokkert kwam de verhuizing naar 
Rehoboth in beeld. Dat was geen gemakkelijke overgang maar na een 
periode van wennen is het jaar in Wapenveld een goed jaar geworden, 
waar ze de gezelligheid en de goede zorgen van het personeel (de buur-
vrouwen genoemd) zeer waardeerde.  Toen we haar overlijden in de 
Petruskerk bekend maakten luisterden we naar een lied dat ze al van 
jongsafaan kende:  

 
“Geef de Heiland ’t roer in handen van uw aardse levensschip.  

Hij zal veilig u doen landen, Hij kent elke rots en klip.  

Zij uw scheepje groot of klein, laat de Heiland stuurman zijn.” 
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Wij gedenken 
 

Gerrit Jan  
van der Wal 

* 2 mei 1932         29 april 2020 
 

Op 29 april overleed dhr. Gerrit Jan van der 
Wal in de leeftijd van 87 jaar, zaterdag 2 
mei zou hij 88 jaar zijn geworden. Zijn ge-
zondheid was de laatste jaren al kwetsbaar 
maar hij overleed aan de gevolgen van het 
corona-virus.  De begrafenis vond plaats in 
besloten kring op de begraafplaats aan de 
Kwartelweg en we lazen daar het door hem 
gekozen bijbelgedeelte van de gelijkenis 
van de Barmhartige Samaritaan. Het was 
een richtsnoer voor zijn leven: een naaste 
zijn, niet in theorie maar met de handen uit 
de mouwen.  Geboren in het grote gezin 
van der Wal aan de Wolbert, was hij de jongste van het stel. Hij heeft 
vele werkkringen gehad, van boerenknecht tot polysterspuiter maar het 
meeste plezier beleefde hij aan z’n baan bij de AKZO. Tweemaal ver-
loor meneer van der Wal een echtgenote. Zijn eerste vrouw was Teun-
tje Liefers,  na haar overlijden in 1992 vond hij later opnieuw geluk bij 
Jannie Karssies die in 2012 overleed.  
De kinderen, klein- en achterkleinkinderen verliezen in hem een lieve 
vader en opa. In de gemeente gedenken we hem als iemand die zich 
inzette voor verbinding en gezelligheid, voor de ouderensoos heeft hij 
veel betekend. 
In onze herinneringen zien we hem, genietend van de kerkgang toen 
het nog kon, van het zingen. We denken terug aan zijn rotsvaste geloof 
ook in moeilijke tijden en zijn verlangen naar God. Hoe zal het later 
zijn? vroeg hij zich af.  Hij gaf me ooit het gedicht: kon ik maar even 
om het hoekje kijken, daar waar mijn geliefden zijn….Dat verlangen 
spreekt ook uit één van zijn vele lievelingsliederen:  
 

Lichtstad met uw paarlen poorten, wondre stad zo hoog gebouwd, daar 
zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdesstem.  



24 

 

Wij gedenken  
 

Peter van der Beek 

 
*25 mei 1939         30 april 2020 

 

Peter van der Beek overleed op 30 april in de 
leeftijd van 80 jaar. De begrafenis vond op 6 
mei plaats, in besloten kring, op de begraaf-
plaats in Wapenveld.  
Achter die woorden ‘in besloten kring’ ligt 
een wereld van pijn. De manier waarop in 
deze corona-tijd geliefden afscheid moeten 
nemen van elkaar slaat diepe wonden.  
Op de rouwkaart staat: “al een hele tijd zijn 
wij je een beetje kwijt. Je was er wel en toch 
ook weer niet. Vaak deed ons dat veel ver-
driet. Je ging steeds verder bij  ons vandaan. 
Tenslotte moesten wij je laten gaan.” 
Betje en haar zoon Thijs, schoondochter Dia-
na en de kleinzonen waar Peter zo trots op was, Patrick en Brian, zijn 
vol dankbaarheid voor het leven, de goede zorgen en de liefde van hun 
man, vader, en opa. 
Peter is altijd werkzaam geweest bij de Berghuizer Papierfabriek. We 
kennen  hem als rustige en vriendelijke man. Hij was van huis uit niet 
opgegroeid met het christelijk geloof en hoewel lid van onze gemeente 
geen kerkganger. Wel keek hij met verwondering naar het geloofsver-
trouwen van zijn vrouw en van anderen en vroeg zich dan af: is het ook 
voor mij? 
Bij het gedenken in de zondagse eredienst luisterden we naar een lied 
dat hij mooi vond:  
 

“Heer, ik hoor van rijke zegen die Gij uitstort over mij. Laat ook van 
die milde regen dropplen vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij, 

dropplen vallen ook op mij.” 
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Wij gedenken 
 

Aaltje 
Nitrauw - Hoogers  

 
* 9 maart 1927         9 mei 2020 

Aaltje Nitrauw-Hoogers overleed in de hoge 
ouderdom van 93 jaar. Boven haar over-
lijdensaankondiging staat: ‘de Heer is mijn 
herder’. Door de familie gekozen omdat ze  
hun moeder in gedachten nóg horen zingen:  
‘de Heer is mijn herder, ‘k heb al wat mij 
lust, Hij zal mij geleiden naar grazige wei-
den, Hij voert mij al zachtkens naar waat-
ren der rust. Zingen deed ze graag, zo heb-
ben Frederik Nitrauw en zij elkaar ook leren 
kennen. Liefde via het lied!  Ze mochten 
vader en moeder worden van zes kinderen. 
Kwam je langs hun huis aan de mr. van 
doesburgstraat dan zag je een raadselachtig naambord op de muur: 
EEFRA. Het zijn de voorletters van de kinderen: Elisabeth, Evert, 
Freek, Reintje, Alida en Astrid. Dochtertje Alida overleed  in 1963, 
nog geen jaar oud  en zoon Evert kort voor zijn moeder op 9 maart jl. 
Mevr. Nitrauw woonde haar laatste levensjaren op de Bongerd in haar 
geboorteplaats Hattem. Eerst trok ze zich erg terug op haar kamer en 
was het moeilijk contact te krijgen, maar later werd de Bongerd voor 
haar een plek van gezelligheid en genoot ze van de levendigheid van de 
groep om zich heen. De coronatijd werd dan ook een tijd van gemis en 
eenzaamheid.  
Zingend kon mevr. Nitrauw haar geloof belijden, maar anders dan haar 
man Frederik kon ze zich pratend daar moeilijk over uiten. Bij de korte 
plechtigheid op de begraafplaats in Wapenveld hebben we stil gestaan 
bij psalm 23 en bij de beeldspraak daarin. De kudde schapen, niet een 
dezelfde qua leeftijd, qua karakter, qua levensloop….maar er is één 
Herder. En wij mensen, hoe verschillend ook, mogen ons toevertrou-
wen aan één Gids en Leidsman. Iemand die zegt: ben je vermoeid, be-
last?  Kom maar bij Mij! Ik zal je rust geven!  Zo staat het ook als be-
lijdenis midden in Psalm 23: U bent bij me! 
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Wij gedenken 
 

Hendrikus Kinket 

 
* 18 juni 1937         21 mei 2020 

 

Op Hemelvaartsdag overleed Hendrikus 
Kinket in de leeftijd van 82 jaar. 
Op dinsdag 26 mei was er een korte af-
scheidsplechtigheid in besloten kring in 
crematorium Kranenburg waar we 
troost konden putten uit de pelgrims-
psalm 121: waar komt mijn hulp van-
daan? Bij de Heer, die onze ingang en 
uitgang bewaart tot in eeuwigheid.   
Mevrouw Willy Kinket en dochter Wil-
ma hebben in hem een geliefde echtge-
noot en een zeer zorgzame vader verloren. Het echtpaar was samen 
sterk in de liefde en in de zorg voor elkaar, niet alleen deze laatste jaren 
van lichamelijk achteruitgang van meneer Kinket maar ook samen 
sterk in de zorgzaamheid voor hun gehandicapte dochter Wilma. Vorig 
jaar mochten ze hun 60-jarig huwelijksjubileum vieren.  
27 jaar werkte Hendrikus Kinket in het Veldhuis in Hattem en later 
was hij met veel plezier actief vrijwilliger bij de Zandkreek, het vakan-
tiekamp voor kinderen, dichtbij hun huis in het bos.  
Binnen de gemeente verliezen we in hem een wijs en gelovig iemand. 
Op de seniorengespreksgroep praatte hij niet veel, maar als diepzinnig 
denker ging hij de grote levensvragen niet uit de weg en kon hij ons 
veel leren. Hij genoot van het samenzijn als gemeente en het was voor 
hem echt een verdriet dat hij de laatste tijd niet meer kon komen.  
Op de kaart staat:  
 
“Mijn laatste reis. Ik weet niet hoe het zal zijn in die dagen, wanneer ik 
scheep ga voor de laatste reis; zal dan mijn schip de laatste storm ver-
dragen, en landen aan Gods eeuwig paradijs? Neem mij, Heer God, 
het roer dan maar uit handen, en laat me zingend op het voorschip 
staan. Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden, maar veilig in uw 
haven binnengaan.” 
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Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 
in goede gedachten der herinnering 
 
Is verwijlen 
bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken 
van pijn en vreugde 
 
Afscheid nemen 
is met dankbare handen  
weemoedig wegdragen 
al wat waard is 
niet te vergeten… 
 
Is moeizaam  
de draden losmaken 
en uit het spinrag 
der belevenissen loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten… 
 
 

 
- Dietrich Bonhoeffer, uit ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ 
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Kleur je mee zodat we deze kleurplaten in de kerk kunnen ophangen?  
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Voor u gelezen op https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/in-
zondagse-kleren-voor-de-tv/ 

In zondagse kleren voor de tv 
 
Ook thuis kun je 'met vrome ernst' de kerkdienst volgen, ziet 
classispredikant Wim Beekman.  
 
Mijn vriend elders in het land volgt trouw de televisiekerkdiensten van-
uit Franeker. Van Omrop Fryslân hoor ik dat hij geen uitzondering is. 
Van de kijkers naar deze dienst woont ongeveer de ene helft in Fries-
land, de andere helft elders in Nederland of in het buitenland.  
’s Zondagsmorgens voor de televisie zitten zou mijn vriend in gewone 
tijd niet overkomen. Dan is hij in zijn kerk waar hij de medekerkgan-
gers kent, en door hen gekend wordt. Als koster-vrijwilliger is hij één 
van de pijlers van zijn kerkelijke gemeenschap.  
Maar nu even niet dus. Sinds acht maanden heeft zijn kerk de deuren 
moeten sluiten voor fysiek kerkbezoek. De online diensten van deze 
kerk staan nog in de kinderschoenen, daarom geeft hij de voorkeur 
aan de diensten op Omrop Fryslân.  
Hij neemt dat heel serieus, en dat ontroert mij. Zoals in het oude nor-
maal staat hij op tijd op en trekt hij zijn zondagse kleren aan. Zo is 
hem dat vroeger bijgebracht. Wie bij de lieve Heer op bezoek gaat, 
doet dat goed verzorgd en piekfijn gekleed.  
Aan het begin van de dienst steekt hij een kaars aan, en legt het lied-
boek klaar. Daaruit zingt hij de liederen mee. Na afloop vraagt hij me 
op Whatsapp naar het bankrekeningnummer waarmee de onkosten 
bestreden worden. De vertrouwde collecte zal niet ontbreken.  
Wat mij raakt is de trouw en de zorgvuldigheid waarmee hij in huiselij-
ke kring zijn kerkgang verricht. De zondagse kerkdienst is een ver-
trouwd onderdeel van zijn leven geworden. Het helpt hem gaande en 
staande te blijven in de dagen van zijn leven. Ook nu.  
Hij heeft in zijn jeugd meegemaakt dat kerkgang plicht was. Dat er 
heel veel kerkgangers waren. Dat velen gingen omdat zij moesten. 
Van je ouders, van je werkgever, van je klanten, van je dorp. Nu gaan 
hij en zijn medekerkgangers omdat zij willen.   
Dat heeft onze kerken veranderd. Met de kerkelijke vrijheden kwam 
ook de kerkelijke krimp. Zij die moesten en niet wilden haakten af. Hij 
is gebleven omdat hij hier een bron van bemoediging en medemense-
lijkheid in vindt. Kerk die troost en inspireert. Dus mist hij zijn weke-
lijkse gang op zondagmorgen naar zijn kerk. Dus zet hij zich voor de 
buis met dezelfde ernst, inkeer en vroomheid die anders ook over hem 
komt. Dus mailt en appt hij na afloop wat zijn hart verheugde van-
daag, en wat hij miste.  
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Ik ben blij met kerkgangers, uit en thuis, als mijn vriend. Met hun 
trouw, hun verlangen en hun doorzettingsvermogen. Zo kunnen we 
geloof en kerk gaande en staande houden, nu een aantal mogelijkhe-
den om deel te nemen aan een eredienst ons uit handen is genomen. 
Ik hoop dat kerkgangers en kerkvoorgangers met de vrome ernst van 
mijn vriend zullen doorgaan de lieve Heer op te zoeken. Met het kleine 
groepje dat is toegestaan en niet beducht is. Of voor welk beeld-
scherm dan ook.  
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KERKDIENSTEN VIA RADIO HEERDE 

06 dec 9:30 De Brug Wapen-
veld 

ds. K.F. Dwarshuis 

13 dec 9:30 Hervormde ge-
meente Oene 

ds. E. Mijnheer 

20 dec 9:30 Wendakker ds. J. Smit 

25 dec 9:30 Hervormde ge-
meente Wapen-
veld 

ds. G.A. Koppelman 

27 dec 9:30 Verbindingskerk ds. R.C. Vervoorn 

03 jan 9:30 Hervormde ge-
meente Vorch-
ten 

 




