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In het vorige Klokje, dat begin maart uitkwam, schreef 
ik dat ‘samen eten mensen verbindt’. Hoe bizar! Half 
maart stond de hele wereld op zijn kop. Samen eten? 
Verbinding? Ineens stond alles stil. Het zijn gekke 
tijden. Het Coronavirus zet onze maatschappij en 
daarmee onze levens behoorlijk op z’n kop. Binnen 
onze kerkgemeenschap moesten wij ook grote 
maatregelen nemen vanwege de uitbraak van het 
Coronavirus. Wij deden een beroep op mensen om 
thuis te blijven, iets dat we nooit voor mogelijk hadden 
gehouden. Geen kerkdiensten zoals we gewend zijn, 
geen bijeenkomsten, geen pastorale bezoeken, geen 
vergaderingen, geen samen eten, geen... Alle kerkelijke 
activiteiten werden stilgelegd, met uitzondering van de 
‘open’ Thaborkerk op dinsdag- en donderdagmorgen 
en de vieringen uitgezonden via kerkomroep en 
internet met de noodzakelijk aanwezige mensen. 
Wanneer u deze uitgave van ons kerkblad ontvangt, is 
het kerkelijk leven al drie maanden geheel anders dan 
voorheen. Te bedenken dat verbinding en gemeente-
zijn de kracht van de Thaborkerk is. 

Er ontstonden andere mooie initiatieven. We hadden 
gelukkig nog 60 mailadressen in ons archief en mailen 
wekelijks zoveel veel mogelijk gemeenteleden. Inmiddels 
wordt de gemeentebrief van Rob en de nieuwsbrief van 
de kerkenraad naar 100 mailadressen gestuurd. Vanuit 
de Thaborkerk werden vieringen met beeld en geluid 
mogelijk gemaakt. Allen die zich inzetten om ook ‘op 
afstand verbonden’ te blijven heel hartelijk dank. Van 
veel gemeenteleden hoor ik hoe ze de vieringen vanuit 
de Thaborkerk waarderen. Hartverwarmend is dat 
gemeenteleden omzien naar elkaar, met praktische hulp, 
met aandacht door een kaartje of telefoontje. En hoe 
pastoraat en diaconie in andere vormen verbinding blijven 
zoeken met de gemeenteleden.
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In deze tijd waarin we allemaal om moeten gaan met 
veranderingen, ontstaan er ook nieuwe woorden die 
uiting geven aan onze gevoelens. Denk bijvoorbeeld aan 
het woord ‘huidhonger’. Het verlangen naar huidcontact 
dat ontstaat door een gebrek aan aanraking. We missen 
aanraking van kinderen, kleinkinderen, ouders, vrienden 
en medemensen. Door de maatregelen tegen Corona raken 
we elkaar niet of nauwelijks aan. We geven elkaar zelfs 
geen hand meer. Ook in de kerk niet. Geen bemoedigende 
hand op de schouder, geen arm om iemand heen, niet even 
knuffelen!
Maar er ontstaat ook ‘kerkhonger’. We missen de 
vieringen waarin we elkaar ontmoeten, samen kunnen 
zingen, luisteren naar woorden van God, na afloop 
koffiedrinken. Voorzichtig zijn er nu versoepelingen 
waardoor we nu in juni weer met maximaal 30 mensen de 
vieringen in de kerk kunnen volgen en met ingang van 1 
juli met maximaal 100 mensen. Het moge duidelijk zijn 
dat wij geen 100 mensen kwijt kunnen in onze kerk met 
anderhalve meter afstand (opzij, voor en achter). Ook wij 
houden ons streng aan de maatregelen van de regering 
en het protocol dat is opgesteld door de landelijke kerk. 
Ook zijn er gemeenteleden die het niet aan durven om al 
naar de kerk te gaan en daarom blijven we uitzenden via 
internet en kerkomroep. 
In deze uitgave van ons ‘verbindingsmiddel’ staat Corona 
heel erg centraal. Daarnaast lijkt het een eeuw geleden dat 
wij onze voormalige burgermeester hebben geïnterviewd. 
Vlak voor de Coronacrisis zijn we alleraardigst en gastvrij 
ontvangen door Loes van Ruijven in Asperen. En... lees 
vooral de prachtige, soms ook aangrijpende verhalen van 
Bets, Henny, Rianne, Tineke, Teuni en Henny over hun 
Coronatijd. En nog veel meer in deze uitgave.

Veel leesplezier, houd moed en blijf gezond. 
Ria Looijen
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Je vond het ook leuk om te doen? 
Ik heb het raadslidmaatschap met heel 
veel plezier gedaan. In 1990 werd ik 
benaderd of ik mij kandidaat wilde 
stellen voor Provinciale Staten van 
Zuid-Holland. Ik kwam binnen op 
nummer 23. De verkiezingen leverden 
25 zetels op, dus ik kwam er op het 
nippertje in.

Een leuke functie?
Van een gemeente naar een provincie 
is een uitdagende overgang. Ik zeg 
altijd dat, wanneer je in de politiek 
gaat, het echt gemiddeld 15 tot 20 
uur in de week kost. Stukken lezen, 
vergaderingen bijwonen, het afleggen 
van werkbezoeken, het bijwonen van 
(regionale) bijeenkomsten. Tijd voor 
hobby’s was er weinig en zeker niet 
met een fulltimebaan. 
Inmiddels veranderde ik van baan 
en ben bij het ministerie van VWS 
in Rijswijk gaan werken. Daarnaast 
volgde ik een opleiding bij de 
Bestuursacademie in Rotterdam. Mijn 
laatste functie bij het ministerie was 
hoofd van het Bureau Directoraat-
Generaal Welzijn.

En toen ook verhuisd?
We zijn inderdaad verhuisd naar 
Maassluis. Daar hebben we tien jaar 
gewoond. In 1999 werd ik lid van 
Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. 
Dat was een fulltime baan. Ik had 
een hele mooie portefeuille. Ik was 
verantwoordelijk voor de ruimtelijke 
ordening: het Groene Hart (de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, 
de Krimpenerwaard en de Rijn- en 
Veenstreek). De woningbouw zat 
toen heel erg in het slob. Kleine 
gemeenten mochten niet bouwen. 
Dat was bestemd voor de A-kernen 
(Gorinchem, Alphen aan de Rijn en 
Gouda). In mijn visie was het voor de 
leefbaarheid van groot belang dat ook 
kleine gemeenten mochten uitbreiden. 
In mijn de portefeuille zat ook de 
Zorg en ik werd project-gedeputeerde 
voor de Hollandse IJssel om deze 
weer schoner en mooier te maken. 
Heel leuk was dat het College van 
Gedeputeerde Staten destijds ook met 
gebiedsgedeputeerden zijn begonnen. 

In die rol ben je als gedeputeerde in 
een bepaald gebied een verbindende 
schakel tussen provincie, gemeenten 
en organisaties. Voor mij was dat de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
en de Krimpenerwaard. Ik heb deze 
gebieden goed leren kennen. In mijn 
periode als gedeputeerde heb ik weer 
veel geleerd. Je hebt te maken met 
ministeries, provincies, gemeenten, 
organisaties en de regio’s. Je leert 
op een andere manier kijken. Het 
besturen beviel me goed.

Hoe lang ben je gedeputeerde 
geweest?
Vier jaar. Tot 2003. 

Je hebt aan het spek geroken?
Hierna ambieerde ik wel een 
bestuurlijke functie in plaats van 
een uitvoerende. Toen werd ik o.m. 
gevraagd voorzitter te worden van 
de landelijke Stichting Vrienden van 
het platteland en werd ik voorzitter 
van Zorgbelang Nederland. Dat is een 
organisatie die de belangen behartigt 
van zorgvragers. 
Drie jaar later werd ik opgebeld door 
de Commissaris van de Koningin in 
Zuid-Holland of ik waarnemer wilde 
worden in de gemeente Graafstroom. 
Deze gemeente is inmiddels opgegaan 
in de gemeente Molenwaard en 
later de gemeente Molenlanden. Ik 
ben daar acht maanden waarnemer 
geweest en ik weet nog heel goed 
dat ik een keer terugkwam na een 
bezoek aan een echtpaar dat 50 jaar 
getrouwd was en terug liep naar het 
gemeentehuis en dacht: ‘Dit is wat ik 
wil, een functie als burgemeester’!

Dat is ook een leuke job en 
toen viel het kwartje in de 
Graafstroomgemeente?

Ik ben na Graafstroom gaan 
solliciteren. Bij voorkeur buiten de 
provincie Zuid-Holland, maar wel zo 
dicht mogelijk bij mijn ouders die in 
Wassenaar woonden. Het moest voor 
mij qua reistijd te overbruggen zijn. 
Toen werd het Lingewaal, december 
2006. Ook een plattelandsgemeente 
net als Graafstroom.

Een mooie kroon op een bewogen en 
gevarieerde loopbaan?
Ik kijk terug op een mooie tijd als 
burgemeester in Lingewaal. 

Was je er toen een voorstander van 
dat deze gemeente zo groot zou 
gaan worden? 
Nee, ik reageerde op een profielschets 
voor de nieuw te benoemen 
burgemeester en daar stond in dat 
Lingewaal een zelfstandige gemeente 
is en wilde blijven. Dat werd ook 
nog eens bevestigd in het Manifest 
van Lingewaal, waar de koers van 
Lingewaal tot 2030 werd uitgezet, 
maar ja, ontwikkelingen gaan soms 
snel. Inmiddels heeft het Rijk wel 
heel veel taken naar de gemeente 
overgeheveld, waardoor het werk veel 
complexer geworden is.

Toen het ter sprake kwam om de 
gemeente West Betuwe te vormen 
zijn er in Arnhem nog gesprekken 
gevoerd met mensen zoals jij met 
de vraag hoe je er tegenaan keek. 
Of worden die dingen in Den Haag 
indirect besproken en jullie hebben 
het maar uit te voeren?
Niet. Herindelingen kwamen in 
Gelderland niet veel voor. Zelf denk 
ik dat het er ook mee te maken heeft 
(omdat ik die ervaring had met 
Graafstroom) of je als gemeente 
voldoende bestuurskracht bezit om 
o.a. de vele taken aan te kunnen. 
Wanneer de provincie hieraan twijfelt, 
dan gaan ze het gesprek hierover 
aan. Op initiatief van onze gemeente 
bleek na onderzoek de bestuurskracht 
ruim voldoende te zijn. Er was een 
toekomstvisie (het Manifest), de 
financiën en de dienstverlening waren 
op orde.
Eind 2013 kwam een nieuwe 

IN 
GESPREK
MET

Op een woensdagmiddag eind 
februari, nog voor de Corona-
crisis, zijn Rob Visser en Ria 
Looijen in Asperen in gesprek 
gegaan met Loes van Ruijven, 
voormalig burgemeester van de 
gemeente Lingewaal

‘LOES VAN 
RUIJVEN’

‘JE BENT BURGEMEESTER 
VOOR IEDEREEN’

Rob trapt af en vraagt de voormalig 
burger’moeder’ hoe haar leven is 
verlopen, en zij uiteindelijk in deze 
gemeente haar ambtscarrière kon 
voltooien?
Ik ben geboren en getogen in 
Wassenaar en kom uit een gezin met 
twee kinderen. Ik was de oudste en 
heb nog een broer die 2 jaar jonger is. 
Na de middelbare school komt dan 
altijd de vraag van wat ga je doen? Ik 
wilde eigenlijk, zoals veel meisjes, 
de verpleging in. Maar daar was ik te 
jong voor.
Ik ging uiteindelijk de opleiding 
doktersassistente volgen en rondde die 
af. Vervolgens ging ik aan de slag in 
het Bronovo ziekenhuis in Den Haag 
op de afdeling die operatiepatiënten 
voorbereidt en daarna ging ik naar de 
afdeling Gynaecologie in de functie 
van secretaresse.
Uiteindelijk kwam ik toch op een 
advocatenkantoor terecht en leerde 
ik mijn man Jan kennen. In 1975 
zijn wij getrouwd. Jan ging op het 
gemeentehuis in Maasland werken, 
naar welke gemeente wij een jaar 
later zijn verhuisd. Maasland is een 
kleine agrarische gemeente met 7.000 
inwoners. Ik heb toen mijn baan bij 
het advocatenkantoor opgezegd, 
want ik bezat nog geen auto en met 
het openbaar vervoer was ik te lang 
onderweg. Ik ben gaan solliciteren 
en werd op het stafbureau van de 
IZA-ziektekostenverzekering in Delft 
aangenomen. 

Hoe lang hebben jullie daar 
gewoond?
We hebben er achttien jaar gewoond. 
Ik heb met veel plezier aan het 
kerkelijk- en verenigingsleven 
deelgenomen o.a. het organiseren 
van kindernevendiensten en was lid 
van het parochiebestuur. Ook lid 
geworden van de tennisvereniging. 
In 1981 werd ik door het CDA op 
een verkiesbare plek gezet en werd 
ik de eerste vrouw bij het CDA in de 
gemeenteraad van Maasland. Daar 
heb ik gedurende 9 jaar veel geleerd 
en ervaring opgedaan. 
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uitdaging op mijn pad. Ik werd 
benaderd door de Commissaris van 
de Koningin of ik voor een jaar in 
de gemeente Neerijnen waarnemend 
burgemeester wilde zijn om de rust 
in het bestuur te herstellen. Er waren 
daar toen veel problemen.

Het was toch een hele klus voor je 
waarnemer in Neerijnen en je had 
al Lingewaal? Je hebt al dat overleg 
omtrent de vorming van de nieuwe 
gemeente mee moeten maken?
Na twee jaar heb ik tegen de 
Commissaris gezegd, dat het mij 
teveel werd. Ik had weinig vrije 
tijd over. Ik bemerkte dat alleen 
de zondagochtend nog vrij was. 
Alles was dubbel en je wilt beide 
gemeenten niet tekort doen. 
Vergaderingen van raden, colleges, 
werkbezoeken en bezoeken aan 
verenigingen, organisaties, echtparen 
die jubileerden. Dat ging op een 
gegeven moment echt ten koste van 
mezelf. Als burgemeester van een 
kleine gemeente moet je veel zelf 
doen zoals bijvoorbeeld toespraken 
schrijven. In een grotere gemeente 
wordt dat voor je gedaan. Daar komt 
bij dat de discussie over het al dan 
niet samengaan met Neerijnen en 
Geldermalsen in een belangrijke fase 
kwam en dan is het goed – ook al ben 
je onafhankelijk voorzitter - dat je er 
weer bent in je eigen gemeente. 

Je bent als burgemeester alleen 
maar erbij betrokken om het proces 
te begeleiden?
Je bent van het CDA, maar je 
moet als burgemeester boven 
de partijen staan. Is dat soms 
niet moeilijk? Heb je het soms 
niet moeilijk gevonden omdat je 
vanuit je achtergrond een politieke 
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VAN DE KLOK
EN DE 
KLEPEL
Jaarlijks verschijnen in de maand mei de koeien weer voor 
onze tuin. Ons uitzicht op de uiterwaarden bij Rhenen 
verandert per seizoen. Eind oktober verdwijnen de koeien 
weer naar de stal en zorgen regen en Rijn ervoor, dat eind 
december ons uitzicht is veranderd in een waddengebied. 
Ganzen, eenden en zwanen, afgewisseld door zwermen 
meeuwen bevolken drie maanden het ondergelopen 
weidegebied en dan waan je je bij tijd en wijle aan de kust.
En dan zeker dit jaar in korte tijd droogt alles op en nemen 
koeien hun plaats weer in. Ieder jaar is dat weer anders. 
Vorig jaar hadden we een stel enthousiaste vaarzen, 
die een paar keer door de hekken heen braken. Dit jaar 
bedacht de boer drie rustige moeders met hun nog zogende 
kalfjes naar ons toe te brengen. Een mooi gezicht te zien 
hoe die jonge dieren hun mamma’s volgen en geregeld 
drinken. Eén kalfje is helemaal wit en gedraagt zich totaal 
anders dan de rest. Als de familie zich verplaatst blijft ie 
liggen. Als ieder ligt gaat ie lopen. De leeftijdsgenoten 
maken soms de gekste bokkensprongen. Hij ziet het alles 
bijna hoofdschuddend aan.
Ik noem hem de filosoof. Leuk te zien hoe iedere koe zijn 
eigen gang gaat. En er is niemand, die er wat van zegt! 
Hieraan moet ik denken nu Nederland en Europa weer 
de ‘lockdown’ afschaffen. Een passerende bus levert een 
komisch tafereel op met al die nu nog witte snoetjes. 
Zij beschikken nog niet over de kleurrijke mondkapjes, 
vervaardigd door onze Anjo met haar lady’s. ;-)
Ook nu zie je hoe divers mensen reageren op de nieuwe 
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situatie. Uit elkaar zitten, niet voordringen (een veel 
voorkomend fenomeen). Vooral geen haast hebben. Niet 
ongeduldig zijn. Bij nadering van een tegenligger op de 
fiets, een tegemoetkomende wandelaar op het trottoir, een 
winkelend persoon in de supermarkt in de smalle paden: 
even wachten, even opzij gaan en de ander vriendelijk 
aankijken en zo mogelijk groeten. 
Eigenlijk is het leven er gemoedelijker op geworden. Vol 
begrip zijn we in afwachting van het horecapersoneel, dat 
ook zijn/haar draai nog moet vinden. Vermakelijk te zien, 
wat mensen allemaal verzinnen om nabijheid te paren aan 
hulpvaardigheid. Creatief als we blijken te zijn, zonder 
weerga!
En daardoorheen lopen ook filosofen. Die dromerig blijven 
staan, of juist doorlopen, niet opletten en zomaar hun 
eigen gangetje gaan. Ze hebben niets door en je moet ze 
maar een beetje laten begaan. Dat kan niet altijd; soms 
is een opgetrokken wenkbrauw al voldoende om iemand 
tot inkeer te stemmen. En soms moet je maar gewoon je 
verstand op nul zetten. Intelligent als we allen zijn, wil er 
nog wel eens een verduisteringsgordijn hangen en maken 
we fouten.
Covid 19 stelt ons weer voor nieuwe uitdagingen, waarin 
het van belang is elkaar met begrip tegemoet te treden. 
Dat geldt overigens niet voor politieambtenaren en BOA’s, 
die ons juist moeten corrigeren, waarschuwen of in de 
kraag vatten. Ik voeg dit eraan toe, mocht u denken, dat ik 
slechts pleit voor een maatschappij vol zachte eitjes.

opstelling over iets had terwijl je 
als burgemeester volstrekt neutraal 
moet zijn?
Ik heb dat nooit zo ervaren. Dat is 
je rol. Mijn politieke voorkeur mag 
geen rol spelen. Wel kun je handvatten 
aanreiken en met het college zo 
goed mogelijk de zaken voor de 
gemeenteraad voorbereiden. 

Vuren wilde graag bij Gelderland 
blijven horen. Terwijl Vuren 
eigenlijk meer georiënteerd is op 
Gorinchem. De mentaliteit vind 
ik (Rob) dichter bij Zuid-Holland 
liggen dan bij Gelderland. Hoe zie 
jij dat?
Vuren en Dalem behoorden van 
oudsher bij de provincie Gelderland. 
Bij de herindeling in 1986 werd 
Dalem vanwege toekomstige 
uitbreiding van woningbouw bij 
Gorinchem gevoegd en kwamen 
Asperen, Heukelum en Spijk van 
Zuid-Holland over naar Gelderland. 
Een grote meerderheid van de 
inwoners van die kernen (met 
uitzondering van Dalem) waren 
content met deze keuze. Ook bij latere 
bijeenkomsten bleek dit het geval te 
zijn. De oriëntatie op een bepaalde 
gemeente zal overigens altijd blijven, 
zeker bij gemeenten in grensgebieden. 

Als ik (Rob) praat met mensen aan 
de dijk en vraag hoe het ermee is 
hoor ik al twee jaar lang dat er niets 
gebeurt en er alleen gepraat wordt. 
Er is nog steeds onzekerheid.
Waarschijnlijk wordt gedoeld op het 
Heuff-terein. Wat de laatste stand 
van zaken rond het Heuff-terrein 
is, is mij niet bekend. Maar in z’n 
algemeenheid is het belangrijk dat 
je mensen aan de voorkant bij je 
plannen betrekt en serieus neemt, 
laten meepraten dus. Het niet alleen 
afdoen met inspraak, dat is de formele 
kant. Er spelen dikwijls en zeker bij 
grote projecten waar veel partijen bij 
betrokken zijn meerdere belangen. 
Uiteindelijk moeten er knopen worden 
doorgehakt, zodat een ieder weet 
waar hij of zij aan toe is. Maar als 
er draagvlak is, dan hoeft dat geen 
probleem te zijn.

Je bent een belangrijk deel van je 
leven burgemeester geweest. Welke 
dingen vond je ontzettend leuk en 
wat vond je heel moeilijk?
Enerzijds op lokaal en regionaal 
terrein bestuurlijk actief zijn en het 
algemeen belang dienen; anderzijds 
de persoonlijke contacten met 
het maatschappelijk middenveld, 
ondernemers en inwoners. Die 
combinatie vind ik echt geweldig.
Wat ik wel moeilijk vond is dat er een 
kwestie in Herwijnen speelde waarin 
een partij niet naar mij kwam, maar 
rechtstreeks de media benaderde. Je 
wordt zo buitenspel gezet. Wanneer ik 
een fout maak, mag men mij daarop 
aanspreken.

Stel dat ze gevraagd hadden de 
gemeente West Betuwe te leiden als 
burgemeester?
Dat zou ik niet doen. Ik ben van 
mening dat het voor de start van een 
nieuwe gemeente goed is om een 
burgemeester van buiten te krijgen. 
En ik wilde graag mijn loopbaan met 
Lingewaal afsluiten. Ik zat ook tegen 
de pensioengerechtigde leeftijd aan en 
dat heeft ook meegespeeld.

Als je nu terugkijkt op de twaalf 
jaar dat je deze gemeente hebt 
mogen dienen wat was voor jou een 
volstrekt hoogtepunt?
Dat is toch het Manifest van 
Lingewaal. Wij (inwoners, raad, 
college) hebben met elkaar nagedacht 
over de toekomst van ons en onze 
gemeente en welke keuzes gemaakt 
zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld, 
hoe zou je nou over 20 jaar hier 
nog willen wonen en werken? Hoe 
kijk je naar je gemeente en je eigen 
kern?  Hoe kijk je naar je eigen rol 
daarbij? De start was eind 2008. Het 
was erg uitdagend.  De raad was in 

een krappe meerderheid voor om het 
traject te starten. Uiteindelijk heeft 
de raad begin 2010 unaniem met 
het Manifest ingestemd. Later gaf 
het Manifest van Lingewaal aan de 
raad houvast om een goede koers te 
varen. Door het Manifest was er bij 
inwoners, verenigingen en bedrijven 
veel draagvlak. Een ander hoogtepunt 
was ook de viering van het 25-jarig 
bestaan van de gemeente.

De inrichting van de kern in Vuren 
is echt een verbetering geweest.
Dat is het zeker! Vuren heeft weer 
een ‘hart’ gekregen. Niet alleen 
de inrichting, maar er zijn in het 
kader van het Manifest nog meer 
zaken opgepakt. Bijvoorbeeld: de 
brede school, woningbouw en een 
gezondheidscentrum. En er zijn naast 
de verenigingen ook vele initiatieven 
ondernomen, zoals Vuren Actief, 
Buurtpreventie, Ontmoet & proef. 
De gemeente heeft vele activiteiten 
ondersteund door aan iedere kern 
jaarlijks een budget van 10.000 euro 
ter beschikking te stellen.

Mooi was dat je zei: je bent 
eigenlijk een burgemeester 
voor iedereen. Kenmerkend uit 
het gesprek is dat je zei dat je 
voortdurend aan de voorkant moet 
functioneren. Ook zei je dat je in 
Maasland in een oecumenische 
gemeenschap verkeerde. Hebben 
jullie door de jaren heen persoonlijk 
het contact met de kerk kunnen 
houden?
Op een van de vorige vragen werd 
mij gevraagd wat ik nou zo fijn aan 
het burgemeesterschap vond? In 
mijn antwoord geef ik dat eigenlijk 
al aan: contacten met mensen op 
bestuurlijk niveau, met mensen in 
het maatschappelijk middenveld 
(o.a. verenigingen en kerken) en 
inwoners. Het gaat over het algemeen 
belang dienen, aandacht geven aan 
sociale- en sportorganisaties en het 
lief en leed met inwoners delen. Je 
mag dan zeggen dat een burgemeester 
er is voor iedereen. Zo heb ik dat in 
ieder geval gevoeld. Het raakt aan 
de zingeving in het bestaan en daar 
spelen kerken vanzelfsprekend ook 

op in. Daarom voel ik mij daar ook 
bij betrokken. Omdat wij lid zijn van 
de katholieke kerk, kerken wij in 
Leerdam.

Hoe voelt het nu je met pensioen 
bent?
Het gaat heel erg goed. Eind 2018, 
vlak voordat ik wegging, vroeg de 

Commissaris van de Koning of hij 
mij mocht noteren als gegadigde 
voor de functie van waarnemend 
burgemeester. Ik heb hem meegedeeld 
dat ik een halfjaartje pauze wil en 
dan zal beslissen wat ik wil. Na 
een lange vakantie voelde ik mij zo 
vrij, dat ik mij van de lijst heb laten 
halen. Ik ben nog wel in voor part-

time bestuursfuncties, waarvan ik er 
inmiddels een paar heb. Maar geen 
fulltime functies meer. Ik hou ook van 
tuinieren, lezen, sporten en met mijn 
man op stap gaan. Het is mooi zo.
Ik kan terugkijken op een hele mooie 
periode in Lingewaal. 

Rob en Ria
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Maar bijvoorbeeld in de kerk, dus ook onze Thaborkerk, 
is een zachte hand gewenst. Juist nu we langzaam het 
kerkelijk leven ontsluiten is het van belang elkaar te 
helpen en vol begrip tegemoet te treden. In deze was het 
op eerste Pinksterdag werkelijk een feest. Pinksteren is 
ook de verjaardag van de kerk, maar de 25 feestgangers op 
31 mei gedroegen zich ronduit voorbeeldig.
Natuurlijk speelde de hartelijke ontvangst van het 
echtpaar Jan en Anjo van Dalen daarin een belangrijke 
rol. Anjo, zoals altijd: helder, vriendelijk en vol actie. Jan: 
lankmoedig, rustig en behulpzaam.
Voor ons allen een openbaring te zien hoe beide op een 
voortreffelijke wijze hun rol als coördinator vervulden en 
ons allen als kerkgangers (want dat is de dominee ook) op 
een goede toonhoogte brachten.
Natuurlijk mag ik dan niet vergeten, dat onze voorzitter, 
Ria, in de afgelopen 11 weken zich een waar leider 
betoonde, die zich niet van haar stuk laat brengen en 
soms echt verrassend doorpakte en altijd aanwezig was 
in het Open Huis op dinsdag- en donderdagochtend. 
Dat laatste geldt ook Truus Mos, die ook nog de zorg 
had en heeft voor haar moeder, die in Beekbergen in 
een verzorgingshuis de eenzaamheid, waartoe onze 
ouderen veelvuldig ‘veroordeeld’ werden. We mogen 
Jan Vermeulen en Hans Daudeij niet vergeten, die het 
met oeverloos geduld (alhoewel de oever soms wel in 
beeld kwam, { ;-) } onze gemeente in staat stelde om 
toen er geen diensten meer mochten worden gehouden 
via Stream-Live ons allen toch de mogelijkheid boden de 

viering te blijven volgen. We mogen Ank niet vergeten, die 
voortdurend door de gemeente raast en op onverklaarbare 
wijze in staat is om op meerdere plekken tegelijk te zijn. 
Kaarten verstuurde en bloemen bracht en telefoontjes 
pleegde.  Ik mag niet vergeten wat de diakenen met hulp 
van leden van de handwerkclub met de Pasen hebben 
gedaan toen kleurrijke kippen overal in ons dorp hun 
intrede deden. En ook niet Henk en Artje de Kock, die 
als een ‘migrantenechtpaar’ nu al weer een hele tijd aan 
de Meidoornlaan verblijven en al heel veel voor onze 
kerk gedaan hebben en ook nu opnieuw niet te beroerd 
bleken om na iedere viering de kerk weer Coronaproof 
te maken, hetgeen de PKN in haar tien pagina’s tellende 
Coronaprotocol (!) voor de gemeenten heeft bepaald.
Voor wie immers denkt, dat we maar zowat aan het 
doen zijn vergist zich. De landelijke kerk laat zich niet 
onbetuigd en geeft goede aanwijzingen om zo verantwoord 
mogelijk de vieringen te houden.
Wanneer nu na 1 juni blijkt, dat het virus onder controle 
blijft mogen we vanaf 1 juli weer met inachtneming van 
de anderhalve meter afstand gewoon weer samen komen 
op volle sterkte. Alles is ook in de Thaborkerk onder 
controle. Dus hopelijk overwint u vanaf die datum weer 
uw schroom om te komen. Want alles is veilig.
Ik vind dat eigenlijk wel een mooie zin om mee te 
eindigen.
Toch? We gaan gewoon weer opnieuw beginnen.

U allen van harte gegroet, Rob Visser
08••
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In Memoriam Jaap van Meeteren

Op 29 maart jl. ging ons voor op weg naar het 
Koninkrijk Jaap van Meeteren. Hij zou op 25 juni 89 
jaar zijn geworden. Jaap was een fijn mens, die tot op 
hoge leeftijd zich nauw betrokken wist bij alles wat in 
zijn familie maar ook in het dorp gebeurde.
Vele jaren geleden alweer was hij zeer actief in het dorp en 
de kerk en ook in het bedrijf, dat zijn hart had. Een mens, 
die van mensen hield en graag onder de mensen verkeerde. 
Dat stempelde zijn leven en vormde de bron van zijn 
medemenselijkheid, dat velen in de omgang met hem zo 
goed deed.
Jaap was een belangstellend mens, die het leuk vond 
geïnformeerd te worden, maar het ook leuk vond op zijn 
beurt om de informeren. Te vertellen en te zorgen. Hij 
leefde mee met het wel en wee van zijn beide kinderen 
en genoot ervan, toen alweer een jaar geleden in een 
doopdienst, geleid door Peter van Ankeren, drie van zijn 
achterkleinkinderen tegelijk gedoopt werden.
Een mens, die niet van opgeven wist. Ik herinner me nog 
goed, dat op één van die snikhete dagen in 2018 hij toch 
nog aan het werk was in zijn tuin. En ik maar betogen, dat 
dit echt niet goed was voor hem. Hij knikte instemmend 
met een milde glimlach, maar toen ik vertrok, ging hij 
weer rustig verder in de tuin. Prachtig, zo’n kerel, die 
gewoon zijn eigen ding deed. Helaas bleek de verhuizing 
naar Avondlicht in 2019 geen succes. Het liefst was hij 
weer naar zijn dierbare Vuren teruggekeerd al was het 
maar zijn vrouw. Eind 2019 bleek toch, dat zijn geest het 
lichaam niet overleefde. De kerkgang viel hem zwaar en 
ziekenhuisopname bleek noodzakelijk. 
Ik leerde hem toen kennen als een mens, die de kracht en 
het niveau had om terug te komen op eerdere uitspraken en 
zijn eigen grenzen goed waarnam.
Hoe verdrietig is het dan niet, dat juist hij, uiteindelijk 
getroffen door de Coronagriep, die zo grillig rondwaarde 
in Avondlicht, in die ellendig afstandelijke tijd overleed. 
Hoe verdrietig was het niet, dat uitgerekend hij niet vanuit 
zijn geliefde kerk en dorp kon worden begraven omringd 
door zo vele Vurenaren. De kerkenraad tilde hier heel 
zwaar aan en heeft van alles gedaan om toch te zien of 
het niet anders kon. Jaap had het niveau om dat in te zien, 
maar kon helaas zijn stem niet meer laten horen. Maar hem 
kennende weet ik, dat hij voor geen prijs ter wereld had 
gewild, dat zijn begrafenis nieuwe slachtoffers had kunnen 
maken. Als geen ander wist ook hij, dat Gods Woord en 
Gods troost ook vanuit het rouwcentrum Rehoboth te 
Leerdam zou klinken voor zijn familie, die daar in kleine 
kring bijeen was. Zoals Paulus schrijft aan de inwoners 
van Thessaloniki: Hij, die u roept is getrouw, Hij doet zijn 
belofte gestand.
Dat ook die woorden zijn vrouw en kinderen tot troost 
mogen zijn.

Rob Visser IN
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In Memoriam Jan Bor

‘Onze unieke vader, zoon en broer is van ons 
heengegaan. Wij zijn verbijsterd en bedroefd, maar hij 
zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare indruk 
die hij achterlaat.’
Dit staat bovenaan de rouwkaart van Jan Bor, die op 3 
april 2020 is overleden.
Op woensdag 8 april is er afscheid genomen van Jan.
Jan Bor woonde aan de Lindelaan 6 met zijn 2 zonen 
Yannick en Pascal.
Wij wensen hen dan ook heel veel sterkte, zo ook zijn 
ouders, broers en schoonzus.

Ank de Kock, ouderling



11••
10••

UW VERHALEN IN DE 
CORONATIJD

Wat doet Corona met een mens?
iets wat ik niemand toewens.
Persoonlijk heb ik er geen ervaring 
mee
maar in de familie wel, met twee.
Het is moeilijk te bevatten, dat,
een gezond mens zo gevangen zat
in benauwdheid, angst en pijn
en ook in eenzaamheid te zijn.
Niemand om je vast te houden
en toch proberen moed te houden.
Dat heeft er bij mij erg ingehakt
en soms naar adem gesnakt.
Alleen te kunnen bidden en wachten
op betere berichten en mijn gedachten
te verzetten, in de mooie lente natuur
tijdens een wandeling op een vroeg 
uur.
Wat was het stil om mij heen,
dat was genieten en hield mij op de 
been.
Ook de zondagse dienst was een 
gemis,
het samen zingen is wat ik zo mis.
Langzaam komt er weer wat leven
en kunnen we ons voorzichtig 
begeven
op Pinksterzondag in een emotionele 
kleine anderhalve meter kring.

Bets den Adel

Een aantal gemeenteleden zijn gevraagd of zij een stukje wilde schrijven voor ons kerkblad met hun ervaringen 
in de Coronatijd. Bets, Henny, Rianne, Tineke, Teuni en Henny reageerden spontaan en hierna volgen hun 
ervaringen.

Lieve mensen
Ank vroeg me of ik een stukje zou 
willen schrijven over hoe ik tot nu toe 
de Coronatijd heb ervaren. Ik zal niet 
de enige zijn als ik zeg dat ik het een 
bizarre tijd vind waarin we leven.
Verder dat ik de kerkdiensten mis, 
maar blij ben met de onlinediensten.
Dank aan alle mensen, die dit 
mogelijk maken.
We zijn op deze manier toch met 
elkaar verbonden!
De wekelijkse brieven van, om het 
eens plechtig te zeggen, ‘onze herder 
en leraar’ ervaar ik als actueel, 
inspirerend en geven moed om niet 
bij de pakken te gaan neerzitten. (Ook 
daarvoor mijn dank).
Natuurlijk mis ik o.a. de wekelijkse 
oefenavonden van mijn koor, de 
bezoekjes aan familie en vrienden, etc. 
Gelukkig wonen we ‘on the country’ 
en kunnen dichtbij huis genieten van 
de prachtige natuur!
We blijven hopen en vertrouwen op 
betere tijden!
Onderstaande overdenking van Toon 
Hermans waar ik al jaren een groot 
fan van ben, wil ik graag met jullie 
delen:

BLIJ

Het leven is zeker niet altijd
‘een reden tot blij zijn’.
Om blij te zijn heb je moed nodig.
Daarom is het woord ‘ 
BLIJMOEDIG’
een veelzeggend woord.

Ik wens jullie allen moed en 
gezondheid!

Hartelijke groet, Henny de Jongh 

Coronatijd
Toen mij gevraagd werd om een stukje 
te schrijven over mijn ervaringen in de 
Coronatijd zei ik eigenlijk meteen ja! 
Maar nu ik er ook daadwerkelijk aan 
wil beginnen moet er eerst iets van 
mijn hart. Want ik besef me terdege 
dat mijn Coronatijd wezenlijk anders 
is geweest dan die van mensen die 
ernstig ziek zijn geweest of die een 
dierbaar persoon hebben verloren. 
Vaak heb ik daar ook aan gedacht, 
want hoe anders zou dan dit verhaal 
geweest zijn.
Mijn verhaal gaat terug.

15 maart 2020. De scholen gaan dicht 
in verband met Corona. En ik werk 
op een basisschool in Leerdam. Wat 
ik nog weet van dat moment is dat er 
voor mij een last van mijn schouders 
viel. Ik draaide een zwaar schooljaar, 
een zieke moeder in het ziekenhuis 
en later in het verpleeghuis. Het huis 
van mijn moeder wat leeg moest, 
bezoekavonden en thuis mijn gezin en 
overdag een klas met kleuters. Ik was 
aan het eind van mijn Latijn.

En toen kwam Corona.
En zat ik thuis met mijn kinderen 2 
pubers: Duco en Jis.
En eigenlijk liep het meteen al.
De kinderen kregen vrij snel via de 
computer les van school.
En ik zelf was ook druk bezig met 
mijn filmpjes voor mijn school.
We stelden een regel in: om 8.30 uur 
gaat de wekker en om 9.00 uur zijn 
we gedoucht, hebben we ontbeten en 
zijn we klaar voor school. Dit werkte 
voor ons reuze goed.
Eigenlijk hebben we in de eerste 
weken van de Coronatijd heel veel 

plezier met elkaar gehad. Door alle 
drukte in het afgelopen jaar zagen we 
elkaar in het voorbij gaan en hadden 
we weinig tijd voor elkaar. Nu zaten 
we binnen met elkaar. Ik merkte dat 
beide kinderen ontzettend veel humor 
hadden en heel relaxt met de situatie 
om gingen.
Toen Marc, mijn man, ook nog 2 
weken halve dagen ging werken 
waren we compleet.

Maar ook was er een dreiging voor 
sluiting van het verpleeghuis.
Als eerst kwam de regel: er mag 
nog maar 1 persoon per keer bij de 
bewoonster.
Maar zelfs dat was toen oké...want 
er waren al enkele verpleeghuizen 
dicht gegaan. En wat hadden wij een 
geluk dat we nog naar mijn moeder 
konden gaan. Op donderdag heb ik 
nog een heerlijk stuk met mijn moeder 
gewandeld. Het was een mooie dag. 
Samen plukten we takken en bloemen 
onderweg. Iets waar we beiden van 
genoten. En deze takken zou de lente 
in mijn moeders kamer brengen... 
Een lente waar we beiden zo naar 
uitkeken en waar we het vaak over 
hadden gesproken in de winter... ‘Als 
het lente is gaan we veel wandelen en 
naar buiten...’ Toen we terug kwamen 
met de mooie takken in haar rolstoel 
gestoken werd mijn moeder de lente-
prinses genoemd. We maakten foto’s 
en waren blij. Maar toch was er die 
dreiging van sluiting. Ik besloot het 
wel te benoemen. Maar mijn moeder 
vond dat ik niet zo raar moest doen 
en het zou allemaal goed komen. Iets 
wat ze mijn hele leven lang altijd 
tegen mij zei als ik mijn zorgen bij 
haar neerlegde en waar ik dan ook in 
geloofde, omdat mijn moeder daar 
meestal wel gelijk in kreeg.
Maar nu ... ‘s Avonds thuis kwam het 
bericht: De verpleeghuizen gaan dicht. 
Ik schrok. Natuurlijk was het dubbel: 
ik wilde niet dat de Corona bij mijn 
moeder kwam. Maar ik wilde wel naar 
haar toe. In mijn hoofd besloot ik te 
denken dat het een vakantieperiode 
zou zijn van 3 weken. Langer ben 
ik nooit bij mijn moeder vandaan 
geweest. Dat was te over zien. We 

gingen video bellen... Wat was ze 
blij als ze ons zag. En we maakten er 
steeds weer met het gezin een feestje 
van. We gaven haar ontelbaar veel 
zoenen door de telefoon en riepen 
dat we zo veel van haar hielden! 
Maar de 3 weken werden 8 weken 
... Ondertussen gingen we ook raam 
zwaaien. En eigenlijk... na die 3 
weken begon het zwaar te worden. 
Mijn moeder miste haar bezoekjes. 
Wij misten mijn moeder en oma. 
En de raam bezoeken waren zo 
emotioneel. Mijn moeder die vond 
dat wij wel naar binnen mochten 
komen. En wij moesten steeds maar 
nee schudden... Blijf doorzetten niet 
opgeven, het komt goed riep ik steeds 
door het raam. En in de auto terug 
naar huis huilden we dikke tranen.

Thuis probeerden we het weer op te 
pakken en er wat van te maken. We 
maakten de meest grappige filmpjes 
voor thuisonderwijs voor mijn 
kleuterklas. Jis bewerkte alle filmpjes 
en Duco zorgde voor de technische 
kant van het verhaal.
Met de dierbare mensen om ons heen 
probeerden we op afstand in contact te 
blijven door berichtjes en tompoesjes 
aan de deur te hangen. En verder 
waren we thuis met elkaar. Vaak 
hebben we gezegd: ‘We boffen zo.’ 
We hebben geen dierbaren verloren 
en we hebben een fijne tuin en elkaar. 
Mensen in Rotterdam op een flatje met 
kinderen hebben het vast moeilijk. Wij 
niet. Toen kwam de versoepeling. Ik 
ging zelfs weer naar school... Wel een 
halve klas met 8 kleuters en met in 
achtneming van de 1,5 meter... Weer 
een nieuwe uitdaging... Ik leerde de 
kinderen de eerste dagen alleen maar 
hoe de handen te wassen. Sprak ze 
toe dat ik ze niet kon knuffelen en 
ze veel zelfstandig moesten doen. 
Sprak met ouders af om de kinderen 
makkelijke schoenen aan te doen. 
Want hoe moest ik veters strikken op 
1,5 meter afstand? De kleuters bleven 
op school eten. En of de kinderen 
pakjes drinken mee mochten nemen. 
Want drinkbekers mocht ik niet 
opendraaien. En of ze makkelijke 
kleren aan wilden trekken want hoe 

moest ik een knoop dicht maken op 
1,5 meter? En natuurlijk plaste er een 
kind op dag 1 in haar broek. Ik gaf 
haar droge kleren aan. En op afstand 
vertelde ik wat ze moest doen. Zonder 
haar aan te raken. Zingen in de klas 
mocht niet. Handen geven deden we 
niet. En een vouwwerkje maken met 
1,5 meter afstand van een kleuter 
was niet te doen. De kleuters vonden 
het lastig. En waren stil. Ik vond het 
lastig. Ik kwam thuis en dacht: ‘Wat 
een rot tijd!’

De zwaai bezoeken aan het raam 
gingen ondertussen ook door bij mijn 
moeder. En toen ik daar na schooltijd 
weer stond en haar zo verdrietig zag 
dacht ik: Deze tijd maakt mensen 
kapot. Dit is niet goed. Dit kan niet. 
Mijn moeder kreeg antidepressiva 
voor geschreven. En ik kon alleen 
maar denken: ze heeft de liefde van de 
mensen om haar heen nodig en niet de 
anti depressiva. Huilend zat ik weer 
in de auto. Thuis belde ik school op. 
Ik blijf thuis, ik ben moe van verdriet. 
Verdriet om mijn moeder. Verdriet om 
de kinderen op school.

Gelukkig had ik lieve mensen om 
me heen waarmee ik het verdriet 
kon delen. ‘Zullen we jouw moeder 
en mijn vader samen laten zijn; daar 
worden ze samen blij van’ stelde mijn 
nicht voor. En wat was mijn moeder 
blij. Ik zat tegenover haar. Toen ze 
later met haar broer een boterham 
zat te eten keek ik naar haar. Ze was 
zo mooi en ze zag er zo gelukkig 
uit. Ze was mooi van geluk. Dit doet 
eenzaamheid met je. Dit doet liefde 
met je. 



04••
12••

en zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
om aan het werk te blijven.
Onze zorgen legden we God voor en 
vroegen Hem om wijsheid. Wij en ons 
personeel ontvingen nieuwe inzichten 
en zakelijke mogelijkheden om aan 
het werk te blijven.

Juist in deze spannende tijd misten 
we de kerkgang heel erg. We missen 
het contact met andere leden van de 
kerk, we missen het zingen en de 
onderwijzing. Ja natuurlijk kunnen 
we luisteren via livestream, maar 
een kerkdienst thuis met 2 personen 
is niet te vergelijken met de gewone 
kerkdienst. Heel fijn om de wekelijkse 
bemoediging te lezen via de email 
geschreven door ds. Rob Visser.
En om dan even terug te grijpen naar 
een van de laatste bemoedigingen: 
God blijft Dezelfde, Hij vergeet ons 
niet en is in alle omstandigheden 
dichterbij dan wij denken. Dat is 
Pinksteren, weten dat Hij er is en voor 
ons zorgt. Zijn Geest in ons.
Onze blik is daarom gericht op Hem 
en we blijven vertrouwen.
God heeft de wereld in Zijn machtige 
Hand tot aan de voleinding.

Warme groet van Adrie en Tineke 
Hagenaar

Coronatijd
Mij is gevraagd of ik een stukje wilde 
schrijven over hoe ik deze Coronatijd 
ervaar en… ik heb gezegd dat te doen. 
Maar…eigenlijk vind ik het toch wel 
een dingetje, want, hoe beleef ik dit 
dan?
‘t Is jammer dat je niet even spontaan 
bij vrienden of kennissen naar binnen 
kunt lopen om te vragen hoe het gaat, 
iets wat eerder ‘gewoon’ was. Nu 
denk je: nee, dat doe ik niet, want stel 
dat…: ik zou het niet op m’n geweten 
willen hebben dat iemand door iets 
wat misschien wel ergens aan mij 
kleeft, ziek zou worden…

huis zoveel moois te zien!
Enfin, we hebben nog veel vrijheden 
hier en laten we die op een ‘goede’ 
manier gebruiken.
Ik hoop dat op den duur alles weer 
goed komt en we de draad weer 
kunnen oppakken.

We houden de moed erin.

Teuni de Kock

Overleven tijdens ‘Corona’
Gerrie en ik hadden het tot 17 april 
aardig onder controle. Gewaarschuwd 
door onze huisdokter in verband met 
de gesteldheid van de gezondheid 
van Gerrie iedereen buiten de deur 
houden. Boodschappen deed ik nog 
zelf op rustige tijden.
Ja, het is wat op onze leeftijd. Wat 
hebben we in ons leventje al niet 
meegemaakt. Tweemaal kwam ons 
huis in het water te staan. In 1940 
door de Nederlandse militairen i.v.m. 
de ‘waterlinie’ en 1945 door de 
Duitsers.
Dan de 2e Wereldoorlog. 
Beschietingen van het Maasfront door 
geallieerden richting ‘Het fort’. Winter 
‘44 inkwartiering van Duitse soldaten, 
gelijktijdig een Joods echtpaar wat 
ondergedoken was, vervolgens toen 
die vertrokken waren evacués uit 
Andel die weg moesten vanwege 
beschietingen. 
De bijna watersnood in 1995, voor de 
derde keer ons huis verlaten.
Dan de klimaatverandering. Ben 
nu 85 jaar. Nog geen enkele winter 
meegemaakt zonder sneeuw.
Maar toen de vroege ochtend van 
vrijdag 17 april. Gerrie moest naar 
het toilet maar het opstaan mislukte, 
met als gevolg een val waarbij zij haar 
heup op twee plaatsen brak. 
Opname in het ‘Beatrix’ziekenhuis. 
Dit werd keer 56. Ik heb haar daar 
afgeleverd waar zij daar zaterdag 18 
april is geopereerd. 
Woensdag 22 april opgenomen in 
‘Het Gasthuis’ voor ‘Herstel en 
Revalidatie’.
Bezoeken mocht niet. Het contact 
bestond uit telefonisch contact twee 

De volgende dag ging ik weer naar 
school. Ik strikte veters, gaf geen 
handen en knuffels maar streek mijn 
kleuters door de haren. Ik hielp ze 
met hun werkjes. Maakte hun knoop 
weer vast. En droogden hun tranen 
met een tissue. En gaf ze veel liefde. 
‘Juf ik heb je zo gemist! Juf ik hou 
van jou! En ik van jullie!’ Dit is wat 
jonge kinderen nodig hebben. Dit is 
waardoor kinderen groeien.

Deze Corona tijd was voor mij een 
tijd met veel liefde voor mijn gezin. 
Met veel verdriet voor mijn moeder, 
maar ook dankbaarheid dat ze er nog 
is. Maar ook een tijd van gemis van 
tastbare vriendschappen en dierbaren 
om me heen. Wat ik geleerd heb is dat 
ik een mens ben die zich verwarmt in 
het geven en ontvangen van de liefde 
van de mensen en kinderen dicht om 
me heen. En daarin de afstand met 
dierbaren echt heel moeilijk vind.

Ik wil geen Corona meer!

Rianne Hoekstra

Coronatijd tot Pinksteren
Aan ons werd gevraagd te vertellen 
hoe wij de Coronatijd ervaren in ons 
persoonlijk en kerkelijk leven.
Hagenaar Reclame B.V. bestaat op 
01-07-2020 veertig jaar. Ons bedrijf 
is een productiebedrijf, wij maken 
alles zelf vanaf het basisproduct tot de 
aflevering, binnen en buitenreclame 
en zoveel meer. In deze veertig jaar 
hebben wij teveel meegemaakt. We 
waren blij dat we de crisis van 2008 
zakelijk overleefden. Maar een crisis 
van deze omvang (de Corona) was in 
eerste instantie niet te bevatten.
Grote orders werden in de wacht gezet 
en verkopers waren niet welkom, het 
is Coronatijd.
De omzet daalde snel en we zaten 
met onze handen in het haar. Zakelijk 
moesten wij ons denken vernieuwen 

Er is weinig gezelligheid meer en 
dat begin ik nu wel wat te missen. 
Niet meer naar de Chinees zo af en 
toe, niet meer gauw even op de fiets 
springen om in de stad een boodschap 
te doen; ik wacht nog wel even, dan 
is het misschien veiliger…Corona is 
een geniepig virus dus laten we de 
richtlijnen toch maar zo goed mogelijk 
proberen na te leven!
Weer een keer ‘gewoon’ naar de kerk 
zal ook nog wel even duren. Het is 
natuurlijk super wat er allemaal uit 
de kast gehaald wordt om ‘s zondags 
toch een dienst de ether in te sturen, 
maar…ik kan me achter de computer 
of de tablet niet concentreren en het 
gebeurt dat ik het dan wel eens voor 
gezien houd: FOEI!

Gelukkig wonen we in een dorp 
en hebben de meeste mensen een 
tuin(tje) waarin we ons kunnen 
vermaken. Met het thuis blijven heb ik 
geen moeite; kan genieten van kleine 

dingen; de jonge pimpeltjes die hun 
ouders zich een ongeluk laten vliegen 
met voedsel omdat ze het zelf nog niet 
kunnen halen, bloemen die ‘s morgens 
een dauwrandje hebben; de hazen, 
fazanten en patrijzen die naast de deur 
lopen, de mistnevels die ‘s morgens 
vroeg in de polder hangen. Een eindje 
gaan fietsen is ook leuk, maar alleen 
daar waar het rustig is en lopen als het 
niet te warm is, over de dijk, door de 
polder of langs de rivier; er is dicht bij 

UW VERHALEN IN DE CORONATIJD
keer per dag, ‘s morgens en ‘s avonds 
via één van de zusters. Doordat 
zij zelf niet kan bellen i.v.m. het 
slechte gezichtsvermogen waren we 
afhankelijk van de medewerking van 
één van de verpleegkundigen. 
Gelukkig mocht ik haar op 15 mei 
weer naar huis halen, wat voor haar 
echt tijd werd. Met therapie aan huis 
gaat het nu aardig naar wens en reden 
om dankbaar te zijn.
Maar nu ik dit zit te schrijven, het is 
nu zondagavond 24 mei zitten wij in 
‘lockdown’.
Afgelopen vrijdag 22 mei voelde 
Gerrie zich niet zo lekker, daardoor 
onze huisdokter geraadpleegd. 
Die heeft voor alle zekerheid een 
‘Corona’-test afgenomen, waarvan wij 
morgen de uitslag verwachten. Wij 
mogen met niemand contact hebben. 
In afwachting hiervan stop ik nu even 
met schrijven.

Het is nu maandagavond 26 mei. 
Vanmorgen de uitslag gekregen van de 
‘Corona’-test. Deze was negatief. Wat 
waren wij opgelucht na een spannend 
weekend.
Wij gaan nu rustig verder maar zijn 
erg voorzichtig met contacten.

Zo verliep tot heden ons leven tijdens 
de ‘Corona’-crisis.
Wij zijn wel dankbaar voor al het 
goede dat we hebben mogen genieten 
ook in deze periode.
Het medeleven uit onze gemeente was 
geweldig door middel van telefoon en 
kaarten ter bemoediging.
Dit was mijn verhaal. Gauw tot ziens 
in onze ‘Thabor’-kerk.

Henny van Meeuwen
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Er valt nu niet zo heel veel te melden van het kerkenraadsfront. We hebben sinds 
het begin van de Coronacrisis niet meer vergaderd, maar als we op dinsdag- 
en donderdagmorgen bij elkaar kwamen met een paar mensen bespraken we 
de meest urgente zaken. In het begin van de crisis veranderde de situatie in 
ons land van uur tot uur. En ook wij volgden nauwlettend, als iedereen, de 
persconferenties van de regering en hielden de informatie van de landelijke 
kerk in Utrecht dagelijks in de gaten. We hebben de gemeenteleden sinds het 
begin van de Coronacrisis wekelijks op de hoogte gehouden via de mail en 
alle veranderingen en maatregelingen medegedeeld. Nu Het Klokje weer is 
uitgekomen met vermelding van het laatste nieuws en vieringen mail ik vanaf 
nu wekelijks alleen de informatie over de viering van de zondag die er aankomt. 
Mochten er weer grote veranderingen zijn dan wordt u via de mail onmiddellijk 
op de hoogte gebracht.

Rooster van aftreden
Wel kunnen we melden dat volgens het rooster van aftreden de derde 
ambtsperiode van Annemieke Wilschut er op zit en zij verkiesbaar is. Annemieke 
heeft aangegeven te stoppen na tien jaar vol verve het scribaat te hebben vervuld 
en gaat afscheid nemen. In een volgend Klokje kom ik er op terug.

Hervatting vieringen
Zoals we via mails hebben geïnformeerd zijn bij ons de vieringen met meer 
mensen weer hervat (maximaal 30 mensen vanaf 1 juni en maximaal 100 mensen 
vanaf 1 juli). Alles gebeurt volgens het protocol van de landelijke kerk en 
daarmee ook volgens de richtlijnen van de regering. Afgelopen zondagen verliep 
het voortreffelijk en heel gedisciplineerd. Er mag niet gezongen worden, bij 
de ingang staat een coördinator en vraagt naar uw gezondheid, een coördinator 
brengt de mensen naar de plaats. Geen gebruik maken van het toilet en de 
garderobe en tref thuis al hygiëne-maatregelen. Kom niet naar de kerk als men 
klachten heeft en blijf dan thuis.

Door de anderhalve meter maatregel staat er ook geen gastvrouw of gastheer in 
de hal van de kerk. Beperken we de viering tot zo weinig mogelijke personen 
achter de microfoon (geen lector voorlopig). Er wordt in de viering niet 
gecollecteerd en dus is er voorlopig ook geen diaconale medewerkster die dienst 
hoeft te doen. Er staat een mandje op de tafel in de hal waar alle collecten in 
gaan.

Reserveren
Voorlopig zal het zo zijn dat je moet reserveren voor de vieringen. Je kunt 
ook aangeven als je altijd wilt komen. Bij geen tegenbericht bent u na opgave 
welkom. U kunt aangeven (en dat is belangrijk!) of u de viering in de Thaborkerk 
wilt bijwonen. Wilt u mij dat doorgeven per mail naar ria.looyen@planet.nl of 
appen (06-22449008) of bellen (0183-632758). Geef u (en uw eventuele partner) 
ook op. Op de bonnefooi naar de kerk gaan kan voorlopig niet.

Kerkenraadsvergadering
Maandag 15 juni vergadert de kerkenraad weer voor het eerst na maanden. Dat 
gebeurt volgens de richtlijnen in de bijzaal met een afstand van anderhalve meter. 
Gelukkig hebben wij een redelijk grote bijzaal waar dat in kan.

Mailadressen
Als u de mails niet heeft ontvangen en voortaan toch graag op de hoogte gebracht 
wilt worden via de mail kunt u uw mailadres aan mij doorgeven. Dan wordt 
u opgenomen in het mailbestand van de kerk. Mailen is toch een supersnelle 
manier van communiceren.

Ria Looijen, preses

VAN DE
KERKENRAAD

PROTESTANTSE KERKEN 
POTTEN EEN 
MILJARD OP?!?!

Deze kop stond op de voorpagina 
van de Trouw dinsdag 9 juni 2020 
en kwam verder in het nieuws op 
teletekst, internet, etc. Kerkelijke 
gemeenten in de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) hebben gezamenlijk 
een vermogen van zeker een miljard 
euro. We spreken over ruim 1500 
gemeenten.
Ik wil graag benadrukken dat onze 
gemeente zich (helaas?!?) niet tot een 
van die ‘rijke’ gemeenten in ons land 
kan rekenen. Zowel de diaconie als 
het kerkrentmeesterlijk beheer niet. 
Beide onderdelen moeten het echt 
van collecten, giften, kerkbalans, en 
vooral acties hebben. Wij zijn niet 
vermogend. Wij moeten er ook echt 
wat voor doen. Omdat we de pastorie 
hebben verkocht is er meer financiële 
armslag gekomen en dus wat ruimte 
waardoor we o.a. zonnepanelen 
konden aanbrengen, de muren konden 
isoleren, een nieuwe geluidsinstallatie 
en een nieuwe beamer konden 
aanschaffen. Zonder telkens te moeten 
plussen en minnen. Trots ben ik op de 
kerkenraad, en met name de diaconie 
en de kerkrentmeesters, dat zij niet op 
het geld gaan zitten en met creativiteit 
wel durven ondernemen. Ik ben er 
trots op dat wij misschien niet rijk 
in geld zijn, maar wel heel rijk in 
betrokken mensen, gemeente-zijn, 
talenten en vrijwilligers. Dus laat het 
woordje helaas maar weg.

Ria Looijen, preses

VAN HET COLLEGE 
VAN KERKRENTMEESTERS
Rommelmarkt gaat niet door
Heel veel activiteiten zijn gestopt en gaan niet door. Voor ons komt daarbij 
dat de rommelmarkt dit jaar ook niet doorgaat en wellicht nog meer 
activiteiten. De tijd zal het leren. Dit is voor de kerk financieel gezien ook 
een enorme tegenvaller. Zeker als je bedenkt dat ook geen talentenveiling 
opgezet kan worden.

Schoonmaken kerk
Momenteel maken twee vast medewerkers wekelijks de kerkzaal schoon 
en ook de toiletten. Dat gebeurt met speciale middelen en tegelijk moet 
er ook geventileerd worden in de kerk. Vooralsnog laten we daarvoor 
niet de gebruikelijke vrijwilligers dat doen. Ook hiervoor is een speciaal 
schoonmaakplan opgesteld. 

Ria Looijen, kerkrentmeester

Kerktelefoon en kerkvideo
Kerktelefoon via SIKN werkt over het algemeen goed totdat in 
maart in verband met de Coronacrisis iedereen het internet op ging. 
Normaal luisterden ongeveer 40.000 mensen op zondagmorgen naar de 
kerktelefoon. In maart liep dat op tot 150.000. Dat kon SIKN niet aan en 
was het bijna niet mogelijk om live te luisteren. Ongeveer twee tot drie uur 
na de preek was de preek wel te beluisteren. SIKN heeft later een grotere 
server geplaatst om dit te verbeteren.
Kerkvideo is een ander verhaal. Voor video is een grotere bandbreedte 
nodig dan bij kerktelefoon. YouTube biedt livestream service aan. Daar 
maken wij gebruik van. Beeld en geluid moeten wel binnen zeer beperkte 
grenzen blijven vanwege de bandbreedte. Nu is het zo dat de meeste 
kerken op het glasvezelnet zijn aangesloten. Daar is ruimte genoeg tussen 
25 tot 50 mega bit. Net als onze kerk overigens. Maar...wij moeten het 
doen met een koperen telefoonlijntje. Wij betalen voor 10 mega bit en 
krijgen hooguit 6 mega bit. Onze provider TELFORT weigert om ons naar 
de glasvezel, die in het kerkgebouw aanwezig is, om te zetten. Om allerlei 
oneigenlijke argumenten. TELFORT is inmiddels overgenomen door 
KPN. Maar dit gaat pas 1 januari 2021 in. Wij doen als het ware iets wat 
niet kan. Wij persen de SIKN livestream en de livestream van YouTube 
door een te klein gat. Zo moet u dat zien. Als alles meewerkt gaat het 
net goed. Onlangs op 10 mei viel het geluid weg. Dat was te wijten aan 
één van de drie PC’s die het even liet afweten. Zo’n PC moet opnieuw 
worden opgestart. Maar de dienst was al begonnen en dan kunnen we 
niets meer doen. Sommige van onze luisterraars waren slim en zette de 
kerktelefoon aan. Wij hopen dat we uit de problemen zijn. Heeft u vragen 
of opmerkingen bel of mail mij a.u.b. vermeulen1@planet.nl.

Uitzending elke zondag
Wij zijn te beluisteren via kerkomroep.nl. Bovendien worden de vieringen 
live uitgezonden op YouTube zoals de vieringen in de afgelopen maanden. 
Vanaf ongeveer tien voor tien zijn we al in de lucht en kunt u ons zien en 
horen. Bovendien zal op het scherm de lezingen en de liederen worden 
geprojecteerd. 
De link is:
https://www.youtube.com/channel/UCGtKAVs4_troRqxqmxg8hpQ

TUSSENSTAND 
KERKBALANS 2020
Tussenstand Kerkbalans 2020

Toegezegd voor 2020      €  42.967,02

Reeds betaald     €  32.404,77
________________________________________________
Nog te ontvangen     €  10.562,25
      

BUITEN DE COLLECTEN OM ONTVANGEN 

Giften t.b.v. het kerkrentmeesterlijk beheer

Via Ank de Kock (kerkenraad)    €      40,-
Via Ank de Kock (kerkenraad)    €      10,-
Via Rabobankrekening    €       25,-
Via Rabobankrekening    €  1.500,-

Alle gevers hartelijk dank!

________________________________________________

Verantwoording collecten kerkrentmeesterlijk beheer

1 maart   
Pastoraat     €    59,00
Verwarming en verlichting    €    64,40

8 maart  
Pastoraat     €    75,60 
Onderhoud Thaborkerk    €    78,25

15 maart
Kerk     €  116,90

22 maart
Kerk     €    39,45

31 mei
Kerk     €    69,12

Binnengekomen giften in verband 
met verlies van collecte-inkomsten 
in de Coronatijd    € 1.793,45

________________________________________________

COLLECTEN 
DIACONAAL WERK
Verantwoording collecten diaconaal werk

 1 maart   Kerk in actie 40 dagentijd €     91,70
 8 maart Kerk in actie 40 dagentijd €   106,90
15 maart Blikkenactie voedselbank €     50,00
22 maart  Kerk in actie 40 dagentijd €     39,45
31 mei Kerk in actie Marokko  €     46,08
 Spaardoosjes    €     81,45
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VAN DE 
HANDWERK
CLUB
Nieuws van de handwerkclub
Net als iedereen gingen we in maart 
ineens op slot. 
Daar zaten we dan. Mooie paaskippen 
gemaakt voor het Seniorenpaasfeest 
en nu mocht er geen gezamenlijk 
Paasfeest gevierd worden. En we 
waren juist zo trots op het mooie 
resultaat. Toen werd het idee geboren 
om er nog meer te maken en ze dan 
uit te delen bij mensen waarvan wij 
dachten dat ze dat leuk zouden vinden 
en als ondersteuning in deze eenzame 
tijd. Aldus geschiedde en gingen we 
aan de slag. Vele kippen werden er 
nog bijgemaakt. We hebben hard 
gedacht waar we een kip zouden 
brengen. Maar ja wij zijn ook maar 
mensen dus werden sommige mensen 
niet verrast met een kip. Gelukkig 
waren er mensen die dan tactvol aan 
ons vroegen waarom die en die geen 

kip had gehad. En hup dan gingen we 
weer snel aan het werk om daar ook 
nog een kip te brengen. De laatste kip 
die ik weggebracht heb was op Witte 
Donderdag. Voor de mensen die geen 
kip hebben gehad en daarvoor ook in 
aanmerking hadden gekomen, onze 
oprechte excuses maar dit was een 
spontane actie en niet goed genoeg 
doordacht en dan gebeurt zoiets. 

Je kunt op google en op de televisie Thaborkerk Vuren 
ingeven, dan hoef je geen abonnee te worden van YouTube 
(alhoewel dat gratis is), je hoeft niet de hele link in te 
typen en je bent verbonden met de Thaborkerk. Dit geldt 
natuurlijk voor tv’s die met internet zijn verbonden.

Zonnepanelen
April was een uitstekende maand voor de zonuren. Er is 
maar liefst 1680 KWh opgewekt. In totaal zijn er vanaf het 
begin 22 bomen geplant en is er 6575 CO2 bespaard. Een 
mooie bijdrage aan een beter milieu. 

Jan Willem Vermeulen, kerkrentmeester

Nieuws van de diaconie
De diaconie heeft op een laag pitje gestaan de laatste 
maanden. Omdat het seniorenpaasfeest niet doorging 
hebben we daar na twee vergaderingen niets meer aan 
hoeven doen en ligt het draaiboek voor volgend jaar 
al klaar. Vorige week hebben we weer een diaconie 
vergadering gehouden om een aantal dingen te bespreken 
en oplossingen te verzinnen. 
Vanaf 31 mei is er weer kerk en hebben we besloten om 
te collecteren met een mandje op de statafel in de hal om 
hand-hand-contact met de collectezakken zoveel mogelijk 
te vermijden. 
De verdeling van het collectegeld is 40% voor de diaconie 
en 60% procent voor de kerk (kerkrentmeesterlijk 
beheer). Dit komt overeen met wat de 3 collectes over het 
algemeen opbrengen. 
Hartelijk dank aan alle mensen die via de bank de diaconie 
hebben ondersteund. U heeft met elkaar 1.135 euro voor 
de diaconie bij elkaar gebracht, waarvoor onze hartelijke 
dank. Er wordt elke zondag vanuit deze giften geld 
overgemaakt voor het doel wat op het collecterooster staat, 
want ook daar lopen de kosten gewoon door.
Er zijn de afgelopen periode ook her en der bloemen 
gebracht namens de kerk die door de diaconie zijn betaald. 
Toen de Coronacrisis uitbrak en er in het nieuws kwam 
dat de voedselbanken veel meer klanten kregen, hebben 
we contact opgenomen met de voedselbank en onze hulp 
aangeboden. Voedsel was er nog voldoende maar zeep en 
papieren zakdoekjes waren dringend nodig. Toen hebben 
we samen met de Morgenster besloten om de voedselbank 
te helpen aan zeep en zakdoekjes. We hebben Zeepfabriek 
Siderius hier op het industrieterrein aangeschreven en na 
wat over en weer mailverkeer kon ik zeep op komen halen. 
Vele kleuren zeep in allerlei vormen waren er voor ons 

klaar gezet. Die hebben we in kleine zakjes verdeeld en 
samen met veel gekochte papieren zakdoekjes afgeleverd 
op de voedselbank waar ze er erg blij mee waren. Siderius 
nogmaals hartelijk bedankt voor jullie gulle gift.  
Op 28 juni willen we met elkaar weer het avondmaal 
vieren. Dat kan niet op de door ons vertrouwde manier en 
daarom gaan we dit op een andere manier vormgeven. 
Voor de mensen die niet aanwezig zijn in de dienst, er 
mogen dan nog steeds maar maximaal 30 mensen in de 
kerk, is er de mogelijkheid, net als altijd, om thuis het 
avondmaal mee te vieren. Als u het avondmaal thuis mee 
wilt vieren kunt u dit doorgeven aan één van de diakenen 
en brengen we u voor de dienst een stukje brood en een 
slokje wijn/druivensap. Als u dan de kerkdienst thuis 
meekijkt en/of meeluistert kunt u het brood nemen en 
wijn/druivensap drinken als dat in de kerk ook gedaan 
wordt en bent u toch met de kerkgangers verbonden aan 
de tafel van de Heer. Dus u moet u zelf aanmelden en dan 
komt het vanzelf naar u toe. 
De Glind, het project van de diaconie gaan we afsluiten. 
De bedoeling was om dat af te sluiten met, wie dat wilde, 
een bezoek te brengen aan De Glind. U begrijpt dat dat 
er voorlopig niet inzit. We hebben 1.547 euro bij elkaar 
gebracht voor dit project waarvoor onze hartelijke dank. 
Dit geld zal worden overgemaakt. 
Een nieuw Project wordt gezocht om te introduceren in de 
diaconale dienst in het najaar.
Aan u de vraag of u een diaconaal project weet waarvan u 
zegt daar kunnen we wel 2 jaar voor sparen.
We horen het graag. Komen er geen suggesties voor laat ik 
zeggen 1 augustus dan kiest de diaconie zelf een project.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie, 
Anjo van Dalen

VAN DE 
DIACONIE

Wel dank aan allen die ons op welke 
manier dan ook hebben laten weten 
dat ze het een heel leuke actie vonden. 
Het was wel even slikken voor onze 
vaste bezoekers toen de handwerkclub 
ineens niet meer doorging, want die 
woensdagmiddag is toch echt wel 
een uitje elke week. Ik moet zeggen 
iedereen keek goed naar elkaar om 
met kaartjes en veel telefoontjes. Ook 
via ‘Vuren op zijn best’ werden de 

mensen goed bedacht in aandacht, 
kaartjes en goederen zoals bossen 
bloemen. Eén van de dames merkte 
op dat ze op een dag wel 6 bossen 
bloemen in huis had staan, gekregen 
van iedereen. Alle mensen van ‘Vuren 
op zijn best’ daarvoor onze grote 
dank, dat doet mijn hart toch zo goed. 
De aanwezigen waren het unaniem 
eens dat er door iedereen goed naar ze 
was omgekeken en dat is goed om te 
horen. 
Alida had in die weken wel 6 truien 
en vesten gebreid, ‘Je moet toch wat 
doen’ was haar reactie. Toen werd 
het idee geboren om mondkapjes te 
maken. Nou dat hebben we geweten. 
Met hulp van verschillende dames 
binnen en buiten het bekende clubje 
hebben we vele vele mondkapjes 
gemaakt. Mijn dank voor deze enorme 
inzet. De facebookpagina van de 
handwerkclub is weer eens gebruikt 
en ik stond er versteld van hoe snel 
en ver je boodschap dan uitgedragen 

wordt. Kortom we konden aan het 
werk en dat hebben we gedaan. 
We kunnen geen mondkapje meer 
zien, maar we hebben nog een 
aardig voorraadje. Dus wie er nog 
één of meerdere nodig heeft neem 
gerust contact met ons op. Een van 
de voordelen hiervan was dat de 
stofvoorraad op de Christinazolder 
aardig geslonken is. We hebben 
besloten om de opbrengst van de 
mondkapjes te verdelen tussen Kerk 
in Actie, 4 voedselpakketten voor de 
vluchtelingen op Lesbos à 45 euro per 
stuk en de rest van de opbrengst aan 
de Thaborkerk te schenken.
Op 3 juni was het zover en konden we 
weer beginnen. Weliswaar 1,5 meter 
uit elkaar maar dat ging prima en het 
was weer als vanouds reuze gezellig. 
We waren ook allemaal dankbaar dat 
er de afgelopen maanden niemand 
ziek geworden was van het Covid 19 
virus. 

Er is weer elke woensdagmiddag 
handwerkclub en iedereen is hier 
weer hartelijk welkom. Breng gerust 
je eigen handwerk mee en zonder 
handwerk ben je ook van harte 
welkom voor een kopje koffie of thee 
en veel gezelligheid. 

Groeten namens de handwerkclub, 
Anjo van Dalen
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Geslaagd
Duco van Vegchel, Mildijk 10, en 
Hannah Ekelmans, Waaldijk 121, zijn 
geslaagd. Duco en Hannah hebben 
hun diploma gehaald en de vlag kon 
uit. 5 juni hebben wij een bloemetje 
bij Duco en Hannah als felicitatie van 
onze gemeente gebracht. Ook via het 
kerkblad van harte gefeliciteerd.
Wij willen graag onze jongeren in de 
gemeente waarvan wij niet weten dat 
zij ook geslaagd zijn feliciteren, maar 
dit jaar is het anders. Wij willen u 
dan ook vragen of u weet wie in onze 
gemeente zijn of haar diploma heeft 
gehaald. U kunt de namen doorgeven 
aan Ank de Kock, zodat wij ook hen 
kunnen verrassen met een bloemetje.

Bloemengroet
De afgelopen periode hebben er geen 
bloemen in de vieringen gestaan. Er 
zijn verschillende gemeenteleden in 
het ziekenhuis opgenomen geweest 
en zij zijn toch verblijdt met een 
bloemetje.

Op de zondagen voor de Corona-
periode zijn er nog bloemen gegaan 
naar:

1 maart 
Mevrouw R. Sanders, Leerdam 
De heer P. Dane, Anjerlaan 6

8 maart 
Mevrouw W. Deelen, Avondlicht 
Herwijnen

Mevrouw A. van Wilgen Avondlicht 
Herwijnen

31 mei
De heer J. Looijen, Mildijk 113

7 juni
De heer en mevrouw I. Bor, 
Dorpsstraat 23 

Zieken
In de afgelopen periode zijn 
opgenomen geweest in het ziekenhuis 
mevrouw G. van Meeuwen uit 
Gorinchem, de heer W. de Jong, Flank 
8 en de heer J. Looijen, Mildijk 113.
De heer P. Dane, Anjerlaan 6, is 
4 juni weer naar huis gekomen na 
een verblijf uit het verpleeghuis. 
Mevrouw R. Versteeg, Eksterstraat 
14, is opgenomen in het Emmahuis 
in Leerdam. U allen wensen wij veel 
sterkte en Gods nabijheid.

Jubilea
Op 21 maart waren de heer en 
mevrouw J. Dame, Dorpsstraat 29, 
veertig jaar getrouwd. De heer en 
mevrouw F.M. Pellicaan, De Waay 
11, waren op 9 april vijftig jaar 
getrouwd en de heer en mevrouw I. 
Bor, Dorpsstraat 23, waren op 31 mei 
zestig jaar getrouwd. Alle bruidsparen 
nog van harte gefeliciteerd met dit 
jubileum. Ook zij hebben inmiddels 
een boeket bloemen gehad.

Mutaties
De heer en mevrouw M.J. van 
Dusseldorp zijn verhuisd van 
Mussenlaan 12 naar Poldersekade 3c. 
Mevrouw S.H. Wilschut is verhuisd 
van De Rietput 4 naar Hoogblokland. 
Ria Sanders is 15 juni verhuisd naar 
Huis ter Leede, Eiland 1 in Leerdam 
(appartement 607).
Mevrouw C. Weeda-van Dalen is 
nieuw ingekomen in onze gemeente 
en woont nu De Rietput 93. 

U allen een goede tijd in de nieuwe 
woonomgeving.

Ank de Kock, ouderling

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen 
hartelijk bedanken voor de vele 
blijken van medeleven na het 
overlijden van vader en onze zoon 
Jan.

Namens de familie Yannick, Pascal, 
Adri en Izaak Bor

Bedankt
Ook namens Henny hartelijk dank 
voor de overweldigende belangstelling 
in de vorm van telefoon en een zeer 
grote hoeveelheid kaarten tijdens mijn 
verblijf in het Beatrixziekenhuis en 
het Gasthuis vanwege mijn gebroken 
heup.

Gerrie van Meeuwen

Elke woensdagmiddag is er van 14.00 uur – 16.00 uur handwerkclub

In de maand juni is elke dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur de Thaborkerk open en kan men een 
kaarsje aansteken, een kopje koffiedrinken of een gesprekje voeren. In de maanden juli en augustus is de Thaborkerk op 
donderdagmorgen open van 10.00 - 12.00 uur.

Maandag 15 juni  Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur
Woensdag 8 juli Uitje handwerkclub voor de leden in de bijzaal 
   van 10.00 - 14.00 uur

 KOPIJ INLEVEREN VOOR HET VOLGENDE KLOKJE MAANDAG 17 AUGUSTUS BIJ RIA 
LOOIJEN

Maandag 24 augustus  Moderamenoverleg
Maandag 31 augustus  Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de bijzaal

Het Klokje verschijnt in de week van 31 augustus 2020

AGENDA

VAN HET PASTORAAT

Zondag 14 juni 10.00 uur 

Mw. ds. Tineke Veldhuizen uit Zand-
hoven (België)
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: PKN Dorpskernen
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 21 juni 10.00 uur 

Mw. M.T. Klaasse-Mesch uit 
Waalwijk
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Kerk in Actie Colombia
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Pleun Tromp
Diaken: Joke Versluis 
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 28 juni 10.00 uur 

Heilig Avondmaal
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Oikokrediet 
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 5 juli 10.00 uur 

Mw. ds. Tineke Veldhuizen uit Zand-
hoven (België)
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Binnenlands diaconaat
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 12 juli 10.00 uur 

Ds. A. Noordijk uit Amsterdam, 
IJburg
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: De Blauwe Anemoon
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 19 juli 10.00 uur 

Ds. H.G. Dijk uit Acquoy
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal   
 werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 26 juli 10.00 uur 

Ds. A. Noordijk uit Amsterdam IJburg
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal   
 werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Pleun Tromp
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 2 augustus 10.00 uur 

Nog niet bekend
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal   
 werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 9 augustus 10.00 uur 

Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal   
 werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 16 augustus 10.00 uur 

Ds. J.M. van ‘t Kruis uit Doorn
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie Rwanda
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 23 augustus 10.00 uur 

Heilig Avondmaal
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal   
 werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 30 augustus 10.00 uur 

Ds. P.R. van Ankeren uit Wognum
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal   
 werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Pleun Tromp
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 6 september 10.00 uur 

Ds. H. van Veldhuizen uit Hasselt
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie Ghana
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 13 september 10.00 uur 

Herma Visser-Locht uit Rhenen
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal   
 werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

VIERINGEN


