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De liturgische kleur: groen, bij het Heilig Avondmaal: wit en in de 
adventstijd: paars 

2 november  Dankdag 
19:30  Ds. I. Boersma-Prins   

Collecte  Dankdagzendingscollecte 

6 november  Eerste zondag van de voleinding 
9:30  Ds. I. Boersma-Prins    Heilig Avondmaal 
11:00  ds. I. Boersma-Prins     Heilig Avondmaal 

                                    in Huize Rehoboth 

19:00  Ds. J.P. van Ark, Wapenveld 
                       Heilig Avondmaal aan tafel 

Oud. v. dienst ochtend Mw. N. Dubois-Bastiaans 
 Rehoboth Mw. N. Dubois-Bastiaans 
 avond Dhr. J.A.S. Hiemstra 
Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  

Uitgang: Beheer en onderhoud 

13 november  Tweede zondag van de voleinding 

9:30  Ds. R. Koning, Putten 

Oud. v. dienst   Dhr. A.C. van de Beerecamp 
Collecte  1. Bloemenfonds 2. Kerk 

Uitgang: Kosten erediensten 

20 november  Derde zondag van de voleinding 

9:30  ds. I. Boersma-Prins   
                   Herdenking van Gestorvenen 

19:00  ds. I. Boersma-Prins               Zangdienst 
Oud. v. dienst ochtend Dhr. W. Zonnenberg 
 avond Dhr. R. van Marle 
Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 

Uitgang. Doelcollecte (zie pag. 13) 

Oud. v. dienst  Dhr. W. Zonnenberg 
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Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig. 
 
 
 
KERKKALENDER 

 

27 november  Eerste zondag van de Advent 

9:30  Ds. G. van den Dool, Vledder 
                                     Adventsproject 

Oud. v. dienst  Mw. A. van Oosten 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 
Uitgang: Kosten erediensten 

4 december  Zondag Volk van Sion 

9:30  Ds. I. Boersma-Prins   Adventsproject 

19:00  Ds. I. Boersma-Prins       Praisedienst 

Oud. v. dienst ochtend Mw. N. Dubois-Bastiaans 

 avond Dhr. A.C. van de Beerecamp 

Collecte  1. Werelddiaconaat 2. Kerk. 
Uitgang: Beheer en Onderhoud 

3 november Wandelen. Elke donderdagmorgen 9:30 uur na 
app-contact. Informatie: Jenneke Zonnenberg. 

8 november Gesprekken over Dietrich Bonhoeffer, 14:00 uur in  
de Rots 

8 november Bijbelkring 9:30-11:00 uur in de Rots  
(elke 2e dinsdag van de maand) 

9 november Gemeente groeigroep. Om de week op woensdag-
avond bij één van de leden thuis.  
Contactpersonen: Jan en Nanda Dijk 

17 november Gespreksavond Groen geloven, 19:30 uur in  
de Rots 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 
IN JOUW HUIS 
Het is een bekend verhaal. De kleine tollenaar die Jezus wil 
zien, maar belemmerd wordt door zijn postuur. Hij is inventief en 
klimt in een boom om een glimp op te vangen van de rabbi 
waarover zoveel gesproken wordt. 
Toen ik het verhaal pas weer las, moest ik denken aan de kerk. 
Bij mijn bezoek aan kerkenraden ben ik vaak onder de indruk 
van wat mensen allemaal doen voor hun gemeente, zowel 
ambtsdragers als andere gemeenteleden. Ze zijn met aandacht 
bezig in het pastoraat, ze zoeken met enthousiasme wegen om 
met de jeugd op pad te gaan, ze zetten zich in voor mensen die 
buiten de boot dreigen te vallen, ze verdiepen zich in de Schrift 
en vertolken het evangelie middels de preek, de liturgie en de 
gebeden. 
Tijdens die gesprekken wordt ook regelmatig de vraag gesteld: 
hoe krijgen we de mensen weer meer betrokken bij de kerk? 
Hoe krijgen we ze weer binnen? Daarmee doelt men meestal op 
de zondagse eredienst. Daar klopt tenslotte het hart van de  
gemeente: in de ontmoeting met de Levende Heer en in de  
ontmoeting met de ander. 

23 november Inlevering kopij Wegwijzer december 

27 november Kerk op schoot, 15.30 uur in de kerk 

29 november Koffie-uurtje, ± 10:00-11:00 uur in de Rots  
(elke laatste dinsdag van de maand). 

11 december Tienerdienst 9.30 uur op de jeugdzolder. 

11 december Kleinkoor Glorify met Nine Lessons and  
Carols, 16:00-17:00 uur in de kerk.  
Zie ook blz. 16 
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Ik onderstreep de centrale plek van de eredienst. De gemeente 
die trouw samenkomt. Het doet me denken aan kloosterlingen 
die dag in dag uit - soms wel zes keer per etmaal - de Psalmen 
zingen en stilte zoeken. Het is goed om dat vol te houden. Niet 
alleen tot opbouw van je eigen geloofsleven, maar ook ten  
dienste van de wereld. Want de gebeden blijven niet hangen 
tussen de muren en achter de gesloten deuren. We mogen erop 
vertrouwen dat God de voorbeden van zijn gemeente hoort en 
dat mensen gezegend door de Geest hun weg gaan. Als  
levende getuigen. 
Ik wil er ook wat naast zetten. Het Evangelie klinkt niet op één 
afgebakend moment in de week. Dat laat Lucas 19,5 mooi zien: 
“Toen Jezus daar langskwam, keek Hij naar boven en zei: 
Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw 
huis verblijven.” Jezus zegt niet: “Zacheüs, ga je mee naar de 
tempel?”, nee Hij wil in zijn huis verblijven. Zijn vertrouwde plek, 
met zijn vrienden en zijn dagelijkse besognes. Met zijn mooie 
kanten en zijn schaduwkanten. 
De roeping van de kerk ligt in de wereld, zoals ook Christus in 
de wereld gezonden is. Ik herken bij mezelf en anderen de  
neiging om vooral vanuit ‘buiten naar binnen’ te denken en  
minder van ‘binnen naar buiten’. Ga naar buiten, daar waar  
mensen zijn. Luister naar het ‘ritselen van de Geest’ in hun  
dagelijkse leven. Dat kan in een inloophuis zijn, bij de moestuin 
rond de kerk, aan tafel in het dorpscafé waar de dominee elke 
vrijdagmiddag zit etc. Plekken en momenten creëren waar je  
elkaar kunt ontmoeten en aandachtig kunt luisteren. Luisteren 
naar wat jonge mensen beweegt in deze tijd waarin veel van hen 
geëist wordt. Luisteren naar de eenzaamheid en vervreemding 
die ouderen kunnen ervaren in onze digitale tijd. Luisteren naar 
mensen die zich niet gezien voelen en antwoorden zoeken in 
complottheorieën. Luisteren, goed luisteren… en daar buiten 
kerk zijn. 
Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar  
bestaan, zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U  
in Jezus’ naam (gez. 488:2).  
 

Ds. Wilbert van Iperen  
classispredikant Veluwe 
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 OOG VOOR ELKAAR 
 
In deze zachte week met zonneschijn en prachtige herfstkleuren 
kun je je bijna niet voorstellen dat november voor de deur staat. 
En daarmee ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar en 
daarna de adventstijd.  
Wat zijn er veel mensen die geconfronteerd worden met zorgen 
en narigheid in hun gezin, familie- of vriendenkring. Of mensen 
die gebukt gaan onder gemis en verdriet. Zullen we oog voor  
elkaar hebben en proberen met elkaar mee te leven? Iemand 
laten weten dat je aan hem/haar denkt, voor diegene bidt? 
“Draagt elkanders lasten” zegt de bijbel en dat is niet zo  
gemakkelijk, want wat weet je nu werkelijk wat iemand mee-
draagt….maar een stukje meeleven maakt de last lichter. 
 
 
Is iedereen trouwens voldoende op de hoogte van de nieuwe 
werkwijze als het om pastoraat gaat? Sommigen wijken hebben 
nog wel een ouderling of pastoraal contactpersoon maar de 
meeste wijken niet. Daarom vragen we om bij zorgen en ziekte 
en ook als u graag bezoek zou willen hebben dat te melden bij 
het pastoraal coördinatieteam. Dat bestaat uit Nelleke Dubois, 
Roelie Draaijer, Wanda IJzerman en Wietse Venema. Zij  
schakelen dan mensen in die hebben aangegeven bezoekwerk 
te willen doen. Natuurlijk geldt voor alle bezoekers het ambts-
geheim zodat u vertrouwelijk kunt spreken.  
 
Bijzonder om 2 jubilerende echtparen te mogen feliciteren!  
Dankbaar omzien op je spoor 
Hand in hand nog verder lopen 
Op Gods trouw en liefde hopen 
Want Hijzelf gaat ons voor 
 
In de kerkdienst van 30 oktober is de dankbaarheid aan God van 
beide echtparen uitgesproken. Vanaf deze plek een hartelijke 
gelukwens en zegenbede voor de toekomst. 

Hartelijke groet,  
ds. Ida Boersma 
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Kerstkoor 
Ook al zijn WE Believe en de cantorij opgehouden te bestaan, 
betekent natuurlijk niet dat we geen zangers meer hebben in de 
gemeente. Integendeel, wat is er veel talent! Zullen we een  
gelegenheidskoor vormen voor 1e Kerstdag? Muzikanten en 
zangers van harte welkom zich aan te melden bij  
ds. Ida Boersma. 
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Vooruitblik kerkdiensten 
Een eredienst is eigenlijk altijd iets bijzonders: dat je elkaar in 
vrijheid mag ontmoeten om God te eren! Voor de komende  
periode vraag ik uw aandacht voor een aantal diensten.  
Allereerst de laatste zondag van het kerkelijk jaar waar we de 
namen van onze overleden gemeenteleden zullen noemen en 
waar ook plaats is om persoonlijk iemand te gedenken die je 
mist in je leven. In de avonddienst van 20 november wordt een 
zangdienst gehouden waarin we liederen van hoop en toekomst 
willen zingen samen met gemengd koor Lofstem uit ons dorp 
o.l.v. Harrie Stijf. 
En om alvast rekening mee te houden: op 11 december hoopt 
kleinkoor Glorify onze advents- en kerstverwachting aan te  
wakkeren met de beroemde Engelse kerstliederen:  
Lessons and Carols. Van harte uitgenodigd!  
Zondagmiddag 11 december, 16.00 tot 17.00 uur!  
 
 
Belijdeniscatechisatie 
Graag start ik binnenkort met een serie gespreksavonden over 
kerk en geloof. Mocht je na deze avonden zeggen: ik zou graag 
belijdenis van geloof willen afleggen in de gemeente dan is dat 
natuurlijk heel mooi, maar je hoeft niet van tevoren al ‘ja’ te  
zeggen. Een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof 
dus. Aan deze uitnodiging zit geen leeftijdsgrens. Van harte  
welkom. Ik denk ook aan vaders of moeders van jonge kinderen 
of die een kindje verwachten. Mocht je ook de doop overwegen 
van je kindje dan nodig ik je extra hartelijk uit: in onze gemeente 
is het nl. zo dat we van één van de ouders vragen dat ze  
belijdend lid zijn bij de doop van hun kind.  
Heel fijn als je je eerst even bij mij aanmeldt, dan kunnen we in 
overleg een datum prikken.  
E-mail: iboersma@live.nl 
Telefoon: 038 376 96 65  
Mobiel: 06 30 46 30 93 
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Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
In seizoen 2019-2020 waren we begonnen met een serie  
gesprekken over het leven en het werk van Dietrich Bonhoeffer. 
Deze serie is voortijdig afgebroken, maar het lijkt me de moeite 
waard opnieuw te starten. Graag nodig ik belangstellenden uit 
voor een gespreksmiddag op dinsdag 8 november 14.00 uur. 
Eindtijd is rond 15.30 uur. Na afloop van deze middag besluiten 
we samen over het vervolg. Van harte welkom!  
 

Daad 
Niet zomaar wat, maar het goede wagen en doen. 

Niet blijven zweven tussen mogelijkheden. 
Wees moedig, maak handel en wandel concreet. 

Vrijheid woont niet in de vlucht der gedachten, alleen in de daad. 
Laat angst en aarzeling los, ga naar buiten 

waar de storm woedt van de tijden, 
slechts gedragen door Gods gebod en je geloof. 
Dan zal de vrijheid je geest juichend ontvangen. 

(juli, 1944) 
 

Uitnodiging gesprek ‘Groen Geloven’ 
Hoe worden we geïnspireerd om, al dan niet vanuit het geloof, 
na te denken over duurzaamheid. Wat betekent duurzaamheid 
voor jou en wat betekent dit voor de keuzes in het dagelijks  
leven? Van harte welkom deel te nemen aan een gesprek (en 
misschien wel meer meerdere gesprekken).  
Donderdagavond 17 november, 19.30 uur in de Rots.  
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Verhuizing en afscheid 
Velen van u zagen het al aankomen nadat ik had verteld dat we 
een kavel in Drenthe hadden gekocht…En inderdaad: ergens in 
april hopen we te verhuizen naar Beilen. Daarmee komt rond die 
tijd ook een einde aan mijn predikantschap in de Petruskerk in 
Wapenveld. Jullie begrijpen wel dat als je zo lang ergens bent 
dat je dan met hart en ziel verknocht bent aan de gemeente. Het 
zal niet gemakkelijk zijn om ‘los te laten’. Tegelijk is het denk ik 
ook goed. De komende tijd hoop ik zo gewoon mogelijk door te 
gaan, schouders onder het winterwerk samen met jullie!  
 

Hartelijke groet, ook namens Mark,  
Ida Boersma 
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DIACONIE 
 

Doelcollecte 20 november 
De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne is nog lang niet voorbij. 
Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) helpt waar mogelijk in het 
westen van Oekraïne. De oorlogsdreiging is daar gelukkig  
minder aanwezig, maar de mensen daar hebben wel te maken 
met de gevolgen van de oorlog. 
HOE ondersteunt op diverse locaties Romakinderen die naar 
school gaan. De overheid heeft bevolen dat scholen alleen open 
gaan als er een schuilkelder aanwezig is. Helaas is die in de 
school in Bótrágy niet aanwezig. De school blijft gesloten. Wel 
krijgen de 85 kinderen Bijbelles, maar van onderwijs is geen 
sprake. Ook ontvangen de kinderen elke dag eten, omdat  
ouders nauwelijks inkomsten hebben en hun kinderen niet  
kunnen voorzien van een goede maaltijd. Helaas leven er in  
Oekraïne in de dorpen waar de scholen staan ook kinderen op 
straat. Deze kinderen worden nu ook gevoed. 
Diaconale steun is van groot belang om deze kinderen de  
komende wintermaanden eten te blijven geven. De kosten van 
voedsel zijn fors gestegen. Daarom doet Stichting HOE een  
dringend beroep op uw diaconie om dit belangrijke werk te  
ondersteunen. HOE is immers uw diaconale arm als het gaat om 
diaconaal werk in Oost-Europa.  
We vragen uw gebed, maar ook om financiële middelen.  
 

Jessica Oldenhof-Colijn 
 

Formulierenteam Grip op de Knip 
Begin september zijn de maatjes van Grip op de Knip met een  
inloopspreekuur gestart, waarbij zij hulp aanbieden bij o.a. het 
invullen van formulieren, het lezen van lastige brieven, het over-
stappen naar een andere zorgverzekeraar, vragen over toe-
slagen, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of minima-
regelingen, zoals het aanvragen van de energietoeslag. Maar u 
bent ook welkom als u moeite heeft om financieel het hoofd  
boven water te houden, of als u het lastig vindt om met  
instanties te communiceren door een taalbarrière of bij gebrek 
aan kennis over de mogelijkheden van ondersteuning.  
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De vrijwilligers van het formulierenteam helpen u graag tijdens 
één van de spreekuren. U kunt van tevoren een afspraak maken 
via telefoonnummer 0578 222 022 (voicemail) of per e-mail  
formulierenteam@gripopdeknip.nl, maar u kunt ook gewoon bij 
ons binnenlopen.  
Het spreekuur in Heerde is op woensdagavond (even weken) en 
in Wapenveld op dinsdagavond (oneven weken): 
Dorpshuis de Heerd: 
woensdag 2, 16 en 30 november , 19.00-20.30 uur 
 
Hof van Cramer Wapenveld: 
Dinsdag 8 en 22 november, 19.00-20.30 uur 
 
ZWO 
Bij deze Wegwijzer treft u een acceptgiro aan. Deze is bestemd 
voor het werk van de zending. 
Het werk van de zending wordt van harte bij u aanbevolen. 
 

Namens de ZWO-commissie, 
Jannemieke van Doorn 

 
FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Datum Collecte  Bedrag 
25-9  via bankrekening € 30,00 
  via collecte € 179,15 
  via Givt € 78,00 
2-10 via bankrekening € 175,00 
  via collecte € 153,15 
  via Givt € 63,00 
9-10 via bankrekening € 85,00 
  via collecte € 159,45 
  via Givt € 77,50 
16-10 via bankrekening € 140,00 
  via collecte € 212,50 
  via Givt € 87,00 
23-10 via bankrekening € 84,00 
  via collecte € 172,55 
  via Givt € 91,50 
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Ontvangen per bank  Doel  Bedrag 
Gemeentelid  kerk (uit dankbaarheid) € 100,00 
Activiteiten  oude metalen € 225,00 
Giften contant ontvangen  
Via  Doel  Bedrag 
Mw. Dhr. A. Jonker bezoekdienst € 10,00 
Mw. H. van Marle bezoekdienst € 10,00 
Mw. M. Nitrauw bezoekdienst €  10,00 
ds. I. Boersma-Prins  bezoekdienst € 5,00 
ds. I. Boersma-Prins bloemenfonds € 20,00 
ds. I. Boersma-Prins diaconie € 10,00 
ds. I. Boersma-Prins  kerk € 10,00 
ds. I. Boersma-Prins kerk € 20,00 
 

Ton Eilander 
 
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,  
kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt  
denken aan oude was-machines, drogers, magnetrons, mobiel-
tjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteits-
kabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. Ook auto-accu’s 
kunt u inleveren. Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude 
koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd.  
U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 
in Marle. 
Wanneer het veel te groot is en u heeft er geen vervoer voor, 
kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.  
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Muur dan dankbaarheid- Dankdag - Voedselbank 
Bouw je mee aan een muur van dankbaarheid op woensdag  
2 november?  
Danken en delen! Ook zondag 6 november is het mogelijk om je 
dankbaarheid te delen door iets mee te nemen voor de voedsel-
bank (zie onderstaand boodschappenlijstje)  
De voedselbank verwacht deze winter 40% meer klanten die 
hun boodschappen niet kunnen betalen. Door de hoge energie-
prijzen en de inflatie doen meer mensen noodgedwongen een 
beroep op de voedselbank. Op dit moment helpen de  
Nederlandse voedselbanken wekelijks 112.000 mensen.  
Ongeveer een derde van die klanten zijn kinderen.  
 
Boodschappenlijst: 

 
 
 
 
Kleinkoor Glorify presenteert  
‘Festival of Nine Lessons and carols’ 
Een Festival of Nine Lessons and Carols is een dienst die  
traditioneel rond Kerst plaatsvindt, met name in Engeland. In 
een dergelijke viering wordt het verhaal van de zondeval, de  
belofte van de Messias en de geboorte van Jezus verteld aan de 
hand van negen korte lezingen, de lessons, afgewisseld met het 
zingen van carols, hymnen en koormuziek. 
 
Wanneer: Zondag 11 december  
Tijd: 16.00-17.00 uur  
Waar: Petruskerk  

· Maaltijdsoepen · Koffie en thee 

· Peulvruchten · Volkorenpasta 

· Havermout · Zilvervlies– of meergranenrijst 

· Vis in blok · Couscous 

· Groente of fruit uit blik 
of pot 

· Olie (olijf, zonnebloem) 
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Actie schoenendoos 2022 
Ook dit jaar willen we als kerk meedoen aan actie schoenen-
doos van Gain. Doet u/jij dit jaar ook weer mee om zoveel  
mogelijk schoenendozen te vullen zodat we weer veel kinderen 
blij kunnen maken. 
Op zondag 6 november worden er folders uitgedeeld in de kerk. 
Bent u niet in de gelegenheid een folder op te halen in de kerk 
en wilt u een schoenendoos vullen en/of bijdragen in de  
verzendkosten neem dan contact met mij (Hetty de Weerdt) op. 
Als u uw adres dan doorgeeft, zorg ik dat u een folder krijgt. 
Ook zullen er folders in de hal van de kerk liggen. 
De gevulde dozen mogen bij mij thuis worden gebracht, of in de 
kerk worden gezet op 13 en 20 november. 
De dozen worden 23 november weggebracht. Graag ontvang ik 
ze voor 22 november 
Plak de dozen niet dicht (zie ook instructie folder). 
Meer informatie kunt u vinden op de website:  
schoenendoosactie.nl 
 

Namens het jeugdwerk. 
Hetty de Weerdt 

j.de.weerdt@planet.nl  
038-4479356 / 0630170592 
Hullenweg 8-1, Wapenveld 

 
 

Lang zal hij leven! - Interactieve theatervoorstelling 
U wordt uitgenodigd voor de theatervoorstelling lang zal hij  
leven. Een voorstelling die gaat over dementie en levens-
beëindiging. Het wordt opgevoerd in het Schaffelaar-theater in 
Barneveld door professionele acteurs. Op deze wijze willen we 
bijdragen aan de discussie in de maatschappij over deze  
beladen thematiek. De interactieve voorstelling is op  
dinsdag 22 november en begint om 19.30 uur. Aanmelden voor 
gratis toegangskaarten kan via:  
https://zingenindekerk.nl/evenementen/lang-zal-hij-leven/ 
 

Gerrit Bok,  
scriba classicale vergadering Veluwe 



18 

 

BEDANKT 
 
Ik vond het erg leuk om na mijn heupoperatie en de herstel- 
periode een kaart met handtekeningen en ook nog de bloemen 
van de kerk te ontvangen. Hartelijk bedankt! 
 

Henny van Ommen 
 

********************** 
 
Mensen van de Petruskerk, 
 
Heel hartelijk dank voor de mooie berichten, kaarten en  
telefoontjes tijdens mijn revalidatie in Elburg. Ik ben nog in het  
revalidatiecentrum, mijn bekken is gebroken. 
 
Vanuit revalidatiecentrum De Voord in Elburg, kamer 113  
De Waard 2 wil ik iedereen groeten. 
 

Marianne Eilander 
 

********************** 
 
Voor uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en na het  
overlijden van mijn dierbare vrouw en onze moeder zijn wij jullie 
dankbaar. 
Het verdriet is groot, ook voor de (klein)kinderen die hun moeder 
en oma moeten missen. 
Een speciaal woord van dank aan de predikant. Zij is ons tot 
steun geweest in deze zware tijd. 
Mede namens Betsie willen we iedereen bedanken voor de  
gebeden en voor het groot aantal kaarten die wij de laatste 
maanden hebben ontvangen. 
  

Familie Van Ommen 
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