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Voor mij is een belangrijk onderdeel in het onderhou-
den van mijn familiebanden en vriendschappen het 
samen eten. Met elkaar genieten we dan van kook-
kunsten, maar meer nog van het samenzijn. We delen 
verhalen, ervaringen en emoties. Wekelijks eet ik met 
Jan en Tries en soms schuift Rob ook aan. Een keer per 
week eet ik bij mij vrienden Ilse en André. En sinds 
15 jaar elke vrijdagavond bij Rianne, Marc, Duco en 
Jiske. Die bijeenkomsten zijn voor mij goud waard en 
onderhouden mijn contacten.

Al vele honderden jaren eten mensen samen. Niet alleen in 
Nederland maar over de hele wereld gebruiken mensen al 
eeuwenlang samen de maaltijd. Traditie en cultuur spelen 
een belangrijke rol. Hoewel er vaak aan voorbij wordt 
gegaan, heeft samen eten verschillende maatschappelijke 
functies. Samen eten is een manier om sociale contacten te 
onderhouden en families, vrienden en buren te verbinden. 
Daarnaast is samen genieten van een maaltijd voor velen 
een gezellig en ontspannen moment van de dag. 

Ook in onze kerk gebeurt het vaak en al jarenlang dat we 
samen eten bij verschillende activiteiten. Toen ik met deze 
uitgave bezig was viel me het weer op. Het paasfeest voor 
senioren komt eraan met een broodmaaltijd en niet te ver-
geten het altijd succesvolle paasontbijt. Wat te denken van 
de talentenveiling waarbij vele kavels ingediend worden 
met mogelijkheden tot dinertjes en etentjes. Altijd hoor 
je later dat het heerlijk was en heel gezellig. Bovendien 
hebben we onlangs ook samen eten achter de rug tijdens 
het vrijwilligersfeestje.

VAN DE
REDACTIE
‘SAMEN ETEN VERBINDT MENSEN’
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Vlak voor Pasen op Witte Donderdag vieren we het ‘Hei-
lig’ Avondmaal, oftewel de maaltijd van de Heer. Deze 
keer vanaf het begin van de viering in een kring vooraan 
in de kerk. We beleven deze gemeenschap door de tekenen 
van brood en wijn te delen met onze tafelgenoten. Het 
is een avondmaalstafel waar wij omheen zitten. Wij eten 
samen met anderen hetzelfde brood en drinken samen met 
anderen dezelfde wijn. Samen het avondmaal gebruiken 
verbindt gelovigen met God en medegelovigen. 

In deze uitgave van ons informatieblad o.a. een interview, 
deze keer met Emiel de Jager, directeur van de christelij-
ke basisschool Het Kompas. Een boeiend gesprek dat ik 
samen met Rob mocht hebben en ook hierin komt samen 
eten aan de orde en nog veel meer. Zeer de moeite waard 
om te lezen en om een mooi beeld van Emiel te krijgen.

Tja en dan zitten we nu midden in de Veertigdagentijd 
(ook wel vastentijd of lijdenstijd). Deze periode zijn de 
veertig dagen voor Pasen. Veel christenen vasten in die 
periode op de een of andere wijze: ze minderen of stoppen 
zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol 
of tegenwoordig ook social media. En dan schrijf ik over 
eten. Maar ik schrijf niet over zeer corpuleuze maaltijden 
in deze periode. Want ook soberheid kan bij samen eten 
passen.

Mijn uiteindelijke conclusie: Samen eten op welke wijze 
dan ook verbindt mensen. 
En hoe belangrijk is dat in deze tijd. 
Ik wens u veel leesplezier en een goede veertigdagen- en 
paastijd.

Ria Looijen
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Het is een hele bijzondere overgang 
geweest. Mijn avonturierszin heeft 
het gewonnen van de angst voor 
het onbekende. Mijn ouders hebben 
het ook goed doorgesproken met 
ons. Ik was heel goed voorbereid 
en goed ingelezen. Thuis spraken 
we Nederlands en gingen naar een 
Nederlandse kerk. Naar Nederland 
gaan was voor mij een avontuurtje. Ik 
vond het erg leuk. Ik was er feitelijk 
heel blij mee. Een andere omgeving. 
Een broer is aan het zwerven 
gebleven. Hij heeft in Engeland en 
in de Verenigde Staten gestudeerd 
en is evangelist geworden en naar de 
Filippijnen vertrokken, waar hij nog 
steeds woont.
Later ga je beseffen wat voor een 
cultuurovergang het is geweest. Het 
was wel een handicap en dat besef ik 
pas achteraf. Je kent natuurlijk niet de 
mores en de codes van de plaats waar 
je komt. Dat betekent wel dat je bij 
alles wat je doet en bij alle besluiten 
die je neemt ook met andere mensen 
je gaat aftasten wat is nu eigenlijk 
de code hier? Je bent altijd weer aan 
het uitvinden. Dus je kunt intuïtief 
maar moeizaam besluiten nemen. Het 
slijpt in je persoon dat je eerst goed 
rondkijkt voor je iets gaat doen. Op 
mij heeft het althans die uitwerking 
gehad.
Hoe kwam je in Sliedrecht terecht?
Ja, we kwamen direct na Afrika in 
Sliedrecht terecht en daar ben ik al 
die tijd tot op vandaag gebleven. 
Mijn vader komt oorspronkelijk 
uit Sliedrecht. Mijn moeder is een 
Zeeuwse.

Je wordt ouder en je gaat 
waarschijnlijk naar de PA 
(pedagogische academie)?
Een kleine gezellige PABO in 
Dordrecht. Er waren twee klassen. Ik 
was zelfs 24 toen ik afstudeerde.

Toen je afstudeerde was het 1989. 
De vrijlating van Mandela. Voor jou 
een gedenkwaardig moment? 
Ik ben getrouwd in mijn laatste 
PABO-jaar. Mijn vrouw is ook juf. 
En zij werkte al. Ik herinner me 
nog glashelder dat we samen naar 

de radio luisterden. Toen hij die 
wandeling uit de gevangenis maakte 
zijn vrijheid tegemoet: long walk to 
freedom. Dat was aan de ene kant 
opluchting en anderzijds schaamtevol. 
Ik besefte dat ik er zo in heb gezeten. 
Ik ben ook onderdeel geweest van 
het mechanisme dat deze man zo is 
misbruikt en met hem heel veel andere 
mensen. Mandela heeft heel mooie 
dingen gedaan voor het land en voor 
de mensheid.

Je bent getrouwd en je gaat een 
nestje bouwen.
Ik ben in Sliedrecht gebleven. Mijn 
vrouw is een Sliedrechtse en wilde 
daar blijven. Ik had zelf nog wat 
zwerflust. Ik zag mezelf al lesgeven 
in het buitenland. Mijn vrouw was 
heel stellig en heel duidelijk. Ik blijf 
in Sliedrecht. Als je met me trouwt 
dan weet je dat we hier blijven. Ik heb 
gekozen. En geen spijt!

Na mijn studie ben ik leerkracht 
geweest in Rotterdam-Zuid. Dat is 
een van mijn heftigste confrontaties 
geweest met lesgeven. Ik kwam op 
een school met de helft Antilliaanse 
kinderen. Waarvan ik schrok was 
mijn eigen basisreactie naar deze 
kinderen toe. Ik was in de basis heel 
afwijzend en agressief naar ze. Dit 
klopt niet dacht ik. Ik behandel blanke 

kinderen anders. Het bleek gewoon 
dat die opvoeding heel diep zat. Je 
moet ontgiften. Dat heb ik daar rap 
geleerd. Ik heb daar een jaar gewerkt 
en daarna als groepsleerkracht 
lesgegeven op een basisschool in 
Ridderkerk. Op den duur ben ik 
intern begeleider geworden. Na 7 
jaar heb ik de overstap gemaakt 
naar het speciaal onderwijs voor 
zeer moeilijk lerende kinderen. 
Kinderen met een verstandelijke 
beperking. Een heerlijke tijd. 
Aanvankelijk in Rotterdam en 
vervolgens ook in Sliedrecht. 
Vandaar uit weer teruggekeerd naar 
Ridderkerk en ben daar op een 
school voor speciaal basisonderwijs 
gaan werken als adjunct en intern 
begeleider. Daarna ben ik voor het 
samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs RiBA gaan werken. Ik 
was 7 jaar beleidsmedewerker; 
aanvankelijk in het voorbereiden van 
het passend onderwijs en vervolgens 
in het samenwerkingsverband. Daarna 
op naar Vuren.

Dan ben je in de vijftig. Je hebt heel 
veel ervaring opgedaan. Je had in 
alle steden met je extra voordelen 
binnen kunnen komen. Die ambitie 
heb je nooit gehad. Toen heb je 
gekozen voor Vuren.
Ik miste de kinderen zo 
verschrikkelijk. Ik heb niet veel met 
de status van directeur. Zeg maar 
Emiel tegen mij. Wat ik vooral heb 
opgezocht ook in deze omgeving was 
een relatie aangaan met kinderen. Ik 
wilde per se een situatie waarin ik alle 
kinderen kon leren kennen. Ik zocht 
een middel-grote school. Ik wilde 
graag dagelijks betrokken zijn in het 
gedoe in een school. 
We tellen nu 150 kinderen, die vrijwel 
allen uit Vuren afkomstig zijn. Na de 
zomer zal het leerlingenaantal zakken 
naar 140.

De mensen in onze kerkelijke 
gemeente zijn wel oud, maar nog 
heel jong van hart. Ze verdienen het 
eigenlijk dat er een heleboel jeugd 
zou zijn. 
Vanmorgen had ik toevallig een 

IN 
GESPREK
MET

Op een woensdagmiddag in 
februari zijn Rob Visser en Ria 
Looijen in gesprek gegaan met 
Emiel de Jager, directeur van 
de christelijke basisschool Het 
Kompas in Vuren.

‘EMIEL 
 DE JAGER’

KLOOSTERLING, 
KINDERRVRIEND, 
KERKELIJKE OMNIVOOR EN 
ANTI-APARTHEIDSFAN

Emiel, vertel om te beginnen eerst 
even iets over jezelf. Wie ben je, 
waar ben je geboren, waar kom je 
vandaan, etc.?
Ik ben geboren in Zuid-Afrika, onder 
de rook van Kaapstad, met uitzicht 
op de Tafelberg. Daar heb ik mijn 
kindertijd en mijn basisschooltijd 
doorgebracht. Op mijn dertiende 
ben ik samen met mijn ouders naar 
Nederland gekomen. In april word ik 
55.

Hoe was je jeugd daar?
Mijn ouders, beide Nederlands, zijn 

geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Zij 
hebben elkaar daar ontmoet en een 
gezin gesticht. Ik ben de oudste van 
drie zoons die daar geboren zijn. 
Op een bepaald moment werd de 
politieke situatie (je zat toen dik in de 
apartheidsbeweging) zo onrustig dat 
mijn ouders ervoor hebben gekozen 
terug te keren. Als ik terugdenk aan 
mijn eigen schooltijd heb ik best een 
goede tijd gehad, maar het was hard. 
Fysieke straffen werden uitgedeeld. 
Er was een keihard regime. Je werd 
als kind al militair gedrild, waarbij 
sport centraal stond. Van jongs af 
aan werd het je ingepompt: jij bent 
blank, jij bent dus veelbelovend, je 
bent intelligent. En alles wat niet 
blank was, is schuim. De impact 
daarvan ben ik pas gaan beseffen toen 
ik in Nederland in een heel andere 
omgeving kwam. 

Heeft het verblijf daar je ouders op 
den duur niet schuw gemaakt voor 
het apartheidsregime?
We hadden het er bijzonder goed. Ook 
in materiele zin. Ik denk wel dat het 
apartheidsregime uiteindelijk heeft 
geholpen om het besluit te nemen om 
terug te keren; er ontstaat tegelijkertijd 
een schuldgevoel. De controle op 
elkaar in zo’n situatie is enorm groot. 
De mensen versterken elkaar in die 
apartheid, maar het voelde op den 
duur niet goed. 
Ik speelde op het strand met uitzicht 
op het Robbeneiland en vroeg dan aan 
de mensen: Wie zitten daar?  Ik wist 
dat het een gevangeniseiland was en 
als kind vind je dat ook spannend. Ja, 
terroristen zitten daar! Dat was het 
antwoord. Mensen wisten dat Nelson 
Mandela en zijn makkers daar zaten. 
Ik heb nu een portret van hem boven 
mijn bureau hangen. 

Jij hebt het allemaal meegemaakt. 
Jij weet als geen ander hoe het 
voelt. Dat maakt het allemaal 
wat genuanceerder. Je komt in de 
pubertijd uit dat mooie land en 
je komt hier in dat wonderlijke, 
onmogelijke kikkerland, dat fel 
tegen het Zuid-Afrikaans regime 
gekant was.
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gesprek met Aty over het missionair 
zijn. Dat jullie gemeente dat aan 
het onderzoeken is. (zie artikel over 
pionieren elders in dit blad, redactie). 
Dat gebeurt ook in Sliedrecht. Daar 
nemen mijn vrouw en ik ook aan deel. 
Dat tekent wel de gemeente en de 
kerk hier in Vuren.
Het leuke van het pionieren, het 
missionaire, is dat het heel erg open 
is. De mogelijkheden zijn schier 
eindeloos. Mijn vrouw en ik hebben al 
een aantal jaren het verlangen om een 
woongemeenschap te gaan stichten. 
En daar zijn we nu een jaar of vijf 
mee bezig. Elke keer lijkt het erop 
dat het er komt en dan komt het toch 
niet. We hebben nu een aantal fasen 
in ons gesprek gehad. We willen met 
een aantal mensen diaconaal wonen. 
Een aantal woningen beschikbaar 
stellen. Vergelijkbaar wat ZIOT doet 
in Gorinchem. Aanvankelijk reageerde 
men bij ons in de kerk positief. 
Wij hebben nu een enthousiaste 
predikant en we zijn het kerkklooster 
gaan noemen. Een plek voor 
meditatie, een plek voor leerhuizen. 
Een laagdrempelige manier van 
spiritualiteit ontwikkelen. Ook voor 
mensen die uit de kerk gestapt zijn 
vanwege het instituut en misschien de 
weg terugvinden. Onze gemeente is 
een oorspronkelijke Gereformeerde 
kerk PKN synodaal. 

Je bent kerkelijk heel erg betrokken 
en geïnteresseerd. Heb je daarnaast 
nog liefhebberijen?
Ik ben een sportman. Ik fiets veel en 
ga naar de sportschool. Ik beweeg 
veel en ik beweeg graag en dat heb 
ik ook nodig voor mijn rugklachten. 
Lezen en studeren vind ik heerlijk. 
Verder probeer ik spiritualiteit te 
ontdekken. Ik leid boekbesprekingen 
in de kerk als onderdeel van Vorming 
en Toerusting. 
Ik heb jarenlang kindernevendienst 
geleid. Ik ben veel bezig in en met 
de kerk. Mijn vrouw en ik hebben 
elke week open tafel. Je kunt op 
vrijdagavond bij ons aanschuiven 
en mee eten. Dat vinden we reuze 
gezellig. Heerlijk om te doen en 
om mensen aan tafel te hebben en 
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VAN DE KLOK
EN DE 
KLEPEL
De klok van Corona luidt al sinds begin januari van dit 
jaar. Maar eerst werd zelfs door Chinese autoriteiten het 
luiden van de klok ontkend, later dachten we, dat het wel 
meeviel. Het was immers ver van ons bed en we vernamen 
nog niet van het klokgelui. Maar steeds luider ging de 
klok klinken, het drong door via Zuid-Korea, Iran tot in 
Italië door en nu ik dit schrijf is ons land zo ongeveer het 
laatste land in Europa, waar de klok nog niet geluid wordt. 
Dat houdt veel mensen ernstig bezig. Vaak beroepshalve, 
maar ook emotioneel. Waarom? Omdat we de klok wel 
horen luiden, maar geen mens weet waar de klepel hangt. 
We weten niets van de klepel. Wat er tegen uit te richten? 
Waar is de antistof en wie is de 0-persoon. Dat is eerste 
mens, die in een land het virus opliep en doorgaf. Maar die 
is in meerdere gevallen niet bekend.
Triest is, dat het inmiddels ook een politiek wapen is 
geworden. Dat zie je duidelijk in China, maar ook in Iran 
en Italië. En in Amerika is het gewoontegetrouw zelfs de 
president, die meent er een politiek slaatje uit te kunnen 
slaan door mensen in quarantaine te verbieden zich op 
te houden in Alabama, vanouds een republikeins oord, 
waar hij niet graag wil, dat de mensen door het virus zijn 
bijeenkomsten wellicht zullen mijden.
En wat we zien is dat de globalisering nu ineens zijn 
heftige tol eist. Als een kaartenhuis storten de zorgvuldig 
opgebouwde economische kaartenhuisjes in elkaar. 
Aan alles dreigt gebrek. En hoe vermakelijk is het 
niet te moeten lezen, dat met Pasen veel Paasgadgets 
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06•• en Paasrommeltjes niet verkrijgbaar zullen zijn en dat 
geldt ook al voor de Kerst, omdat in deze maanden de 
bestellingen met name in China voor verzending gereed 
gemaakt worden. En dat gebeurt momenteel dus niet!
Dat wordt tobben in de komende maanden. Ineens 
horen we ook niets meer van de Brexit, de stikstof 
en CO2ellende. De Pfas. De boeren-, leraren-, 
verzorgendendemonstraties. Je moet het wel erg bont 
maken wil je nu het nieuws nog halen. Hoe relatief blijkt 
alles te zijn.
En voort wentelen de dagen tot maanden en straks weer 
tot een heel jaar. Een jaar des Heren. Een jaar, waarvan 
Prediker zegt, dat het een schommeling van tijden kent. 
Een tijd om op te bouwen en een tijd om af te breken, een 
tijd van leven en een tijd van dood. Een tijd van liefde en 
een tijd van haat. Maar in alles blijven we geloven in een 
God, waarvan getuigd wordt, dat Hij opzoekt wat voorbij 
gegaan is.

Rob Visser

informeel bij elkaar te zijn. Sinds 
kort hebben we avondgebed ingesteld 
bij onze kerk en daar ben ik ook bij 
betrokken.  In de veertigdagentijd 
worden er door leken vespers 
georganiseerd. Daar is een bepaald 
format voor en daar doe ik ook al 
jaren aan mee. 

Je liefhebberij is de kerk. Spreekt 
het woordje oecumenisch je aan?
Direct.

En dat heeft te maken met het 
inclusieve waarover je al eerder 
sprak? Je bent een mens die wat het 
onderwijs betreft de zaak holistisch 
benaderd. Iedereen wordt serieus 
genomen.
Dat heeft met mijn kindertijd te 
maken. Mijn grootouders zijn heel 
erg belangrijk geweest in mijn 
opvoeding. Mijn oma was zo sterk 
bezig met het geloof. Zij droeg dat 
over op mij. Ik vond dat ontzettend 
interessant. Ik zat als 6/7 jarige bij 
oma die de bijbelstudie deed. Ik denk 
nog heel vaak terug aan die mooie 
momenten met oma. Oma was lid van 
de Pinksterbeweging. Ik voelde al snel 
dat dat het niet helemaal voor mij was. 
Mijn grootouders woonden in Zuid-
Afrika naast ons en zijn jaren later 
ook teruggekeerd naar ons land en in 

Goes gaan wonen.
Ik ging met mijn ouders naar een 
Nederlandstalige kerk in Kaapstad, 
maar daar kon ik niet aarden. Ik 
ben met vriendjes meegegaan naar 
de plaatselijke Anglicaanse kerk. 
En daar heb ik een geweldige tijd 
gehad. Als kind werd je daar heel 
serieus genomen. Later heb ik ook 
beseft dat ze in de Anglicaanse kerk 
ook een vuist maakten tegen de 
apartheid. Zij hadden diensten waar 

expliciet ook niet blanken werden 
uitgenodigd voor te gaan of deel te 
nemen. Dat was uitzonderlijk en 
feitelijk een overtreding van de wet. 
Zij namen ons als kinderen ook mee 
naar de krottenwijken. Toen we hier 
kwamen werd ik Hervormd, op een 
gegeven moment ben ik in de Youth 
for Christ terechtgekomen en hebben 
vervolgens de overstap gemaakt naar 
de Gereformeerde kerk in Sliedrecht 
en dat had met name te maken met de 
ruimte voor gesprek en diversiteit.

Je komt met je christelijk geloof 
in dit neutrale dorp terecht? Hoe 
beleefde je dat? Je bent van de 
warmte, spiritualiteit, van geloof? 
Ik kan me heel goed voorstellen 
dat de stap naar deze school groot 
was omdat je ook wel wist dat het 
merendeel van de kinderen uit niet 
kerkelijke gezinnen kwamen.
Nou is dat de mores op de protestants 
christelijke scholen vanaf hier tot aan 
Rotterdam. Op de stevige Christelijke 
scholen zou ik niet aarden. Het 
oecumenische, de openheid en het 
openstaan voor die niet mee kunnen 
in de traditie wil ik blijven vast 
houden. En moslimkinderen horen er 
voor mij 100% bij. Ik vind het zelfs 
heel erg nodig. Onze oudste dochter 
is getrouwd met een Libanese man. 
Prachtige vent, een aanwinst voor 
ons gezin. Zij zijn niet betrokken 
bij de kerk. Zij wonen op IJburg 
in Amsterdam. (Rob veert nu op, 
redactie). Wij hebben vier dochters 
en die hebben allemaal niets met het 
instituut kerk. (Rob zakt weer terug, 
;-) redactie).

Jullie hebben geloofsidealen. Kun 
je er nog iets over vertellen? Je 
persoonlijke idealen?
De opzet van een 
kloostergemeenschap zou een steen 
in de vijver zijn. Het liefst zouden we 
met andere gezinnen, andere mensen 
samenwonen. Dat is ons grote ideaal 
en daar zouden we nog gelukkiger van 
worden. Het idee erachter is samen 
op te trekken met mensen, heel dicht 
bij mensen wonen en zoveel mogelijk 
delen. We hebben geleerd, dat hoe 

meer je samen optrekt hoe meer je 
kunt betekenen voor anderen. In die 
zin heb je letterlijk en figuurlijk veel 
meer diaconale ruimte als je met 
elkaar samenwoont. 

Geloven is voor jou delen?
Absoluut. 

Spiritualiteit en diaconaal is een 
mooie combinatie om het ook vol 
te houden. We zitten nu in Vuren. 
Heb jij nou in je werk op school 
hier nog idealen? Of vind je dat te 
prematuur om uit te spreken.
Ik zou wel heel graag samen 
met beide kerken tegelijk eens 
ontdekken wat we met elkaar kunnen 
ontwikkelen. Wat me met elkaar 
kunnen doen om levensverhalen met 
mensen te delen. Om daar maar mee 
te beginnen. Het behoeft niet per se 
over God en over de bijbel te gaan. 
Maar ik denk dat je als kerken en als 
school midden in het leven staat en 
mensen kunt helpen om te ontdekken 
wat het leven betekent voor hen. Ook 
de geloofsbeleving binnen ons team is 
heel divers.
We hebben vanuit de kerken en ook 
vanuit de protestantse scholen altijd 
in een bepaald format gedacht. Ik zou 
graag er meer onder willen duiken 
en het meer willen hebben over het 
leven met elkaar. Wij hebben nu een 
meisje in huis van 19 en die is aan 
komen aanwaaien, want zij is dakloos 
en komt bij ons op zolder wonen. Dan 
heb je een woonplaats en kun je van 
daaruit het proces starten.

En verdere idealen?
Mijn grote wens is ook om verbinding 
te krijgen met de sportverenigingen 
in Vuren. Nu is het nog zo dat de 
beweging naar de sportverenging 
is, maar ik zou ze graag willen 
uitnodigen om meer in de school te 
gaan doen, in feite meer te integreren. 

Er staat nog heel wat open in onze 
ontluikende relatie kerk en school. 
Wat kunnen we nog meer betekenen 
als kerk voor de school. Wat kunnen 
jullie in alle bescheidenheid voor de 
kerk betekenen. In onze kerk zijn 

mensen dag en nacht met de kerk 
bezig. Te allen tijde bereikbaar en 
nergens te beroerd voor. Ongekend. 
Dat geld ook voor de school. We 
hebben een ouderraad van 13 ouders 
en dat heb ik nog nooit meegemaakt. 
Ik hoef maar te kuchen of ze staan 
klaar. En ze genieten er ook van. We 

hebben een overblijfsituatie die wordt 
georganiseerd door ouders. Af en toe 
heb ik gesprekjes met ze. We hebben 
een fancyfair binnenkort. Het wordt 
in een vloek en zucht geregeld en het 
enige wat ik straks hoef te doen is de 
microfoon te nemen en het rad van 
avontuur te draaien. 

Het is inmiddels laat geworden. We 
ronden het gesprek af en stappen in de 
auto. En Emiel? Hij stapt op de fiets…
naar Sliedrecht!

Ria en Rob
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Paascyclus
De paascyclus vangt aan op Witte Donderdag 9 april en tevens zal het Heilig 
Avondmaal worden gevierd. De viering begint om half acht. Het is de bedoeling 
om vanaf het begin van de viering in een kring vooraan in de kerk plaats te 
nemen. De gehele viering vindt plaats in de kring. 
Dit jaar beginnen alle vieringen op donderdag, vrijdag én zaterdag om 19.30 uur. 
De viering op zondag, eerste paasdag begint om 10.00 uur. Het paasontbijt vooraf 
begint om half negen. Muzikale medewerking op eerste paasdag wordt verleend 
door de Thaborcantorij o.l.v. Peter van de Minkelis en de violiste Philippine 
Hugen. 

Onderstaand een uitleg over de Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag
Dit jaar hebben we weer gekozen voor een kruisweg. 
Kunstenaar: De kruisweg is gemaakt door Aad de Haas (1920 -1972). Hij wordt 
beschouwd als enige belangrijke religieuze kunstenaar in de naoorlogse periode. 
Aad de Haas groeit op in een katholiek Rotterdams milieu. Hij studeert aan de 
Academie van Beeldende Kunsten, waar hij het bombardement van de havenstad 
en de verwoesting van de academie en van al zijn werk meemaakt.
Zijn kritische etsen worden door de bezetter als ‘entartet’ bestempeld en hij 
belandt voor een half jaar in de gevangenis. Na zijn vrijlating duikt hij met zijn 
vrouw onder in Zuid–Limburg. Daar zal hij zijn verdere leven blijven.
Geschiedenis: In 1957 krijgt hij, ondanks tegenwerking van kerkelijke zijde, de 
opdracht om de kapel van het Sint–Jozefziekenhuis in Heerlen te voorzien van 
wandschilderingen en een kruisweg. Nog geen 11 jaar later wordt het ziekenhuis 
gesloten en de kapel afgebroken. De staties worden uit de muur gezaagd en 
ergens opgeslagen. Nu zijn ze te bewonderen in het nieuwe raadhuis van 
Landgraaf.
De beelden: De kleuren zijn heel fel en helder en zijn met korte, snelle streken 
aangebracht, soms in dikke klodders. De verwoestingen en vervolgingen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog hebben een onuitwisbare indruk gemaakt op de 
kunstenaar. De Romeinse soldaten uit het lijdensverhaal van Jezus hebben de 
gedaante van Duitse soldaten aangenomen. Ook de verwoeste steden van Europa 
bevinden zich op bijna elke statie. Juist nu met het gedenken in 2020 - 75 jaar- 
indrukwekkend.
De beelden zijn niet altijd meteen toegankelijk. Je moet de tijd nemen om het 
afgebeelde tot je te laten doordringen. Dan ontdek je dat je regelmatig door 
één van de figuren, vooral door Jezus wordt aangekeken. Zij maken je van 
toeschouwer tot deelnemer aan het verhaal. ‘Waar sta jij’.

Wees welkom allen in de Thaborkerk tijdens de paascyclus en alle andere 
zondagen.

Namens de liturgiecommissie, Aty de Groot

PIONIEREN
Op woensdag 18 maart wil ik ’s-avonds tussen 8 en 9 uur een bijeenkomst organiseren, waarin ik uitleg zal geven aan 
het Pioniersproject, waarover ik u enige maanden geleden schreef in het eerste kerkblad met de huidige nieuwe ‘outfit’. 
De kerkenraad heeft daar lang over nagedacht, maar mede gestimuleerd door de financiële ondersteuning van de 
landelijke Protestantse Kerk is de kogel door de kerk gegaan.
We willen dit voorjaar het pioniersproject echt serieus oppakken. Gelukkig vonden wij inmiddels reeds 5 Vurenaren 
bereid in de nieuwe werkgroep zitting te nemen. Maar er moeten er nog twee bij. De werkgroep moet nl. ook qua 
leeftijd een goede diversiteit tonen. De leden zelf zijn er allereerst om de nieuw te benomen pionier te begeleiden en 
te instrueren. De nieuwe werkgroep moet haar wensen te kennen geven en op tafel leggen. Het is erg leuk, dat juist 
ook mensen, die het contact met de kerk een beetje zijn verloren in deze werkgroep willen zitting nemen. Maar dat is 
natuurlijk geen voorwaarde. 
Ik zou het heel fijn vinden, wanneer u die avond komt om zich te laten informeren, zodat we eind maart het 
pioniersproject kunnen starten. Een project, dat met hulp van de landelijke kerk wordt gestart om ook in Vuren te 
zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Een signaal afgeven, dat het met de kerk ook in Vuren nog lang niet gedaan 
is. En wie wil daaraan nou niet zijn of haar bijdrage leveren? 

Rob Visser

VAN DE
KERKENRAAD

VORMING EN TOERUSTING 2019 - 2020

Koffieochtend 

Dinsdag 10 maart a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur is er 
weer een koffieochtend o.l.v. de dominee. Het verheugde 
ons zeer dat er nieuwkomers bij waren gekomen. Naast 
gezelligheid hebben we goede gesprekken met elkaar. 
De laatste keer was het uitgangspunt het boekje Ruth, 
waarover Rob Visser twee zondagen heeft gepreekt.
Iedereen is van harte welkom.

U hartelijk groetend, Truus Mos

Gespreksgroep ‘Bonhoeffer75’

Gespreksgroep Bonhoeffer75 op dinsdag 10 maart 2020
 
2020 is een landelijk bezinningsjaar rond de theoloog 
Dietrich Bonhoeffer, die op 9 april 1945 terechtgesteld 
werd in ..concentratiekamp Flossenburg.
Vanuit deze landelijke bezinning heeft de gespreksgroep 
zich reeds enkele avonden verdiept in Bonhoeffer’s 
leven, zijn gedichten en brieven, die hij in gevangenschap 
geschreven heeft.
Aan de hand van het boekje Bonhoeffer75 zijn het 
boeiende gesprekken geworden.
Wij gaan hiermee door op dinsdag 10 maart om 20.00 uur 
in de consistorie van de Thaborkerk.
Mocht u willen aansluiten, dat kan altijd.

Op 28 maart a.s. is er een landelijke Bonhoeffer middag 
(die gratis toegankelijk is) in de Grote Barbarakerk te 
Culemborg.
Zie voor verdere informatie: www.deroosvanculemborg.nl

Truus Mos
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Repetities Thaborcantorij

In de dienst op 12 april (Pasen) zal 
de Thaborcantorij weer zingen. 
We bereiden onze bijdrage aan deze 
dienst voor in een viertal repetities. 
Hieronder treft u de data aan. 

woensdag 18 maart
dinsdag 24 maart
woensdag 1 april
woensdag 8 april

De repetities worden gehouden in 
de Thaborkerk van 20.00 uur tot 
21.30 uur.

In een relatief korte tijd is het aantal 
zangers snel afgenomen… Door de 
kleine groep die is overgebleven is 
de cantorij kwetsbaar geworden. 
Wanneer enkelen door ziekte zijn 
geveld, zoals afgelopen Kerst 
het geval was, is de groep al snel 
gehalveerd.
Daarom… zijn we op zoek naar 
mensen die de cantorij willen komen 
versterken!
Er wordt gewerkt op projectbasis. U 
kunt per keer bepalen of u kunt en 
wilt meezingen. U hoeft dus geen lid 
te worden en contributie te betalen. 
De cantorij maakt in onze gemeente 
deel uit van het programma Toerusting 
en Vorming. Uiteraard komen we bij 
elkaar om te zingen, maar er is zeker 
ook ruimte voor ontmoeting met 
elkaar. Wanneer u vrijblijvend eens 
een repetitie wilt bijwonen… Ook dan 
bent u van harte welkom!

Peter van de Minkelis 

GEMEENTE 
ACTIVITEITEN

Leesclub op woensdag 25 maart 2020

Op deze datum komen we om 20.00 uur bij elkaar. U bent van harte 
welkom in de consistorie van de kerk.
We lezen: ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer.

Samenvatting
De schrijver neemt zijn intrek in het illustere maar in verval geraakte Grand 
Hotel Europa om te overdenken waar het is misgegaan met Clio, op wie hij 
in Genua verliefd is geworden en met wie hij in Venetië is gaan wonen. Hij 
reconstrueert het meeslepende verhaal van liefde in tijden van massatoerisme, 
van hun reizen naar Malta, Palmaria, Portovenere en de Cinque Terre en hun 
spannende zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio. Intussen vat 
hij een fascinatie op voor de mysteries van Grand Hotel Europa en raakt hij 
steeds meer betrokken bij het wedervaren van de memorabele personages die 
het bevolken en die uit een eleganter tijdperk lijken te stammen, terwijl de 
globalisering ook op die schijnbaar in de tijd gestolde plek om zich heen begint 
te grijpen.

Grand Hotel Europa is de grote roman van Ilja Leonard Pfeijffer over het oude 
continent, waar zoveel verleden is dat er voor toekomst geen plek meer is en 
waar het meest reële toekomstperspectief geboden wordt door de exploitatie 
van dat verleden in de vorm van toerisme. Het is een theatraal en lyrisch boek 
over de Europese identiteit, nostalgie en het einde van een tijdperk.

Aty de Groot

Paasviering voor senioren

Evenals vorig jaar organiseren we 
ook dit jaar weer een paasviering voor 
senioren. Dit paasfeest vindt plaats op 
dinsdag 31 maart 2020 in de bijzaal 
van de Thaborkerk. 
Vanaf 16.00 uur bent u van harte 
welkom, dan staat de koffie en thee 
voor u klaar.
Ds. Rob Visser zal o.a. voor de 
meditatie zorgdragen en de samenzang 
wordt begeleid door Peter van de 
Minkelis.
Voor degenen die opgehaald en 
thuisgebracht willen worden, kunnen 
contact opnemen 
met Ank de Kock (tel. 0183-633755).

Graag tot 31 maart.

Met vriendelijke groeten,
namens commissie Seniorenvieringen,
Jan Looijen

Paasfeest in Avondlicht

Op donderdag 2 april vieren we weer 
met onze gemeenteleden van de 
Thaborkerk die in Avondlicht wonen 
het paasfeest. Vanaf 14.00 uur zijn 
de bewoners van harte welkom. Zij 
krijgen hiervoor nog een persoonlijke 
uitnodiging.

Ank de Kock, ouderling

Paasontbijt op zondag 12 april 2019

Evenals voorgaande jaren is er ook nu 
weer het paasontbijt op eerste paasdag 
in de bijzaal van de Thaborkerk. Voor 
de negende keer inmiddels. Dat geeft 
al wel aan dat het een succesformule 
is en blijft.
Het uitgebreide paasontbijt staat op 
zondag 12 april om half negen voor u 
en jou klaar in de bijzaal. In dit geval 
hoeft men niet zelf in de keuken te 

staan om broodjes klaar te maken en 
eitjes te koken. Daar wordt allemaal 
voor gezorgd. Voor de deelnemende 
‘ontbijters’ zijn er geen kosten aan 
verbonden.
Iedereen is van harte welkom, van 
jong tot wat ouder; de allerkleinsten 
onder ons vanzelfsprekend ook. Wie 
geen lid van onze gemeente is, wordt 
ook van harte uitgenodigd en kan 
daarna de feestelijke paasviering die 
om 10.00 uur begint bijwonen.

Te zijner tijd willen we wel weten 
op hoeveel ‘ontbijters’ we kunnen 
rekenen. Binnenkort ligt op de tafel 
in de hal van de Thaborkerk een 
intekenlijst. 
Ook kunt u zich opgeven per mail: 
annemieke.w@live.nl of 
ria.looyen@planet.nl. Graag aangeven 
met hoeveel volwassenen en hoeveel 
kinderen u komt. Opgeven kan tot en 
met zondag 5 april 2019.

Ria Looijen, preses
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Film ‘The Children Act’ op dinsdag 14 april

‘The Children Act’ van regisseur Richard Eyre is 
gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Booker-Prize 
winnaar Ian McEwan, die tevens het scenario schreef voor 
de film.

Fiona Maye (Emma Thompson) is een vooraanstaand 
rechter, die dagelijks moeilijke beslissingen moet nemen 
over complexe familieaangelegenheden. Haar werkdruk 
ligt hoog en haar huwelijk met de Amerikaanse professor 
Jack (Stanley Tucci) staat op springen.
In deze tijd van persoonlijke crisis moet Fiona uitspraak 
doen in de zaak van Adam (Fionn Whitehead), 
een briljante tiener die op religieuze gronden een 
bloedtransfusie weigert die zijn leven kan redden.
Fiona wil Adam spreken voor ze haar beslissing neemt en 
bezoekt hem in het ziekenhuis. Deze bijzondere ontmoeting 
maakt sterke emoties los met vergaande gevolgen voor hen 
beide, terwijl Fiona moet besluiten of Adam zal leven of 
sterven.

Ds. Rob Visser zal de avond leiden. Iedereen is welkom en 
dus van harte uitgenodigd; vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar en om 19.45 uur begint de film. Tot dinsdag 14 april! 

Ria Looijen

Sing in

In vervolg op de enthousiast ontvangen eerste Sing 
in, zijn wij blij u weer te kunnen uitnodigen voor de 
volgende Sing in op zondag 26 april, om 19.00 uur, in de 
Thaborkerk. Ook dan zal Erik Versteeg weer de muziek 
verzorgen. Toegang gratis (vrijblijvende collecte).

Na afloop kunnen wij elkaar weer in de bijzaal ontmoeten, 
tijdens het drinken van koffie, thee of limonade.
Kom en zing mee, wij zien uit naar uw komst.

Truus Mos en Erik Versteeg

VAN HET COLLEGE 
VAN KERKRENTMEESTERS
Mooie toezeggingen actie Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’
De actie Kerkbalans 2020 is tot nu toe succesvol. Het is altijd heel 
spannend wat uiteindelijk aan het begin van een jaar wordt toegezegd. 
Vorig jaar was al heel gunstig en we zitten nu alweer enkele jaren boven 
de € 40.000,-. Als college van kerkrentmeesters hoop je dat ook zo lang 
mogelijk vol te houden. Alhoewel de wetenschap er is dat er ook bij ons 
een krimp is te bespeuren. Met een aantal overleden gemeenteleden, wat 
verhuizingen en bedanken is het ledenbestand teruggelopen en moest er 
uiteindelijk € 2.000,- worden gecompenseerd. Bijna alle toezeggingen zijn 
binnen en we kunnen vaststellen dat het opnieuw een succesvolle actie tot 
nu toe is. Die € 2.000 is ook echt gecompenseerd. Daarom groot afgedrukt 
in ons informatieblad het bedrag dat tot nu toe is toegezegd:

€ 42.042,-
Vorig jaar om deze tijd is er ongeveer hetzelfde toegezegd. En te bedenken 
dat er nog enkele antwoordkaarten moeten worden ingeleverd. Dus het 
bedrag zal ongetwijfeld nog wat stijgen.  De kerkrentmeesters zijn blij dat 
het bedrag geconsolideerd is en niet achteruit is gegaan. Dat is fantastisch 
en hoopvol. 
Geweldig is ook te vermelden dat van het toegezegde bedrag inmiddels al 
€ 22.766,34 binnen is. Want... uiteindelijk gaat het er om wat werkelijk 
binnenkomt.

Daarom is veel dank aan alle toezeggers zeker op zijn plaats. Zo zijn er 
ook verschillende gemeenteleden die hun bijdrage verhoogd hebben. Dank 
u wel voor het vertrouwen.
 
Ria Looijen, kerkrentmeester

TUSSENSTAND 
KERKBALANS 2020
De stand zoals deze was op 26 februari 2020: 

Toegezegd voor 2020      €  42.042,00
Reeds betaald     €  22.766,34
______________________________________________
Nog te ontvangen     €  19.275,66

BUITEN DE COLLECTEN OM ONTVANGEN 

Giften t.b.v. het kerkrentmeesterlijk beheer:

Via Janie Tromp (pastorale team)   €    10,-
Via Ank de Kock (kerkenraad)    €    10,-
Via Ank de Kock (kerkenraad)    €  350,-
Via Ank de Kock (kerkenraad)    €      5,-
Via Janie Tromp (pastorale team)   €    10,-
Via Rabobankrekening    €    60,-

Opbrengst acties:

Busjes kerktelefoon via Bets den Adel €  100,22
Verjaardagsfonds okt. 2019 t/m jan. 2020 €  396,70
Van de handwerkclub    €  100,-
Kassabonnenactie slagerij Bouter   €    40,12

Alle gevers en doeners hartelijk dank!

VERANTWOORDING COLLECTEN 
KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER:

5 januari
Pastoraat     €   63,10
Verwarming en verlichting    €   71,70

12 januari
Pastoraat     €   60,60
Onderhoud Thaborkerk    €   69,40

19 januari
Pastoraat     €   51,30
Erediensten     €   53,80

26 januari 
Pastoraat     €   64,10
Jeugdwerk     €   60,15

2 februari
Pastoraat     €   65,25
Verwarming en verlichting    €   69,30

9 februari
Pastoraat     €   76,70
Onderhoud Thaborkerk    €   83,40

16 februari
Pastoraat     €   61,90
Erediensten     €   62,00

23 februari
Pastoraat     €   43,20
Jeugdwerk     €   42,70
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PROTESTANTSE
GEMEENTE

ROND DE 
THABORKERK

“IK GEEF OM EEN 
PLEK WAAR... IK 
MIJN GELOOF IN 

GOD KAN DELEN.... 
DAAROM GEEF IK 

VOOR MIJN KERK!”

DANKZIJ UW BIJDRAGE KAN DE KERK VOORTBESTAAN!
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COLLECTEN 
DIACONAAL WERK
Verantwoording collecten diaconaal werk
  5 januari  Plaatselijk diaconaal werk  €    72,80
12 januari  Quotum diaconie   €    96,52
19 januari  Timon    €    66,60
   Kinderen in de knel   €    69,80
26 januari  De Glind    €    75,00
2 februari  Werelddiaconaat Oeganda  €    86,50
9 februari  Plaatselijk diaconaal werk  €    98,10
16 februari  Werelddiaconaat Kameroen  €    74,10
23 februari  Binnenlands diaconaat  €    53,80

VAN DE 
DIACONIE

Nieuws van de diaconie
Na een lange en moeilijke periode is de financiële 
afwikkeling van de diaconie voltooid en zijn we dankbaar 
dat u als gemeente het ons niet nog moeilijker heeft 
gemaakt. Daarvoor onze hartelijke dank. Nu kunnen 
we ons weer volledig met onze eigenlijke taak gaan 
bezighouden en dat is nogal wat. 

Spaardoosjes
Zondag 1 maart zijn de spaardoosjes voor kerk in actie 
(KIA) tijdens de 40-dagen tijd weer uitgedeeld en we 
hopen dat u deze de komende tijd weer zult vullen zodat 
we een mooi bedrag over kunnen maken naar KIA. Als u 
nog geen doosje heeft kunt u daar altijd om vragen, dan 
breng ik er één.

Collecten en voedselbank
Elke zondag in de 40-dagen tijd wordt er gecollecteerd 
voor een doel van KIA waarvoor u in de week daarvoor 
een foldertje meekrijgt met wat meer info over het 
betreffende doel. 
Zondag 15 maart is hierop een uitzondering want dat is de 
zondag na biddag en dan is er een collecte in natura voor 
de voedselbank. Hiervoor zijn weer de bekende briefjes 
uitgedeeld, maar zonder briefje weet u inmiddels ook wel 
wat er zoal gevraagd wordt door de voedselbank. 

Seniorenpaasfeest
Op 31 maart vieren we voor de tweede keer het 
seniorenpaasfeest waar een ieder hartelijk welkom is. 
De inloop is vanaf 16.00 uur en vanaf 16.30 start het 
programma. Tijdens deze viering staat er ook deze keer 
weer een broodmaaltijd voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom bij deze viering. 

De Glind
We gaan het diaconale project voor de Glind afsluiten en 
dat doen we door een bezoek te brengen aan de Glind. Er 
zijn twee mogelijkheden:   
1. We gaan op vrijdag 3 april naar een    
 informatiemorgen met aansluitend een lunch in het  
 plaatselijke restaurant tegen vergoeding.
2. Als we met meer dan 15 personen gaan dan kunnen 
 we zelf een datum kiezen om te gaan. 
Daarom aan u de vraag wie er mee wil naar de Glind om te 
kijken waar we de afgelopen jaren voor hebben gespaard. 
U kunt zich opgeven bij een van de diakenen. Graag zo 
snel mogelijk. 
Als het project voor de Glind afgelopen is willen we in 
de diaconale dienst, 25 oktober, starten met een nieuw 
project. Mocht u een mooi project weten, of iemand 
(via via) kennen die hiervoor in aanmerking komt om te 

steunen dan horen we dat graag. Ook dit kunt u bij een van 
de diakenen kenbaar maken. 

Kaartenactie
In de 40-dagen tijd wordt er ook weer een kaartenactie 
gehouden voor de gevangenen in Nederland. We hebben 
een aantal kaarten besteld en aan u de vraag om één of 
meerdere kaarten in te vullen en door u te voorzien van 
een postzegel en tekst en/of groet, voor mensen die in een 
gevangenis verblijven. Deze kaarten kunt u weer inleveren 
bij de diaconie en wij sturen deze kaarten dan in één keer 
naar een aan ons gegeven adres en van daaruit worden de 
kaarten verdeeld over de verschillende gevangenissen in 
ons land. Deze kaarten moeten uiterlijk 2 april door ons op 
de post gedaan worden dus voor die tijd zien we de kaarten 
graag weer terug. Wij kopen deze kaarten in dus als u ze 
niet gebruikt wilt u ze dan ook teruggeven zodat ze alsnog 
verstuurd kunnen worden.

Paaskaars
Op Stille Zaterdag wordt er weer een nieuwe Paaskaars 
in de kerk gebracht. We hebben weer een mooie kaars 
uitgezocht voor het komende jaar. Mocht u ook een 
Huiskaars willen bestellen dan kunt u contact opnemen 
met Dick. Zijn gegevens kunt u op de achterzijde van deze 
uitgave van het Informatieblad vinden. 

Kledingactie Dorcas
Op zaterdag 18 april kunt u weer kleding inleveren bij de 
Morgenster tussen 10 en 12 uur voor Dorcas. 

Namens de diaconie een goede tijd op weg naar Pasen 
toegewenst, 
Anjo van Dalen

VAN DE 
HANDWERK
CLUB
Nieuws van de handwerkclub
De handwerkclub is bezig met iets leuks voor de 
paasviering en het paasontbijt.
Zelf heb ik ook een creatie gemaakt en die staat thuis nog 
op de kast. Toen onze kleindochter van bijna 2 binnen 
kwam zei ze direct: Tok. Nou, dan kunt u wel raden wat 
het is. Ik was wel vereerd dat ze zag wat ik gemaakt had. 
De andere dames die er mee bezig zijn kunnen het zeker 
zo mooi dan ik. Dus ik verwacht dat u het ook leuk zult 
vinden. Kom ook naar het seniorenpaasfeest op 31 maart 
vanaf 16.00 uur met broodmaaltijd of naar het paasontbijt 
op eerste paasdag vanaf half 9. Dan kunt u de creaties zelf 
zien. 
Zoals u wel weet sparen we elke eerste 3 maanden van 
het jaar voor een goed doel en dit jaar is er gekozen voor 
de stichting voor mensen met de ziekte van Parkinson. 
Dit jaar is het iets anders en daarom zijn het deze keer de 
maanden februari, maart en april. 
We zien geregeld een nieuw gezicht op de 
woensdagmiddag die eens komt kijken. Voor de 
duidelijkheid iedereen is welkom voor de gezelligheid, een 
kopje koffie, iets te vragen of om geholpen te worden, om 
te vragen of we iets kunnen of willen maken, om iets te 
laten zien wat men gemaakt heeft of zomaar. 

Namens de handwerkclub, 
Anjo van Dalen 
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TERUGBLIKKEN
De Grote Cabaretshow
In het kader van de talentenveiling heeft zaterdag 18 
januari het cabarettrio Jong Geleerd/Oud Gedaan (Luuc 
Wilschut, Margo ter Wal en Coby Maat) een leuk en 
gevarieerd programma ten gehore gebracht met een 
vleugje humor, satire, politiek, muziek en natuurlijk een 
beetje Vuren. Het laatste heel herkenbaar voor met name 
de autochtonen van Vuren. De special gast maakte na de 
pauze zijn opwachting en het bleek Kees van Vliet uit 
Wognum te zijn. Aanvankelijk was het de bedoeling om 
de voorstelling in de bijzaal te houden, maar aangezien er 
meer dan 125 kaarten waren verkocht werd er uitgeweken 
naar de kerkzaal die daardoor heel goed bezet was. 
Dank gaat uit naar Luuc, Margo, Coby en Tries voor het 
organiseren en uitvoeren van deze gezellige avond. 
Daarnaast is het zeker vermeldenswaard dat dit onderdeel 
van de talentenveiling na aftrek van de kosten € 730,- heeft 
opgebracht. Top gedaan!  

Ria Looijen, preses

Geslaagd vrijwilligersfeestje op 
vrijdagavond 7 februari
Alhoewel het al even geleden is, wil ik graag toch nog 
even terugblikken op de zeer geslaagde vrijwilligersavond 
gehouden op vrijdagavond 7 februari. Voor de kerkrenraad 
dé gelegenheid om de vrijwilligers die zich inzetten voor 
onze gemeente in het zonnetje te zetten. 
Alhoewel we helaas vanwege de knieklachten van Wilma 
dit jaar geen beroep op haar en haar medewerksters 
konden doen zijn we in gesprek gegaan met Pim van 
Heusden van De Friterie. Hij verzorgde voor ons een 
heerlijk etentje. Jan en Ank hadden soep klaargemaakt en 

daarna genoten we van de stoofpotten van De Friterie. Ook 
dit was uitstekend verzorgd. We genoten van de beroemde 
frites van Pim, het beste cafetaria van Gelderland! Ook 
nu genoten de 60 vrijwilligers van het heerlijke eten, 
maar ook van de gesprekken aan de tafel. Na het toetje 
aangeboden door de Friterie (dank je wel, Pim) verhuisden 
we naar de kerkzaal waar Zwier van der Weerd een aantal 
liederen ten gehore bracht. Hij was van plan geweest met 
een koor te komen maar vanwege een sterfgeval konden 
zij helaas niet komen. We genoten van de mooie en zeer 
krachtige stem van Zwier, die vorig jaar september heeft 
meegewerkt aan de startzondag. Bovendien vertelde Zwier 
over zijn vrijwilligerswerk dat alles te maken heeft met het 
continent Afrika. 

Daarna stond de koffie klaar in de bijzaal en keerden rond 
tienen de vrijwilligers tevreden huiswaarts. We kunnen 
terugkijken op een gezellige avond met in het middelpunt 
een groot gedeelte van onze vrijwilligers.

Dank aan allen die meegeholpen hebben dit 
vrijwilligersfeestje tot een succes te maken.

Ria Looijen, preses

Etentje bij Jan Looijen en boerenkool instuif bij
Rob en Herma Visser
In het kader van de talentenveiling was op een 
zaterdagavond in februari een gezellig etentje bij Jan 
Looijen. Alweer voor de tweede keer deze winter. Nu 
genoten Annemarie, Cees, Ank, Frans, Riet, Rika, Marrie 
en Ria van een heerlijk driegangenmenu bestaande uit 
vlees en vis door Jan klaargemaakt.

Bovendien gingen een halve week later tien gemeenteleden 
naar Rhenen en hadden daar ten huize van Rob en Herma 
Visser een zeer uitgebreide boerenkoolinstuif. Het 
was heel gezellig en ook heel lekker. We zijn verwend 
door Herma. Zowel bij Herma als bij Jan kwamen de 
uitmuntende kooktalenten naar boven drijven. Wat zijn 
zulke bijeenkomsten gezellig en heerlijk. Kan geen 
restaurant tegen op! Brengt ook nog geld in het laatje van 
de kerk maar de verbinding en het sociale aspect is nog 
veel belangrijker.
Ik kijk nu al uit naar de volgende talentenveiling met 
aanbod van mooie kavels.

Ria Looijen, preses
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Bloemengroet
De bloemen uit de zondagse vieringen 
gingen de afgelopen periode als groet 
en bemoediging of als felicitatie naar:

29 december
De heer W. van Wijk, Esdoornlaan 5
Mevrouw R. Crebolder, Molenlaan 16

5 januari
Mevrouw H. van Acquoy, 
Avondlicht Herwijnen

12 januari
De heer B. van der Leij, Gorinchem

19 januari
Mevrouw I. van Horssen, 
Dorpsstraat 20
Mevrouw P. van Dusseldorp, 
Mussenlaan 12

26 januari
Mevrouw H. van Meeuwen, Krimpen 
aan de IJssel

2 februari
Mevrouw J. Ekelmans, 
Seringenlaan 20

9 februari
De heer C. van Wijk, Molenlaan 29

16 februari
De heer J. van Meeteren, Avondlicht

23 februari
Mevrouw J. Bouman, Molenlaan 6

Zieken 
Op dit moment verblijft in het 
Erasmusziekenhuis in Rotterdam de 
heer P. Dane, Anjerlaan 5. Er zijn 
gemeenteleden die wachten op een 
onderzoek of de uitslag hiervan. U 
allen wensen wij Gods nabijheid toe 
en weet u gedragen door de voorbede 
in de zondagse eredienst.

Hartelijk dank
Wij danken iedereen voor de 
belangstelling, bloemstukken, mooie 
kaarten en telefoontjes die wij 
ontvingen na het overlijden van Pieta 
Stasse. Het heeft ons goedgedaan.

Familie Stasse
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Elke woensdagmiddag is er van 14.00 uur – 16.00 uur handwerkclub

Dinsdag  10 maart Koffie-ochtend van 10.00 – 12.00 uur in de consistorie

Dinsdag  10 maart Gespreksgroep ‘Bonhoeffer75’ om 20.00 uur 
   in de consistorie

Woensdag  18 maart Bijeenkomst Pioniersproject 
   van 20.00 – 21.00 uur in de bijzaal

Woensdag  18 maart Repetitie Thaborcantorij om 20.00 uur

Maandag  23 maart Moderamenoverleg om 9.30 uur

Dinsdag  24 maart Repetitie Thaborcantorij om 20.00 uur

Woensdag  25 maart Leesclub om 20.00 uur in de consistorie

Maandag  30 maart Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur

Dinsdag  31 maart Paasfeest voor senioren vanaf 16.00 uur in de bijzaal

Woensdag  1 april Repetitie Thaborcantorij om 20.00 uur

Donderdag  2 april Paasfeest in Avondlicht voor onze gemeenteleden 
   om 14.00 uur

Vrijdag  3 april Informatiemorgen met aansluitend lunch in De Glind

Woensdag  8 april Repetitie Thaborcantorij om 20.00 uur

Zondag  12 april Paasontbijt om 08.30 uur in de bijzaal

Dinsdag  14 april Filmavond ‘The Children Act’ in de bijzaal; 
   inloop vanaf 19.30 uur

Zaterdag  18 april Inleveren kleding Dorcas van 10.00-12.00 uur 
   in de Morgenster

Kopij inleveren uiterlijk maandag 20 april 2020 bij Ria Looijen

Zondag  26 april  Sing in om 19.00 uur in de Thaborkerk 

Het Klokje verschijnt in de week van 4 mei 2020

AGENDA
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Zondag 15 maart 10.00 uur
Veertigdagentijd
Biddag
Rob Visser
Collecte:
1e rondgang: Blikkenactie voedsel-
bank
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Quotumcollecte
Organist: Erik Versteeg
Koster: Frans de Kock
Lector: Truus Mos
Gastvrouw: Kitty van Steenis

Zondag 22 maart 10.00 uur
Veertigdagentijd
Ds. Suzan ten Heuw uit Leiden
Collecte:
1e rondgang: Kerk in actie 40 dagen-
tijd
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Erediensten
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Jan van Dalen
Lector: Ria Looijen
Gastvrouw: Corrie van den Berg
Na afloop van deze viering ontmoe-
ting in de bijzaal en is er koffie, thee 
en limonade

Zondag 29 maart 10.00 uur
Veertigdagentijd
Rob Visser
Collecte:
1e rondgang: Kerk in actie 40 dagen-
tijd
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Jeugdwerk
Organist: Eric Versteeg
Koster: Roel van Dalen
Lector: Jan Looijen
Gastheer: Jan Roza

Zondag 5 april 10.00 uur
Veertigdagentijd
Palmzondag
Ds. Nel van Doorn uit Middelburg
Collecte:
1e rondgang: De Glind
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Verwarming en verlichting
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Ans de Bruijn
Lector: Aty de Groot
Gastvrouw: Jeanny Visscher
Na afloop van deze viering ontmoe-
ting in de bijzaal en is er koffie, thee 
en limonade

Donderdag 9 april 19.30 uur
Witte Donderdag
Heilig Avondmaal
Rob Visser
Collecte:
Avondmaal: Kinderen in de knel
Uitgang: Onderhoud Thaborkerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Lector: Annemieke Wilschut
Gastvrouw: Miny van Dusseldorp
De hele viering in de kring vooraan in 
de kerk.

Vrijdag 10 april 19.30 uur
Goede Vrijdag
Rob Visser
Collecte:
Uitgang: Onkosten kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Jan van Dalen
Lector: Truus Mos
Gastvrouw: Kitty van Steenis

Zaterdag 11 april 19.30 uur
Stille Zaterdag
Rob Visser
Collecte:
Uitgang: Onkosten kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Lector: Ria Looijen
Gastvrouw: Corrie van den Berg

Zondag 12 april 10.00 uur
Pasen
Muzikale medewerking:
De Thaborcantorij
Philippine Hugen (viool)
Rob Visser
Collecte:
1e rondgang: Kerk in actie India
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Paascollecte t.b.v. de kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Ans de Bruijn
Lector: Jan Looijen
Gastheer: Jan Roza
Vooraf om 08.30 uur paasontbijt
Na afloop van deze viering ontmoe-
ting in de bijzaal en is er koffie, thee 
en limonade

Zondag 19 april 10.00 uur 
Ds. E. Laseur uit Wamel
Collecte:
1e rondgang: Schuldhulpmaatje
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Erediensten
Organist: Erik Versteeg
Koster: Frans de Kock
Lector: Aty de Groot
Gastvrouw: Jeanny Visscher
Na afloop van deze viering ontmoe-
ting in de bijzaal en is er koffie, thee 
en limonade

Zondag 26 april 10.00 uur 
Rob Visser
Collecte:
1e rondgang: Quotum diaconie
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Jeugdwerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Jan van Dalen
Lector: Annemieke Wilschut
Gastvrouw: Miny van Dusseldorp
Na afloop van deze viering ontmoe-
ting in de bijzaal en is er koffie, thee 
en limonade

Zondag 3 mei 10.00 uur 
Ds. B. Fockens uit Terheijden
Collecte:
1e rondgang: Noodhulp Nigeria
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Verwarming en verlichting
Organist: Erik Versteeg
Koster: Roel van Dalen
Lector: Truus Mos
Gastvrouw: Kitty van Steenis

Zondag 10 mei 10.00 uur 
Muzikale medewerking
Gospelkoor Yes 
Rob Visser
Collecte:
1e rondgang: Plaatselijk diaconaal 
werk
2e rondgang: Pastoraat
Uitgang: Onderhoud Thaborkerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Ans de Bruijn
Lector: Ria Looijen
Gastvrouw: Corrie van den Berg
Na afloop van deze viering ontmoe-
ting in de bijzaal en is er koffie, thee 
en limonade

VIERINGEN


