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Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders 
kan?
En als ik moet huilen droog jij m’n tranen dan?
Als het einde komt en als ik dan bang ben...
Mag ik dan bij jou?
En als ik dan alleen ben mag ik dan bij jou?

Schuilen: we hebben er allemaal onze herinneringen aan.
Als kind schuilen onder een grote boom vol met bladeren 
of onder een afdakje omdat een dikke plensbui je overvalt 
tijdens de fietstocht naar school. Verhalen van ouders en 
grootouders die een schuilplaats boden aan onderduikers 
in de oorlog. De miljoenen vluchtelingen die op zoek zijn 
naar een schuilplaats. Schuilen betekent dat je naar iets of 
iemand vlucht waar bescherming is. Het is een plek waar 
je je veilig voelt en er is iemand die je vertrouwt.

Voorjaar 2020. Het zal in de oorlog wel eens zijn 
voorgekomen, dat kerken dicht bleven. Maar zoveel 
kerken tegelijk als in de eerste helft van dit jaar? Kerken 
gaan altijd door – als teken van hoe God altijd doorgaat. 
Echter het coronavirus hield ook de kerk in haar greep. De 
kerk was dicht op zondag. Vreemd. In plaats van elkaar 
op te zoeken en elkaar ontmoeten, moesten we elkaar uit 
de weg gaan. In plaats van te schuilen bij elkaar, moeten 
we schuilen voor elkaar. Iets dat we nooit voor mogelijk 
hadden gehouden. Maar het blijft vreemd. Net als het raar 
voelt om elkaar geen hand te geven. Je doet dat zo vaak 
vanzelf. 

Gelukkig, met het treffen van allerlei maatregelen, is 
inmiddels de kerk op zondag weer open. Alhoewel we met 
de anderhalve meter afstand heel verdeeld en met veel 
minder mensen in de kerk zitten. Er wordt alleen gezongen 
als we hooguit met 35 mensen in de kerk aanwezig zijn. 
We drinken koffie na de viering met een klein groepje en... 
op anderhalve meter afstand.
Direct in het begin van de coronacrisis openden wij 
op dinsdag- en donderdagmorgen de Thaborkerk met 
de mogelijkheid binnen te lopen om een kaarsje aan te 
steken en eventueel een praatje te maken. Ook nu nog is 
op donderdagmorgen de Thaborkerk open en kan en mag 
iedereen binnenlopen. Om op verhaal te komen en om 
even te schuilen bij elkaar in een veilige en warme sfeer.

VAN DE
REDACTIE
‘SCHUILEN’

Als Thaborkerk proberen we ook een schuilplaats te zijn. 
Want veel mensen (zowel jongeren als ouderen) zijn 
op zoek naar een schuilplaats waar een sfeer heerst van 
intimiteit en vertrouwen. Een schuilplaats waar je je veilig 
voelt. 

We zijn het er allemaal wel over eens: wereldwijd is 
er onrust en dat roept allerlei gevoelens op van angst, 
onveiligheid en zorg. In bepaalde delen van de wereld 
lijkt ieder lichtstraaltje te ontbreken in het donker. Veel 
gebeurtenissen komen in aanmerking voor de benaming 
‘historisch’ waaronder de coronacrisis. Maar er zijn 
ook bemoedigende activiteiten: samen staan we sterk, 
zorg voor elkaar en zoveel mensen die zich belangeloos 
inzetten voor de ander. Ook in Vuren is er zorg voor elkaar 
op allerlei manieren en voor zover dat mogelijk is. 

‘Mag ik dan bij jou schuilen...’ Een lied van Claudia de 
Breij dat velen vast wel kennen. Claudia bezingt heel mooi 
en ontroerend het schuilen.

David wist in moeilijke, angstige omstandigheden zich 
met hart en ziel vast te klampen aan God. Hij dicht daar 
in de psalmen prachtig over. Middenin uitzichtloze 
situaties spreekt hij zijn ziel aan die bedroefd en onrustig 
is en houdt hij zich voor zijn hoop op God te richten. 
David had geleerd te schuilen bij God. Wat doen jij en 
ik met onze emoties? In welke richting drijven moeilijke 
omstandigheden ons? Kunnen we leren van David?

In deze uitgave van het kerkblad dat huis aan huis wordt 
bezorgd bieden wij als Thaborkerk ook mogelijkheden om 
te schuilen. Behalve de vieringen met koffiedrinken na 
afloop zijn er in de loop van de week activiteiten om elkaar 
te ontmoeten. En er is altijd ruimte voor een gesprek met 
onze predikant. Alles aangepast aan de coronamaatregelen 
van de overheid. Wat ook inhoudt dat we dit jaar tot onze 
grote spijt geen rommelmarkt kunnen houden. Daarnaast 
is er in deze uitgave veel meer te lezen zoals een boeiend 
interview dat ik samen met Rob mocht hebben met de 
burgemeester van West Betuwe Servaas Stoop.

Veel leesplezier, houdt moed en blijf gezond. 

Ria Looijen



voor de variant beleid en bestuur 
omdat ik al vanaf mijn 18e lokaal 
betrokken was bij het werk van de 
gemeenteraadsfractie van de SGP, 
mede omdat een oom van mij lid was 
van de gemeenteraad. Na mijn studie 
ben ik bij de Tweede Kamerfractie 
van de SGP terecht gekomen als 
beleidsmedewerker. Daar heb ik 
twaalf jaar gewerkt, o.a. voor Bas van 
der Vlies en voor Koos van den Berg.
Er is eigenlijk geen specifieke 
burgemeestersopleiding. Door 
ervaring in politiek en bestuur, door 
het werk bij de Tweede Kamerfractie 
en doordat ik jarenlang lid van de 
Provinciale Staten van Zuid-Holland 
ben geweest zit je in een politiek en 
bestuurlijk netwerk. Ik heb niet vanaf 
het begin van het werk de ambitie 
gehad om ergens burgemeester te 
worden. Toen ik ongeveer tien jaar 
Statenlid was, zei de toenmalige 
commissaris van de koningin in 
Zuid-Holland, Jan Franssen: zou je 
eens na willen denken over het ambt 
van burgemeester. Ik zou jou wel 
zien zitten. Nou, dan ga je nadenken 
wat het persoonlijk zou betekenen. In 
2002 was het zover. Ik vind het mooi 
om voor een gemeenschap dienend 
bezig te zijn.

En dan komt u in West Betuwe met 
26 kernen. Dat is wel heftig. Je moet 
wel de kikkers bij elkaar zien te 
houden.
Er is in 2019 een gemeente gevormd 
en ik werk nu aan de opbouw. Dat 
is niet eenvoudig. Wat je merkt is 
dat deze gemeente weliswaar tot 
stand is gekomen op basis van een 
vrijwillige fusie van drie gemeenten, 
maar ieder van de drie voormalige 
gemeenten had eigen kenmerken, 
een eigen bestuurscultuur en een 
eigen ambtelijke cultuur. Neerrijnen 
was niet eenvoudig, Geldermalsen 
ook niet, althans dat heb ik af en toe 
opgevangen en ik hoor wel eens dat 
Lingewaal ogenschijnlijk het meest 
eenvoudige zou zijn, maar dat kan ik 
niet beoordelen natuurlijk. Er moet 
wel iets nieuws van gemaakt worden. 
Niet dat er een soort nieuwe identiteit 
moet ontstaan. Een West Betuwenaar 

IN 
GESPREK
MET

Rob en Ria zijn woensdag 1 
juli 2020 in het gemeentehuis in 
Geldermalsen in gesprek gegaan 
met Servaas Stoop, sinds 22 
november 2019 burgemeester 
van de gemeente West Betuwe. 
Tijdens een korte inleiding vertelt 
Rob hoe kerkelijk Vuren in elkaar 
steekt. Door de burgemeester 
wordt ook gerefereerd aan de 
happening rond de kerst op het 
dorpsplein en hij herinnert zich 
dat een mevrouw hem aansprak en 
zich geëmotioneerd toonde dat de 
voorgangers van beide kerken op 
het podium stonden

‘SERVAAS
 STOOP’

STOOP, NAAR EIGEN ZEGGEN: 
‘EEN CEREMONIEMEESTER, 
DIE ALS GEZAGHEBBENDE 
VERLEIDER NEDERLAND 
NAAR DE BETUWE WIL 
LOKKEN’

Rob merkt op dat waarschijnlijk de 
mensen nog niet zoveel weten over 
Servaas Stoop en vraagt naar zijn 
persoonlijk leven.
Ik ben geboren (1962) en getogen in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Daar heb ik 
mijn vrouw leren kennen en we zijn 
getrouwd in 1986 en gezegend met 
vier kinderen, die ook allemaal een 
relatie hebben. Inmiddels hebben we 
ook al twee kleinkinderen. Ik kom uit 
een behoudend reformatorisch nest.

Kunt u daar iets meer over 
vertellen? 
Ik ben opgegroeid in een kerkelijke 
gemeente die op zichzelf stond. Dat is 
een stroming geweest in Zuid-Holland 
van zo’n 6 of 7 kerkelijke gemeenten, 
geconcentreerd rond een aantal 
voorgangers, en die had blijkbaar 
ook in Hendrik-Ido-Ambacht wortel 
geschoten. 
Na verloop van tijd waren er 
ontwikkelingen in die gemeente 
waardoor onze familie zich daar niet 
meer bij thuis voelde en zijn we lid 
van de Nederlandse Hervormde Kerk 
geworden.

Rob vraagt vervolgens naar de 
loopbaan van de burgemeester.
Er volgt een uitvoerig exposé, dat 
eindigt op 8 oktober 2019.
Op die datum vergaderde de 
gemeenteraad van West Betuwe over 
de nieuwe burgemeester en werd ik 
voorgedragen. Dat hebben we thuis 
als een bijzondere leiding van God 
ervaren.
 
U hebt een bepaalde 
opleiding gevolgd voor het 
burgemeesterschap?
Dat niet. Na de middelbare school 
ben ik maatschappijgeschiedenis gaan 
studeren aan de Erasmus Universiteit 
en dat behelsde een combinatie 
van geschiedwetenschappen en 
sociale wetenschappen. Ik koos 
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bestaat eigenlijk niet. Het zijn mensen 
die in Heukelum, in Vuren, in Deil 
of waar dan ook wonen. Daar voelen 
ze zich mee verbonden en dat moet 
vooral ook zo blijven. Maar deze 
fusiegemeente is wel opgezet om zich 
meer krachtig te kunnen positioneren 
in de regio en de dienstverlening voor 
de inwoners beter te waarborgen.

Wat betreft de actualiteit: er 
zijn momenteel wat bestuurlijke 
problemen met de wethouders in 
uw gemeente?
Een paar weken geleden is er een 
crisis ontstaan. Er is begin 2019 
een coalitie gevormd met vier 
fracties en half mei hebben drie 
fracties het vertrouwen in een 
fractie opgezegd. Dat was echt een 
probleem in onderlinge relaties 
in de gemeenteraad. Er speelde 
geen kwestie in het college van 
burgemeester en wethouders. Op 
18 mei is in de dynamiek van de 
raadsvergadering een motie van 
wantrouwen tegen alle wethouders 
aangenomen. Zij hebben momenteel 
een soort demissionaire status. Twee 
informateurs zijn aangesteld om 
gesprekken te voeren met alle fracties. 
Deze week kan heel cruciaal zijn of 
ze tot een overeenstemming komen 
zowel over de eventuele wijziging 
in het bestaande coalitieakkoord wat 
er ligt als in de benoeming van de 
wethouders. Het streven is dat het nog 
voor de zomervakantie afgerond gaat 
worden.

Redactie: Inmiddels heeft de gemeente 
West Betuwe sinds 16 juli een nieuwe 
coalitie. Naast de ‘gevestigde’ partijen 
Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie 
stapten ook de VVD en de PvdA 
aan boord van het coalitiebootje. 
De partijen leveren in totaal zes 
wethouders, in plaats van de eerdere 
vijf.

Het lijkt me voor u lastig als 
burgemeester als fenomeen en 
als persoon dat u met uw neus er 
bovenop zit, maar eigenlijk niets 
mag.
Ik sta aan de kant en ik kijk ernaar. 

Ik ben nu niet de scheidsrechter van 
de wedstrijd. Het is echt iets tussen 
politieke partijen, dat ze onderling 
moeten oplossen.

Bovendien bent u van de bloedgroep 
SGP en toch moet u erboven staan. 
Dat lijkt best moeilijk?
Ik ben me vanaf het begin dat ik 
het ambt van burgemeester bekleed 
heel goed van bewust dat ik boven 
de partijen moet staan of liever 
gezegd tussen de partijen. Ik moet 
mijn onafhankelijkheid bewaren ten 
opzichte van iedereen. Iedereen kent 
mijn overtuiging, maar deze mag 
hier geen rol spelen. Alle partijen 
zijn me even lief. En ik moet er 
juist zorgvuldig voor waken dat ik 
de één niet iets meer ruimte geef 
dan de ander. Daar wordt terecht 
op gelet. Ook bij het leiden van een 
vergadering: alle deelnemers moeten 
de gelegenheid krijgen om hun punt 
naar voren te brengen. Ik ben tijdens 
een gemeenteraadsvergadering de 
ceremoniemeester die er voor zorgt 
dat de besluiten worden genomen 
en dat alles netjes verloopt. Ik heb 
daarnaast de portefeuille openbare 
orde en veiligheid en regionale 
samenwerking.

Dan kun je als je burgemeester bent 
ook weleens op je poot spelen?
Soms denk ik: de discussie heeft 
lang genoeg geduurd en er moet een 
knoop worden doorgehakt. Soms 
moet ik een time-out inlassen als de 
discussie de verkeerde kant op gaat. 
Fingerspitzengefühl is dan belangrijk.

Rob vertelt over zijn ervaringen 
met de burgemeester van 
Amsterdam, Van der Laan en zijn 
doortastende stijl van optreden en 

kijkt Stoop vragend aan.
Soms geven inwoners aan dat ze het 
met een ambtenaar niet eens zijn en 
nemen contact op met de wethouder 
of de burgemeester. Ik probeer altijd 
uit te leggen dat ambtenaren in 
opdracht werken van het bestuur. Ze 
moeten mij daar dan op aanspreken, 
ik ben verantwoordelijk. Zelfs als 
hier in huis fouten worden gemaakt 
en dat gebeurt natuurlijk dan is mijn 
insteek dat ik altijd voor mijn mensen 
ga staan.

We weten wat de geschiedenis in 
Geldermalsen geweest is met de 
problematiek van de vluchtelingen. 
Daarmee houdt u waarschijnlijk 
wel rekening? Want ineens kan 
de vlam in de pan slaan. Een deel 
van de bevolking zit vrij explosief 
in elkaar. Zo bemerkten we toch 
in 2015? Zou u in zo’n situatie 
proactief zijn en met de mensen in 
gesprek gaan?
Ik zou dan naar de verbinding gaan 
zoeken en proberen te ontdekken waar 
de weerstand zit, de bezorgdheid. 
We moeten ons wel realiseren dat 
manifestaties en demonstraties van 
welke orde dan ook wel worden 
misbruikt en bijna zelfs worden 
gekaapt door mensen die inhoudelijk 
geen binding hebben met het 
onderwerp, maar alleen maar rotzooi 
willen trappen. Daarmee wil ik 
de onrust niet bagatelliseren. Niet 
iedereen is zo natuurlijk. Er is wel 
een diepe bezorgdheid. Soms helpt 
het ook niet om in het begin heel 
transparant en open te zijn als het hele 
gevoelige onderwerpen betreft. Soms 
is het belangrijk om een omstreden 
onderwerp intern goed voor te koken 
zodat iedereen goed communiceert 
naar buiten te toe.
Ik weet wel dat toen de 
vluchtelingencrisis op haar 
hoogtepunt was er vanuit het Rijk 
opdracht was gegeven aan de 
commissarissen van de koning om 
met de burgemeesters te overleggen 
om oplossingen te bedenken in 
verband met de urgentie van het 
vraagstuk. De burgemeesters zijn er 
heel serieus mee aan de gang gegaan. 
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Ik heb dat zelf in de Hoeksche waard 
ook gedaan waar wij oplossingen 
bedachten voor de noodopvang 
van vluchtelingen. Wij hadden een 
bijeenkomst in het gemeentehuis van 
Oud-Beijerland omdat we een aantal 
zoeklocaties hadden aangewezen 
voor kortdurende opvang. Dat leverde 
heel veel belangstelling op, maar ook 
boze en heel veel verontwaardigde 
reacties. Ik kreeg op een bepaald 
moment een signaal dat mensen mij 
te grazen wilden nemen. Ergens op 
een plek stond toen de ME klaar. 
Er was voor mij ook persoonlijke 
beveiliging ingeschakeld. Ik heb 
mensen tegenover mij gehad die 
witheet waren. Met allerlei oordelen, 
vooroordelen en beeldvorming. Een 
goed gesprek is dan heel lastig.

Stelt u zich er op in dat het hier ook 
nog een keer zou kunnen gebeuren? 
Bespreekt u dat in het college van 
B&W? Straks is de coronacrisis 
voorbij en spelen er weer andere 
zaken. 
Hier is het nog geen urgente kwestie, 
maar ik realiseer me heel goed dat 
het weer een urgente kwestie kan 
worden en dat dan van Nederlandse 
gemeenten weer een inspanning 
gevraagd wordt. Al met al een 
vraagstuk om heel behoedzaam mee 
om te gaan.

Ik ben als predikant altijd alle 
mensen in mijn gemeenten gaan 
bezoeken. Daar heb ik veel plezier 
van gehad. Ik wilde weten wat er in 
het dorp leeft. Doet u dat hetzelfde 
in de dorpen? Alhoewel het een hele 
klus lijkt met 26 dorpen. 
Ik had het vaste voornemen vanaf 
het begin dit jaar om een toer te 
maken door de dorpen met de slogan 
‘#Stoop op de Stoep’. Dat is door de 
coronacrisis helemaal stilgevallen. 
Voorzichtig komt het weer op gang 
en dan gaat de zomervakantie in en 
daarna zit ik hier alweer bijna een 
jaar. Dat is een achterstand, die haal ik 
nooit meer in. Maar als het enigszins 
kan, ga ik het wel weer doen. Want 
ik wil in alle uithoeken, geografisch 
gezien, mijn gezicht laten zien.

Wat voor rol speelt voor u het 
oprechte geloof in uw werk? Dat 
lijkt me soms wel eens moeilijk. 
Het geloof is natuurlijk zo verweven 
met mijn persoonlijkheid. Het is 
een wezenlijk onderdeel van mijn 
identiteit. Maar ik heb hier niet de rol 
van evangelist. Ik zit wel in een rol 
dat ik besluiten moet nemen en dan 
moet ik me vooral laten leiden door de 
wet- en regelgeving die er is. In een 
aantal opzichten heb je geen keus. Als 
het voortdurend schuurt met je eigen 
overtuiging dan moet je dit ambt niet 
uitoefenen.

U sprak eerder vanochtend over 
Gods leiding. Kunt u die altijd 
herkennen?
Er zijn best wel dilemma’s. Er zijn in 
mijn leven ook wel dingen gebeurd 
waar ik grote vraagtekens bij zet 
omdat ik niet kan bedenken wat de 
wil, de leiding van God daarbij is.
Vervolgens deelt de burgemeester een 
persoonlijke gebeurtenis met grote 
impact.
Wat wij in die omstandigheden heel 
sterk persoonlijk hebben ervaren, is 
dat wij ons juist in die verdrietige 
periode heel erg gedragen hebben 
geweten door het geloof in God als 
degene die ons leven leidt ook door 
diepe beproevingen heen. 

In Deil hoorde ik weleens de 
uitspraak: ‘het zijn geen mensen, 
die het je aandoen’. Dat meenden ze 
oprecht. Ervaart u zo’n uitspraak 
als moeilijk?
Mijn geloof houdt in dat God er 
onder alle omstandigheden is. Ik 
kan lang niet altijd peilen wat de 
bedoeling is van de dingen die in je 
leven gebeuren. Ik ben in die periode 
gesterkt geworden door het besef dat 

Hij er bij is en dat Hij mij ook door 
die omstandigheden heen draagt. En 
dat ik ervoor bewaard ben gebleven 
om me volledig over te geven aan 
lijdelijkheid, aan vertwijfeling en zelfs 
in psychische nood zou komen. Dat 
zie ik als een zegen.

U gaat waar ter kerke?
Nog nergens. Wij wonen in Tuil. 
Deze Corona-tijd heeft met zich 
meegebracht dat we ons niet konden 
oriënteren op een kerkelijke gemeente. 
We zijn afhankelijk van beeld en 
geluid via internet. We hebben 
regelmatig meegeluisterd met de 
Hervormde Gemeente van Haaften of 
van Waardenburg/Neerijnen. Ik hoop 
dat we binnenkort weer een echte 
kerkdienst kunnen bijwonen.

Gaat u dan ook om de dorpen te 
leren kennen in die 26 kernen van 
uw gemeente ook de kerken een 
keer bezoeken? Om te horen en te 
zien wat er leeft.
Ik ervaar het wel als een soort 
spanningsveld. In mijn vorige 
gemeenten bezocht ik regelmatig wel 
een kerk bijvoorbeeld bij intrede of 
afscheid van een predikant. Als ik een 
uitnodiging krijg, probeer ik acte de 
présence te geven. In een gemeente 
met 26 kernen kan men niet van mij 
verwachten dat ik elke zondag ergens 
in een kerk aanwezig ben. Als ik dat 
zou doen krijg ik ook geen binding 
met de gemeente waar ik mij bij thuis 
voel. Maar ik hoop zeker zo af en toe 
een kerkdienst bij te wonen. Dat is 
ook wel een beetje het onderscheid 
tussen werk en privé.

We vinden het wel leuk dat u in 
dit gesprek ook wel een kijkje 
wilde geven in uw persoonlijk 
leven. U bent openhartig in het 
gesprek want u heeft wel een 
kwetsbare positie. De laatste vraag 
die we willen stellen is waar voor 
u de uitdagingen in uw werk zijn 
gelegen? 
De kortste samenvatting van de 
profielschets op basis waarvan ik door 
de gemeenteraad ben uitgekozen is de 
gezaghebbende verleider. Er zijn in 
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VAN DE KLOK
EN DE 
KLEPEL
En zo modderen wij voort tijdens de Coronacrisis. Als 
kerkelijke gemeente krijgen we een stevige klap. Er 
ontvallen ons gemeenteleden, maar een substantieel deel 
van onze gemeenteleden blijft thuis, omdat ze de kans op 
besmetting te groot achten. Daarom hebben we besloten 
de diensten te streamen. Daar hebt u veel waardering voor 
en dat laat zich zien in de belangstelling, die u hiervoor 
toont. Sterker: we bereiken via de stream meer mensen 
dan eerder via de vieringen.
Maar ja, de prijs wordt betaald. Het aantal kerkgangers 
is gedaald. We zitten nu met een groep rond de dertig 
personen. Dat heeft het voordeel, dat we mogen zingen. 
Ook dat is weer een onderwerp van discussie. Maar in 
deze houdt onze kerkenraad zich precies aan de regels. 
Juist omdat we zo’n groot kerkgebouw hebben is het 
gezien de hoogte van het aantal kubieke meters lucht, 
dat ons gebouw bevat, toegestaan om met dertig man te 
zingen. Daarboven is het verboden. 
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Afijn, hebben we ook nog eens voordeel van onze grote 
kerkzaal. 
Het is echter wel stilletjes op het kerkelijk erf. Anjo zorgt 
met haar woensdagmiddagsoos nog voor enig vertier, maar 
dit jaar is er bijvoorbeeld ook geen rommelmarkt.
Ook de start van het nieuwe seizoen zal een soberder 
karakter dragen dan we gewend zijn. Er is een koor, Arise 
uit Kampen waarmee ik in het verleden vaak gewerkt 
heb. Recentelijk werkten we nauw samen tijdens de 
grote herdenking van de operatie ‘MarketGarden’ in 
1944, vorig jaar 75 jaar geleden in de Eusebiuskerk te 
Arnhem. Daar maakten we toen al een afspraak voor deze 
septembermaand. Gelukkig bleken veel koorleden bereid 
om naar Vuren te komen en omdat we zo’n ruime kerk 
hebben kan alles ‘Coronaproof’ verlopen.
Op 30 augustus, dus nog voordat u dit blad ontvangt zal 
collega Molenaar van de Morgenster afscheid hebben 
genomen in ons kerkgebouw. Met vreugde stellen wij 

de installatievergadering wat grapjes 
over gemaakt, maar er zit zeker een 
serieuze ondertoon in. Ik wil ook 
dat de gemeente een gezaghebbende 
overheid is in deze contreien. 
Allereerst voor onze eigen inwoners 
maar ook voor de regio. Ik zou het 
heel mooi vinden als we de gemeente 
West Betuwe als dé fruitgemeente 
van Nederland op de kaart kunnen 
zetten. Ik ben bezig met bedrijven, 
onderwijsinstellingen en ook de 
politiek om te kijken of we er echt iets 
moois van kunnen maken.
En we leven in een hele spannende 
tijd. De gemeente is nu bezig om te 
bezien hoe we met de uitdagingen die 

er zijn in het sociale domein de grote 
tekorten kunnen opvangen. Dat vergt 
in het najaar ook van de gemeenteraad 
ingrijpende keuzes. Op het onderdeel 
jeugd binnen het sociale domein 
kwamen wij afgelopen jaar 2 miljoen 
euro te kort. Er wordt een stevige 
lobby naar Den Haag opgezet. Heel 
veel gemeenten kunnen het financieel 
niet meer bolwerken. Dat geldt voor 
ons ook. Wij hebben gelukkig een 
redelijke reserve, maar dat geld 
kun je maar één keer uitgeven. 
Duurzaamheid is een uitdaging. 
Omgaan met klimaatveranderingen 
en een antwoord op de vraag wat 
kunnen wij als gemeente daaraan 

doen. Uitdagingen te over om de 
agenda goed mee te kunnen vullen de 
komende jaren.
Ik ben ook een beetje het boegbeeld 
van de gemeente naar buiten toe. 
Proberen voorop te lopen, maar er ook 
voor te zorgen dat ik niet te ver voor 
de troepen uit loop.

Gezaghebbende verleider, best een 
mooie samenvatting.

Rob en Ria



de gemeente daartoe in staat. Zo hoort het. Neemt 
niet weg, dat wij het erg jammer vinden, dat Gerbrand 
vertrekt. Weliswaar wel naar een prachtige plek, nl. de 
Bron in Amsterdam-Watergraafsmeer, dat hem en zijn 
gezin van harte gegund is, maar eigenlijk konden we 
hem in het stadium, waarin onze gemeenten zich nu 
bevinden, niet missen. Gerbrand Molenaar betoonde 
zich een buitengewoon plezierige collega, met wie grote 
congenialiteit bestond omtrent kerk en verkondiging en 
die ook erg zijn best heeft gedaan om ons als gemeenten 
dichter bij elkaar te brengen. Ik wil hem daarvoor ook 
vanaf deze plek heel hartelijk danken. 
Verderop in dit blad verneemt u van Truus Mos wat wij op 
het terrein van Vorming en Toerusting hebben bedacht en 
wat betreft de film zal Ria dat toelichten. 
Fijn is het ook u te vertellen, dat het pioniersproject, 
waarover ik u eerder schreef zal doorgaan. We hebben na 
veel moeite nu toch een koppeltje mensen gevonden, die 

de eerste stappen op dit onbekende terrein gaat zetten. 
Zonder twijfel gaat u hierover meer horen en lezen in 
het komen jaar. Het siert de Thaborkerk-gemeente en 
kerkenraad, dat zij hiertoe besloten hebben, want het is 
een ultieme poging om het kerk-zijn in deze veranderende 
tijden vol onbekendheid vorm en inhoud te geven. Wij 
hopen op een voorspoedige en gezegende start.
Tenslotte: tijdens de Coronacrisis schreef ik wekelijks 
een gemeentebrief. Het werden er zestien. Daarna ben ik 
opgehouden. Nu we tot onze verbijstering zien, dat het 
virus nog steeds onder ons is en zijn slachtoffers maakt 
overweeg ik de draad weer op te pakken. Maar de vraag 
luidt wel: stelt u daarop prijs? Laat het eens weten aan één 
van de kerkenraadsleden of aan mij. Want het is best een 
tijdrovende klus, die u wel de moeite waard moet vinden. 

U allen van harte gegroet, Rob Visser
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In Memoriam Rika Versteeg-van Houwelingen

Op 6 juli overleed Rika Versteeg-van Houwelingen op de 
leeftijd van bijna 96 jaar. Zij woonde aan de Eksterstraat 
10. Rika was een vertrouwde verschijning in het dorp. Je 
kon haar op de meest onverwachte momenten op straat 
aantreffen. Een vrolijke vrouw, die het leven aanvaardde, 
zoals het zich aan haar ontvouwde. Enig meisje in een 
jongensgezin. Ze was dochter en moeder tegelijk voor 
haar broers. Daarin schuilt zonder twijfel ook de oorzaak, 
dat zij pas laat in het huwelijk trad. En toen nam het leven 
weer een nieuwe wending. Weer was er de zorg en toonde 
zij zich een vrouw met een enorm incasseringsvermogen. 
Maar klagen hoorde je haar niet.
Ze had altijd die relativerende glimlach, waarmee zij veel 
reacties pareerde. Aan de ontmoetingen met haar bewaar 
ik de allerbeste herinneringen. Ik bewonderde haar om 
haar bijzondere vermogen in dankbaarheid haar leven 
te leiden. Ook toen in 2015 haar man, Willem overleed. 
Ze pakte de draad weer op en was overal te vinden. En 
natuurlijk probeerde ze altijd aan de wandel te blijven. 
Meerdere tienduizenden kilometers heeft zij afgelegd. 
En de verzameling medailles en wandelboekjes getuigen 
daarvan. In de kerk was zij een vertrouwde verschijning en 
omdat in de Coronatijd voor mensen als zij, die kind noch 
kraai op de wereld hadden, het leven wel heel erg stilviel, 
mocht zij van ons toch haar kerkgang blijven voortzetten 
en zo hebben we haar zo’n drie maanden in ons midden 
gehad als zesde kerkganger. Ze genoot ervan. Tot ze 
ineens geel werd. Opname volgde en tijdelijk verbleef 
ze in Leerdam. Ze vond het allemaal prachtig. Maar ja, 
het was wel stilletjes daar. Dus vond ze het erg leuk weer 
opnieuw in het ziekenhuis te Gorkum te belanden na een 
ernstige bloeding. Op zaal had ze de grootste pret. ‘Weet 
je’, zo vertrouwde ze mij toe ‘hier is het lekker druk, altijd 
een praatje en er mag hier veel meer dan in Leerdam’, 
gniffelde ze. Helaas bleek de vreugde heel kortstondig 
en overleed ze na een hersenbloeding zonder een lang 
ziekbed. 
Zo kwam een einde aan een lang leven van een gezegend 
mens die in alle eenvoud en vroomheid haar levensweg 
vervolgde, zonder grote woorden, maar des temeer daden. 
Ze wandelde graag en veel en met de woorden uit psalm 
23 van de Heer, die ook haar herder wil zijn, kunnen we 
niet anders dan erop hopen, dat ze nu weer wandelt, veel 
en vaak, maar gelijk Henoch, wandelt met God.

Rob Visser

IN MEMORIAM
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In Memoriam Mijntje Johanna Bracht-Roza

Op 9 augustus overleed Mijntje Johanna Bracht-Roza op 
de leeftijd van 94 jaar. Zij woonde in de laatste periode 
van haar leven in Avondlicht. Zij maakte daar alle verdriet 
mee rond de dood van 16 medebewoners, die ten gevolge 
van de besmetting met het COVID-19-virus overleden 
zijn. 
Mevr. Bracht bezocht de Paas-en Kerstvieringen, die onze 
gemeente jaarlijks in het verzorgingshuis te Herwijnen 
organiseert en was in haar leven een echt familiemens. 
Omringd door haar gezin deelde zij in alle lief en leed. 
Niets ontging haar in deze. Tot op hoge leeftijd betoonde 
zij zich een echte moeder, die haar kinderen met een 
overdaad aan zorg omringde. Er hoefde maar iets te 
gebeuren of ze belde al. En dat hield ze vol tot kort voor 
haar levenseinde.
Tijdens de dienst voorafgaande aan haar begrafenis op 
de oude begraafplaats lazen we uit psalm 34. Het was de 
psalm, die ook gelezen was bij het overlijden van haar man 
Pieter in 1997. We herdachten het leven van deze tevreden, 
ingetogen en zorgzame vrouw met de woorden van vers 8 
uit die psalm: ‘proef en geniet de goedheid van de Heer, 
gelukkig de mens, die bij hem schuilt’.

Rob Visser
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Samen op weg, samen thuis.
Onder dit motto willen we aan het begin van een nieuw seizoen een 
gemeenteavond beleggen.
De kerkenraad heeft voorstellen gedaan aan de kerkenraad van de Morgenster, 
die liggen in de lijn en de verwachting van onze gemeente. 
Gezien het belang van dit onderwerp en het streven de avond niet te laat te 
maken is dit het enige onderwerp.
Wel bestaat nog de mogelijkheid, indien er tijd over is nog te spreken over de 
maatregelen, die de Coronacrisis in onze gemeente vereiste en zal vereisen.
Op woensdag 23 september bent u tussen 8.00 en 9.30 uur ‘s-avonds welkom in 
ons kerkgebouw.

Wijziging scribaat
In de viering van zondag 27 september neemt Annemieke Wilschut afscheid als 
ouderling en tevens als scriba. Annemieke heeft dan 12 jaar met passie en verve 
dit ambt vervuld. In de vergadering van 31 augustus zullen wij in de kerkenraad 
afscheid nemen. Joke Versluis heeft aangegeven scriba te willen worden en blijft 
diaken.

In de volgende uitgave van het kerkblad na het definitieve afscheid komen wij er 
op terug.

Ria Looijen, preses

VAN DE
KERKENRAAD

‘Het goede leven – Bloeien in Gods 
licht’

Het startweekend is op 26 en 27 
september volgens de coronaregels.

Zoals elk jaar starten we in september 
met de opening van het winterwerk 
door een weekend te organiseren met 
leuke en inspirerende activiteiten 
verband houdend met het jaarthema 
van de PKN zoals u hierboven ziet 
staan.

Op zaterdagmiddag 26 september 
vanaf 15.45 uur bent u van harte 
welkom voor de, om 16.00 uur 
beginnende, high tea waarover u 
elders kunt lezen. We komen dan op 
corona gepaste afstand bij elkaar om 
elkaar te ontmoeten en te praten en dit 
alles onder het genot van hapjes en 
thee en/of koffie. Rond 19.00 uur gaan 
we dan weer huiswaarts.

Tijdens deze high tea zal ook uw 
muzikale geheugen getest worden 
door Erik en Truus. Dus neem een 
goed schrijvende pen mee.  

Op zondagmorgen om 10 uur 
beginnen we met de kerkdienst waarin 
onze eigen predikant, Rob Visser, 
voorgaat waarin het jaarthema, zoals 
vermeldt boven aan dit stuk, centraal 
zal staan. Aansluitend is er ontmoeting 
en zal er koffie/thee zijn en daarna tijd 
voor een praatje onder het genot van 
een glaasje en als afsluiting een kopje 
soep met een broodje. 

U moet zich voor al deze activiteiten 
apart opgeven bij Ria Looijen. De 
gegevens staan op de achterkant van 
dit kerkblad. Dus ik kom naar de 
high tea, ik kom naar de kerk, ik kom 
naar het gezellig samenzijn na de 
kerkdienst. 
Tevens komen er intekenlijsten in de 
hal van de kerk te liggen. 

Ik heb er helemaal zin in en hoop 
u, ondanks de corona, bij één of 
meerdere activiteiten te zien. 

Anjo van Dalen, diaken
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VORMING EN TOERUSTING 2020 - 2021
Koffieochtend op dinsdag 15 september 2020 

Dinsdag 15 september a.s. van 10.00 – 12.00 uur willen 
wij weer starten met de koffieochtend in de bijzaal 
(volgens de RIVM regels). 
Naast ontmoeting en gezelligheid hebben we goede 
gesprekken met elkaar onder leiding van de dominee.

Truus Mos, ouderling

Gespreksgroep

Niet alleen op zondag luisteren naar de preek en samen de 
liturgie vieren (zij het nu nog met beperkte zang), maar 
ook daarnaast is het goed en zinvol om met elkaar een 
geloofsgesprek te voeren. 

Waarom zouden we geloofsgesprekken willen voeren?
Omdat je daardoor ontdekt wat de diepte, breedte en 
hoogte zijn van het geheim van Christus.
Dat kan alleen als je samen in gesprek gaat en dan niet 
alleen met diegene die hetzelfde denken als jij.

Het geloofsgesprek kent 2 polen:
De veiligheid onder elkaar en de uitdaging van het 
verschil.
Want hoe meer we leren over diepgaande thema’s met 
elkaar te bespreken, des te relevanter wordt de kerk voor 
ons leven.
Als leidraad voor deze gesprekken willen wij het boekje 
“De Bijbel in het midden” van Maarten Wisse (hoogleraar 
Dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit) 
ter hand nemen.
Doet u mee om deze uitdaging aan te gaan op 15 
september om 20.00 uur?

U kunt zich opgeven voor deelname bij Truus Mos. 
Dit i.v.m. het te bestellen boekje ‘De Bijbel in het midden’

Truus Mos, ouderling

Film ‘The Children Act’ op dinsdag 27 oktober 2020 

Aanvankelijk zouden we deze film in april draaien, maar 
in verband met de corona en vervolgens de intellectuele 
lockdown en daarmee samenhangend dat alle activiteiten 
geen doorgang konden vinden hebben we deze film ook 
op de plank gelegd. Aangezien we nu weer de activiteiten 
voorzichtig opstarten gaan we deze film draaien in de 
bijzaal en natuurlijk met de gepaste afstand en volgens de 
regels van de RIVM.

‘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 27 
oktober! In dit coronatijdperk is het wel noodzakelijk je op 
te geven bij mij.

Ria Looijen
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Leesclub op woensdag 9 september 2020

Op deze datum komen we om 20.00 uur bij elkaar. U bent 
van harte welkom in de bijzaal 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

GEMEENTE 
ACTIVITEITEN

HIGH TEA

In het weekend van 26 en 27 september vindt de opening 
van het winterwerk plaats. 
Op zaterdag 26 september beginnen we dit weekend met 
o.a. een High Tea van 16.00 uur tot 19.00 uur. Iedereen 
wordt hier van harte voor uitgenodigd. U kunt zich tot en 
met zondag 20 september opgeven. 

Op zaterdagmiddag willen we met elkaar genieten van een 
heerlijke High Tea.
Een High Tea komt niet vanzelf uit de lucht vallen en 
daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die hapjes willen 
maken voor deze High Tea. Graag horen we van u wie wil 
helpen om de High Tea tot een succes te maken. Ik ben erg 
benieuwd en hoop snel van veel mensen te horen, dat ze 
mee willen doen om voor hapjes te zorgen. 
Om u op te geven om hapjes te maken, kunt u zo spoedig 
mogelijk contact opnemen met Anjo van Dalen.

Een lijst om u voor de High Tea op te geven ligt op de 
statafel bij de deur in de hal. 

Om u op te geven om hapjes te maken kunt u zo spoedig 
mogelijk contact opnemen met Anjo van Dalen. Het 
emailadres en telefoonnummer kunt u achterop dit 
kerkblad vinden. 

Na 20 september weten we dan hoeveel deelnemers er zijn 
en dus hoeveel hapjes we moeten maken met elkaar. Dan 
horen de vrijwilligers die hapjes willen maken hoeveel 
hapjes er van ze worden verwacht.
Uiteraard zal alles corona-veilig plaatsvinden. 

Om deze smakelijke namiddag te ‘overleven’ zullen wij 
tussen de ‘gangen’ door een muzikale quiz houden. Gezien 
de vele variaties van liederen die voorbij komen, heeft 
iedereen een grote kans om te winnen. 

Bij de uitgang kunt u vrijwillig een bijdrage in de daarvoor 
bestemde bus doen om de kosten te dekken. 

Groeten, Anjo van Dalen
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VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Zorg
Tijd van zorg voor de Thaborkerk. Corona heeft ons in 
de greep. Teruggang in de zondagse kerkgang betekent 
minder inkomsten. Maar dat niet alleen. We hebben 
extra uitgaven omdat we de diensten bij de mensen thuis 
willen brengen op hun eigen tv-scherm. Daartoe hebben 
de kerkrentmeesters besloten om te investeren in een 
videosysteem. Dit systeem bestaat uit 2 laptops met 
een geavanceerde videocamera met afstand besturing. 
Daarbij komt nog de software met montage, bekabeling en 
aanloopkosten. Alles voor een dikke € 3.000,00. 

Zonnepanelen
Toch is niet alles droefheid. De zon bracht ons tot de dag 
waarop ik dit schrijf 21.170 KWh eigen opbrengst, er 
werden voor ons 250 bomen geplant en we bespaarde ook 
nog  8.000 Kg CO2 uit. Wij kregen € 550,- terug van de 
energieleverancier en konden € 1.200,- energiebelasting 
terugvorderen van de belastingdienst. Al met al een mooi 
resultaat. Onze energieleverancier schreef: ‘jullie zijn goed 
duurzaam bezig.’ 

Reacties en internet
In onze postbox kregen we een aantal mailtjes van 
mensen uit West Canada Alberta die met regelmaat onze 
uitzendingen bekijken. Van vakantiegangers op een 
jacht in Groningen ontvingen we complimenten over de 
mooie uitzendingen. Na de aanloopproblemen zijn dit de 
opstekers die ons motiveren. Toch loopt het niet allemaal 
op rolletjes 13 augustus jl. geen internet, geen telefoon 
en geen kerktelefoon. De provider vertelde dat we een 
nieuwe router moeten plaatsen, maar geen resultaat. Na 
veel druk en lange telefonades krijgen we op 26 augustus 
nu eindelijk een glasvezel aansluiting. Dat betekent tot die 
tijd geen internet, geen telefoon en kerktelefoon. Intussen 
dromen we nog steeds van probleemloze uitzendingen. 
Hier geldt: eerst zien dan geloven.

Parkeerplaatsen
Aan de Mildijk heeft de kerk 4 parkeerplaatsen. Daar zijn 
4 borden geplaatst met een tekst: Parkeren uitsluitend voor 
bezoekers Thaborkerk. Op de hoek Mildijk-Molenlaan zijn 
nog een aantal parkeerplaatsen die aangegeven worden 
door metalen punaises. Hier komt één groter bord. Dit 
alles omdat we verwachten dat de parkeerdruk door de 
nieuwbouw van 30 nieuwe huizen veel hoger gaat worden.

Tenslotte
Voor wat betreft de uurwerkverlichting van de toren is 
er geen nieuws te melden. Mogelijk komt er voor eind 
augustus alsnog een regeling. Wij houden u op de hoogte. 
Ondanks corona zijn we dankbaar dat met een kleine 
groep mensen en met uw bijdrage alles draaiende kunnen 
houden.

Met een hartelijke groet namens het college van 
kerkrentmeesters,
Jan Willem Vermeulen, kerkrentmeester

Tuin rondom de Thaborkerk
Onlangs hebben Peter, Krijn, Ans en Jan onder leiding 
van meewerkend kerkrentmeester Frans de tuin rondom 
de Thaborkerk flink onder handen genomen waardoor het 
rondom de kerk er weer verzorgd en keurig uitziet. Er is 
hard gewerkt en er op los gesnoeid. Met regelmaat worden 
met de bosmaaier ook de kantjes bijgewerkt zoals op 
een foto is te zien. Hartelijke dank aan de tuinmannen en 
tuinvrouw.

Ria Looijen, kerkrentmeester  

Jaarrekening 2019 college van kerkrentmeesters
De kerkenraad heeft op maandag 31 augustus 2020 de 
jaarrekening 2019 van het college van kerkrentmeesters 
goedgekeurd en vastgesteld. Deze is nu definitief ter 
beoordeling opgestuurd naar het Classicale College voor 
de Behandeling van Beheerszaken van Gelderland. 
De jaarrekening 2019 is in hoofdlijnen ook op internet 
te vinden en wel via de link www.kerkvuren.nl/anbi-
kerkrentmeester.
De gehele jaarrekening met bijbehorende stukken ligt voor 
gemeenteleden ter inzage bij kerkrentmeester Ria Looijen. 
Als u de stukken wilt inzien kunt u met mij contact 
opnemen (0183-632758) en kan er een afspraak worden 
gemaakt om in de bijzaal van de Thaborkerk de stukken in 
te zien.

Ria Looijen, kerkrentmeester

Solidariteitskas 2019 
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte 
bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse 
Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, 
bedoeld om een gemeente op weg te helpen. Wij vragen u 
om een bedrag van € 10,-. Hiervan wordt € 5,- afgedragen 



04••
14••

aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is 
bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op 
uw solidariteit en bijdrage?

De meeste lidmaten maakten gebruik van de mogelijkheid 
dit bedrag gelijktijdig met de bijdrage van de actie 
kerkbalans en het abonnementsgeld van Het Klokje 
over te maken. Een aantal leden hebben daarvan geen 
gebruik gemaakt en ontvangen in oktober een brief om 
hun bijdrage over te maken. In dit coronatijdperk is het 
niet raadzaam om met kwitanties aan de deur mensen te 
benaderen. Vandaar het verzoek tot overmaken.
  
Ria Looijen, kerkrentmeester 

 
Rommelmarkt gaat dit jaar niet door
Heel veel activiteiten zijn gestopt en gaan niet door. 
Voor ons betekent het dat de rommelmarkt dit jaar ook 
niet doorgaat en wellicht nog meer activiteiten waar 
veel mensen bij verwacht worden op een relatief kleine 
oppervlakte en in kleine ruimtes. Voor ons is het niet 
mogelijk met de coronamaatregelen van o.a. 1,5 meter 
afstand de rommelmarkt te houden. Dit is voor onze 
gemeente financieel gezien ook een enorme tegenvaller. 
Zeker als je bedenkt dat dit jaar ook geen talentenveiling 
opgezet kan worden.

Ria Looijen, preses

Wat beweegt een kerkrentmeester?

Toen de voorzitter van de kerkenraad mij dat vroeg moest 
ik even nadenken. Je bent met vele problemen van onze 
kerkgemeenschap in stoffelijke zin bezig. Ruim 5 maanden 
coronacrisis en zorg om iedere zondag een dienst met een 
uitzending te organiseren. Wat God zij dank gelukt is met 
of zonder hobbels. Reorganiseren van parkeerbeleid rond 
onze kerk. Torenhoge problemen met de verlichting van 
de toren. Inkopen van een systeem om de diensten uit te 
zenden op internet. Geluidsperikelen omdat het uitzenden 
van beeld en geluid speciaal voor internet andere 
instellingen vraagt. Enzovoort, enzovoort...

Dat nadenken over wat als kop hierboven staat is even wat 
anders. Dan moet ik terug in de tijd toen ik werd gevraagd 
om ouderling te worden. Wij woonden nog geen half jaar 
in Vuren. Ik was daar nog lang niet aan toe. Maar die vraag 
maalde door mijn hoofd. Weken later werd ik getroffen 
door woord van Jezus. ‘Dabar’ is Hebreeuws voor ‘Woord 
en Daad’. Het ‘Woord’ kennen we allemaal. Maar met de 
Daad weten wij dikwijls geen raad. Het woord Daad zie ik 
als opstaan en in beweging komen. De kerk is behoudend 
en staat niet zo gauw op zijn achterste benen. Toch als we 
dat woord serieus nemen moeten we in beweging komen.
Jezus stond op om naar het volgende dorp te gaan. Dat 
is voor mij de leidraad van het leven ‘opstaan en in 
beweging komen’. Binnen de kerk mis ik dat wel een 
beetje. We leven van de ene crisis naar de andere. Wat doet 
de kerk? Die gaat dicht. Ik droom van een kerk die alert 
is en opstaat als mensen onrecht ondervinden. Zij moet 
richtinggevend zijn in het overwinnen van die crisissen. 
De kerk hoor ik niet als het gaat over ons gebruik 
(misbruik) van deze aarde. Wij geloven in geld en in de 
oude economie. Alles wat er rondom ons gebeurt moet 
toch een wake up zijn om het anders te gaan doen? Waar 
is de menselijke maat gebleven? Laten we de mens weer 
centraal zetten in plaats van het geld.
Toch ben ik in algemene zin niet negatief, er worden 
mooie initiatieven ontwikkeld als circulaire economie, 
biologische landbouw, er ontstond een groene Kerk, er 
gebeuren mooie dingen. Wij hebben tijd gekregen om 
nieuwe keuzes te doen. Maar voor mij gaat het niet snel 
genoeg. In de tijd dat ik gevraagd werd om ouderling 
te worden experimenteerde ik met een eigen gemaakte 
zonnepaneel op het dak. Niemand dacht toen aan zonne-
energie. Sommige mensen schudden hun hoofd. Nu liggen 
er 36 zonnepanelen op onze Thaborkerk. In het oude 
testament staan vele regels om het land te bebouwen en 
het te laten rusten. Jezus ging op weg om helend te zijn in 
deze wereld. Is dat niet een prachtig beeld: het helen van 
deze wereld? Hebben wij het lef om deze aarde nog verder 
af te breken? 
Daarvoor wil ik met de Geest van de Eeuwige opstaan als 
rentmeester in onze kerkgemeenschap. 
Doet u mee?

Jan Willem Vermeulen, kerkrentmeester

VAN DE DIACONIE
TUSSENSTAND 
KERKBALANS 2020
De stand zoals deze was op 25 augustus 2020: 

Toegezegd voor 2020      €  42.977,02

Reeds betaald     €  36.179,52
     ---------------
Nog te ontvangen     €    6.797,50
      =========

Buiten de collecten om ontvangen 

Giften t.b.v. het kerkrentmeesterlijk beheer:

Via Janie Tromp (past. team)    €    10,-
Via Ank de Kock (kerkenraad)    €    20,-
Ontvangen tijdens huisbezoek 
van fam. D.     €    10,- 

Opbrengst acties:

Busjes kerktelefoon via Bets den Adel €    88,10
Verjaardagsactie febr. t/m juni 2020  €  514,-

Alle gevers en doeners hartelijk dank!

Verantwoording collecten kerkrentmeesterlijk beheer:

7 juni Kerk    €    75,72
14 juni Kerk    €    63,24
21 juni Kerk    €    82,44
28 juni Kerk    €    58,32
5 juli Kerk    €  121,56
12 juli Kerk    €    71,07
19 juli Kerk    €    60,96
26 juli Kerk    €    71,82
2 augustus Kerk    €    43,32
9 augustus Kerk    €  101,40
16 augustus Kerk    €    82,08

Binnengekomen giften 
in verband met verlies 
van collecte-inkomsten      
in de Coronatijd    €  785,00

_______________________________________________

COLLECTEN 
DIACONAAL WERK
Verantwoording collecten diaconaal werk

  7 juni   Plaatselijk diaconaal werk €     50,48
14 juni PKN Dorpskernen  €     42,16
21 juni Kerk in Actie Colombia €     54,96
28 juni  Oikokrediet    €     38,88
 Kinderen in de Knel  €     46,60
  5 juli  Binnenlands diaconaat €     71,04
12 juli De Blauwe Anemoon €     47,38
19 juli Plaatselijk diaconaal werk €     40,64
26 juli Plaatselijk diaconaal werk €     47,88
 2 augustus Plaatselijk diaconaal werk €     28,88
 9 augustus Noodhulp Beiroet (zie totaal *)
16 augustus Kerk in Actie Rwanda €     75,72
Spaardoosjes     €     64,15
Noodhulp Beiroet totaal *    €    628,50

Binnengekomen giften
t.b.v. diaconie i.v.m. 
verlies van 
collecte-inkomsten      
in de Coronatijd    €  295,00

De Glind
Ook voor de diaconie start er weer een 
nieuw seizoen in de Thaborkerk. 
Het project voor De Glind is 
afgesloten en De Glind heeft ons laten 
weten heel erg blij te zijn met het 
geldbedrag, 1.547 euro, dat we tijdens 
dit project hebben opgehaald. We 
zouden nog gaan kijken in De Glind 
tijdens een bezoekdag maar voorlopig 
zit dat er nog niet in. We zullen zien of 
dat na corona er nog van zal komen.

Nieuw project
We zijn op zoek naar een nieuw 
project dat in de diaconale dienst op 
25 oktober wordt bekend gemaakt. 
Wat het doel wordt dat weten we nu 
nog niet. We hopen dat er een geschikt 
project wordt aangedragen door één 
van de mensen die dit leest. Gebeurt 
dit niet dan zoekt de diaconie zelf een 
nieuw project uit. Via Kerk in Actie 
zijn er mogelijkheden genoeg maar 
we zouden het erg fijn vinden als u als 
gemeente ook mee wil denken over 
een nieuw project. We hopen in het 
komende seizoen weer een aangeklede 
info-avond te beleggen over het 
nieuwe project.

Noodhulp Beiroet
Op 9 en 16 augustus is er geld 
ingezameld voor de slachtoffers in 
Beiroet in Libanon. Op het moment 

dat ik dit schrijf is er al € 628,50 
binnen gekomen. Hartelijk dank 
voor alle giften via kerk en bank. 
Dit geld wordt via Kerk in Actie 
gebruikt in Beiroet.

Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatje is nog altijd 
beschikbaar voor als u problemen 
hebt of als u in de problemen komt. 
U kunt altijd contact opnemen met 
de diaconie. Gegevens diaconie 
staan achterin dit blad. Dan kunnen 
we kijken of we kunnen helpen om 
uw problemen aan te pakken en 
naar een oplossing zoeken. 

Tenslotte
We hopen dat we het komende 
seizoen weer mee kunnen werken 
aan het seniorenkerstfeest en het 
seniorenpaasfeest. 

We proberen als diaconie snel te 
reageren als er waar dan ook in 
de wereld problemen zijn en hulp 
nodig is in welke vorm dan ook. 
We hopen dat we dan ook weer op 
uw steun mogen rekenen.

Namens de diaconie, 
Anjo van Dalen 
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Nieuws van de handwerkclub
De handwerkclub heeft bijna de hele 
zomer, goed bezocht, doorgedraaid 
maar één keer was de hitte ons toch 
te bar en zijn we na overleg niet 
bij elkaar geweest. We zijn al bijna 
klaar met de kerstattentie voor als het 
seniorenkerstfeest gehouden wordt. 
Die attentie krijgt u sowieso corona 
of niet. 

We kunnen nog tot 1 oktober mutsjes 
breien voor het ouderenfonds. Dus als 
het weer weer genormaliseerd is en 
de vakanties voorbij zijn kunt u altijd 
nog mutsjes gaan breien. Als u denkt 
dat lijkt me wel wat neem dan even 
contact met ons op en we zorgen dat u 
een patroontje en eventueel restjes wol 
of katoen krijgt om mutsjes te breien. 

Lever ze voor 1 oktober bij ons in. 
Elke woensdagmiddag van 2 tot 4 zijn 
wij in de Thaborkerk en wij zorgen 
dat ze op de goede plek komen.

Zoals u weet gaat de rommelmarkt 
dit jaar niet door en nu hebben we 
als handwerkclub het idee opgevat 
om dit voorjaar een tweedehands 
kledingverkoop te houden. De 
opbrengst is voor de Thaborkerk. Dus 
als u straks uw zomerkleding weer 
gaat ruilen voor uw winterkleding dan 
vragen we u om uw zomerkleding, die 
u weg zou willen doen, niet weg te 
doen maar te bewaren tot het voorjaar 
voor onze kledingverkoop.
Nu de mondkapjes steeds weer in 
de media opduiken zijn we weer 
voorzichtig begonnen met het maken 

van mondkapjes. Dus als u een 
mondkapje(s) nodig hebt kunt u ze bij 
ons kopen. 

Elke woensdagmiddag van 2 tot 
4 uur is er handwerkclub. U bent 
altijd welkom en de koffie en thee 
en wat lekkers staan altijd klaar voor 
iedereen die binnen loopt. Er komen 
mannen en vrouwen. U kunt uw eigen 
handwerk meenemen maar u kunt ook 
met materiaal van de club aan de slag. 
Maar als u niet wilt handwerken is 
dat ook geen probleem. Gezelligheid 
en ontmoeting zijn ook een goede 
redenen om ons eens te komen 
bezoeken. 

Namens de handwerkclub, Anjo van 
Dalen

VAN DE HANDWERK CLUB
Pastoraat in de coronatijd
In de afgelopen coronatijd hebben de 
pastoraal medewerkers geen bezoeken 
gedaan. Dit was voor velen van u 
een eenzame tijd; zeker voor hen die 
in een verzorgings- of verpleeghuis 
verblijven. Wel is er zoveel mogelijk 
telefonisch contact geweest en zijn 
er kaarten verstuurd en bloemen 
gebracht. Wij hopen weer dat het u 
goed heeft gedaan. Nu er weer wat 
meer mogelijk is, proberen we de 
draad weer op te pakken. Als u gebeld 
wordt voor een bezoek en u dit liever 
nog niet wil, zeg het gerust. Hopelijk 
weer snel tot ziens.

Bloemengroet
De bloemen uit de zondagse eredienst 
gingen de afgelopen periode als groet 
en bemoediging of als felicitatie naar:

14 juni Mevrouw T. Wemmers,  
 Tulpenlaan 4
21 juni Mevrouw C. Weeda, 
 De Rietput 93
28 juni De heer en mevrouw   
 M.J. van Dusseldorp, 
 Poldersekade 3c
5 juli Mevrouw M. van de   
 Minkelis te Sliedrecht

VAN HET PASTORAAT
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12 juli De heer en mevrouw 
 J. van der Sloot, 
 De Waaij 25
19 juli Mevrouw J. Visscher,   
 Meidoornlaan 10
26 juli De heer en mevrouw  
 A. van Wilgen, 
 Schootsveld 1
2 aug De heer en mevrouw 
 R. van Dalen, 
 De Meent 1 
9 aug Mevrouw R. Zijderveld  
 te Gorinchem
16 aug De heer en mevrouw 
 J. van der Sloot, 
 De Waaij 25

Zieken
Voor zover bij de kerkenraad bekend 
verblijven er op dit moment geen 
gemeenteleden in een ziekenhuis. 
Wel zijn er de afgelopen periode 
gemeenteleden opgenomen 
geweest. Waar mogelijk wensen 
we u beterschap en veel sterkte bij 
het herstel. Allen Gods nabijheid 
toegewenst.

Jubilea
Op 23 juli waren de heer en mevrouw 
A.L. van Wilgen-Hol, Schootsveld 
1 vijftig jaar getrouwd en op 31 
juli waren de heer en mevrouw R. 

van Dalen-Keijnemans, De Meent 
1 vijfenveertig jaar getrouwd. De 
heer en mevrouw J. van der Sloot-
Bambacht, De Waaij 25 waren op 15 
augustus vijfenveertig jaar getrouwd. 
Allen namens de gemeente vanuit dit 
kerkblad nog van harte gefeliciteerd 
met dit jubileum. 

Reuze bedankt
Heel blij was ik met alle lieve 
aandacht, in welke vorm dan ook, na 
mijn ziekenhuisopname.
Iedereen reuze bedankt.

Een hartelijke groet, Jeanny Visscher

Dank
Via dit bericht willen wij iedereen 
bedanken die op welke wijze dan ook 
aan ons heeft gedacht en ons heeft 
gesteund tijdens de periode dat corona 
ons leven beheerste.
Dank ook voor alle lieve woorden 
in apps, brieven, kaarten en 
telefoongesprekken.
Ook de getoonde belangstelling 
tijdens onze wandelingen door het 
dorp waren en zijn hartverwarmend.
Dit heeft ons goed gedaan en dat doet 
het nog steeds.

Jennie en Jaap van der Sloot
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Elke woensdagmiddag is er van 14.00 uur – 16.00 uur handwerkclub

In de maand september is iedere donderdagmorgen van 
10.00 – 12.00 uur de Thaborkerk open en kan men een kaarsje aansteken, een 
kopje koffie drinken of een gesprekje voeren.

Woensdag 9 september Leesclub om 20.00 uur in de Thaborkerk

Dinsdag 15 september  Koffie-ochtend van 10.00 – 12.00 uur in de Thaborkerk

Dinsdag 15 september Gespreksgroep om 20.00 uur in de Thaborkerk

Woensdag 23 september Gemeenteavond van 20.00 – 21.30 uur in de Thaborkerk

Zaterdag 26 september Startzaterdag van 16.00 – 19.00 uur High Tea 
  in de Thaborkerk

Zondag 27 september Startzondag om 10.00 uur

Kopij inleveren voor het volgende Klokje maandag 26 oktober bij Ria Looijen

Dinsdag 27 oktober Moderamenoverleg 

Dinsdag 27 oktober Filmavond ‘The Children Act’ in de Thaborkerk; 
  inloop vanaf 19.30 uur

Maandag 9 november Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur

Het Klokje verschijnt in de week van 9 november 2020

AGENDA
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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

Zondag 20 september 10.00 uur 

Ds. Chr. Koldewijn uit Badhoevedorp
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie Wereldwijd
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Corinne van Drenth
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 27 september 10.00 uur 

Startzondag
m.m.v. Arise uit Kampen
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Vredeswerk
- kerkrentmeesters: 
 Vorming en Toerusting
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock
Na de viering in de bijzaal koffie/thee 
en aansluitend een lunch

Zondag 4 oktober 10.00 uur 

Mw. drs. Christien van Harten uit Deil
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk 
 diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Pleun Tromp
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 11 oktober 10.00 uur 

Ds. L.J. Lamens uit Gorinchem
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal   
 werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 18 oktober 10.00 uur 

Mw. ds. J.H. Veldhuizen uit 
Zandhoven
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Werelddiaconaat Rwanda
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 25 oktober 10.00 uur 

Ds. T. Verbeek uit Rotterdam
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie Indonesië
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 1 november 10.00 uur 

Ds. N.K. Mos uit Voorschoten
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Blikkenactie voedselbank
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 8 november 10.00 uur 

Diaconale viering
Dankdag/Oogstdienst
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Corona Wereldwijd
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Pleun Tromp
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 15 november 10.00 uur 

Herma Visser-Locht uit Rhenen
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Oikokrediet
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Corinne van Drenth
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

VIERINGEN
Na afloop van de vieringen is er ontmoeting in de bijzaal en is er koffie, thee en limonade 
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KERKBLAD 
‘HET KLOKJE’
(verschijnt eenmaal per 2 maanden) 
Abonnementskosten   € 15, -- per jaar m.i.v. 1 januari 2020 
Per post buiten Vuren   € 25, -- per jaar m.i.v. 1 januari 2020

ABONNEMENTEN, VERSPREIDING EN ADRESWIJZIGING: 
Margriet de Bruijn, Waaldijk 71, 4214 LC Vuren tel.: 0183-630558 

INLEVERADRES KOPIJ
Ria Looijen, De Rietput 11, 4214 DW Vuren 
tel.: 0183-632758  /  ria.looyen@planet.nl

RESERVEREN BIJZAAL
Ank de Kock, Meidoornlaan 8, 4214 DG Vuren tel.: 0183-633755
 
Coördinator pastoraat - meldpunt voor Pastoraat
Ank de Kock, Meidoornlaan 8, 4214 DG Vuren tel.: 0183-633755

BANK EN GIROREKENINGEN    
Bank Diaconie    NL 59 RABO 0373 7396 05
Bank Kerkrentmeesterlijk beheer  NL 18 RABO 0328 0548 95

KERKENRAAD
PREDIKANT
Ds. Rob Visser
Cuneralaan 48
3911 AD Rhenen
robvisser51@gmail.com
tel.: 06-44822298
       0317-756084

PRESES/OUDERLING-
KERKRENTMEESTER
Ria Looijen
De Rietput 11
4214 DW Vuren
ria.looyen@planet.nl 
tel.: 0183-632758

SCRIBA/DIAKEN
Joke Versluis
Waaldijk 130
4214 LD Vuren
jokepietversluis@hetnet.nl
tel.: 06-22449008

OUDERLINGEN
Ank de Kock
Meidoornlaan 8
4214 DG Vuren
fransenank@hotmail.nl
tel.: 0183-633755

Aty de Groot
Woelse Donk 67
4207 XC Gorinchem
awdegroot@hotmail.com
tel.: 0183-631136

Truus Mos
Tulpenlaan 18
4214 EK Vuren
truusmos@hotmail.com
tel.: 0183-630782

OUDERLING-
KERKRENTMEESTERS
Pleun Tromp
Beukenlaan 9
4214 DE Vuren
p.tromp43@t-mobilethuis.nl
tel.: 0183–630521

Jan Vermeulen
Mildijk 135
4214 DR Vuren
Vermeulen1@planet.nl
tel.: 0183–636560

Frans de Kock
Meidoornlaan 8
4214 DG Vuren
fransenank@hotmail.nl
tel.: 0183-633755

DIAKENEN
Anjo van Dalen
Merellaan 4
4214 DL Vuren
anjovandalen@hotmail.com
tel.: 0183–633055 

Joke Versluis
Waaldijk 130
4214 LD Vuren
jokepietversluis@hetnet.nl
tel.: 0183–637479

Dick Klein Geltink
Waaldijk 108
4171CH Herwijnen
dkleingeltink@hotmail.com
tel.: 0418-582120 

THABORKERK
Mildijk 119
4214 DR Vuren
tel.: 0183-635057 

Website Protestantse Gemeente rond 
de Thaborkerk: 
www.kerkvuren.nl


