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Dit is de kerstuitgave van ons kerkblad dat traditiegetrouw 
in Vuren huis aan huis wordt bezorgd. Voor ons altijd 
een mooie gelegenheid om onze vieringen en activiteiten 
voor de komende tijd onder de aandacht te brengen bij 
onze dorpsgenoten. Behalve de donkere dagen voor kerst 
breekt ook een gezellige en mooie tijd aan. Als in de kerk 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 22 november is 
geweest, vangt de adventstijd aan. De tijd van verwachting 
en voorbereiding op de komst van het Kind, het Licht. Na 
vier adventsweken is het dan kerst. Tevens een tijd van 
kerstmarkt, seniorenkerstfeest, kinderkerstfeest, gezins-
kerstviering, viering op kerstmorgen, volkskerstzang op 
het plein, enz.
Echter het is 2020 en Corona is nog steeds onder ons. We 
zitten inmiddels in een tweede golf. De overbelasting van 
personeel in de ziekenhuizen en de kwaliteit van de zorg 
voor alle patiënten staat onder druk. Op het moment als 
ik dit schrijf zijn er weer strengere tijdelijke maatregelen 
van de gedeeltelijke lockdown. In de kerk mogen we nog 
samen komen met 30 mensen exclusief medewerkers, niet 
zingen, mondkapje dragen bij verplaatsingen, anderhalve 
meter afstand, enz. Thuis mogen we maximaal 2 personen 
per dag ontvangen en binnen en buiten mag een groep 
uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens 
bestaan. Wanneer stoppen de tijdelijke maatregelen en 
mogen we misschien meer of nog minder? Hoe zal dit jaar 
de kerst en de jaarwisseling zijn? Zullen meer mensen de 
feestelijkheden zonder familie en vrienden moeten vieren? 
Zullen meer mensen eenzaam zijn? Onzekerheid alom.

In de kerkenraad bedenken we telkens weer wat nog wel 
kan en mag. Echter het een na het ander gaat niet door. 
De vieringen worden aangepast. Geen eeuwigheidszon-
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dag met vele kerkgangers. Dorp breed wilden we ook dit 
jaar weer een gezinskerstavondviering. Er waren al volop 
plannen met weer een levende kerststal. Het kan en mag 
allemaal niet. Vandaar onze keus om een kerstnachtviering 
te houden die, hoe vervelend ook, niet toegankelijk is voor 
kerkgangers. We hebben we ervoor gekozen de viering uit 
te zenden via livestream en zo kunnen kijkers thuis van 
harte meezingen. De uitzending begint om 22.00 uur 
op 24 december. 

In dit kerkblad kunt u van alles over de laatste ontwikke-
lingen lezen. Daarnaast heb ik samen met Rob een boeiend 
gesprek gehad met Bert Jan en Linda van der Beek. Het is 
een lang interview geworden waarbij verschillende zaken 
aan de orde kwamen. Gestopt als scriba in de kerkenraad 
is Annemieke Wilschut en ook daarover een stukje in deze 
uitgave. Bovendien een dank je wel aan de 91-jarige Bas 
van Nes. De diaconieën van zowel de Thaborkerk als de 
Morgenster hebben in het hele dorp Vuren een succesvolle 
voedselbankactie gehouden. Foto’s spreken voor zich. Al 
met al een nummer met de nodige en mooie informatie en 
verhalen.

Het is een jaar waarin veel tradities rond de feestdagen niet 
door kunnen gaan door de coronacrisis. Juist in deze tijd 
kan het licht een teken van hoop zijn. Na de nacht komt de 
dag. Na donkere tijden wordt het altijd weer licht. Dit jaar 
geen kerstfeesten als voorheen maar wel andere lichtge-
vende en hoopvolle momenten. 

De redactie wenst de lezers een gezegende tijd.  

Ria Looijen
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ALLEEN 
SAMEN
Die woorden zijn vaak gebezigd in de afgelopen maanden. 
Om Corona het hoofd te bieden hebben we elkaar nodig. 
Hard nodig. 
Dat geldt ook voor ons allen in Vuren. Een klein dorp 
met twee protestantse gemeenten. Die heel dichtbij elkaar 
staan. Oh zeker, er zijn verschillen, maar diezelfde ver-
schillen bestaan er ook binnen de beide gemeenten zelf. Of 
het nu gaat om ethische vraagstukken zoals bijv. homo-
seksualiteit, of liturgie of Schriftgezag. Zoveel mensen, 
zoveel meningen. Zeker geen reden om uiteen te gaan of 
bij elkaar weg te blijven.
Toch heeft de geschiedenis ons dorp opgezadeld met die 
realiteit. Er waren tijden, dat de gemeenten rond Tha-
borkerk en Morgenster dicht bij elkaar stonden en nauw 
samenwerkten. En dan verschenen er weer nieuwe figuren 
op het toneel. En over was de pret. Verdeeldheid hangt 
vaak samen met mensen.
In de laatste twee jaren was er sprake van een groeiend 
contact tussen Thaborgemeente en Morgenstergemeen-
te. In november 2019 vergaderden we in de Morgenster 
en de sfeer was ronduit gemoedelijk en constructief. De 
gezamenlijke Kerstviering als ook de Kerstmarkt op het 
dorpsplein toonde voor wat betreft de beide gemeenten een 
zeer moedgevende ontwikkeling. 
Daarop voortbordurend spraken ds. Molenaar en ds. 
Visser elkaar geregeld en ontstond een plan, dat binnen de 
kerkenraad van de Thaborkerk langzaam tot ontplooiing 
kwam. De Coronacrisis vertraagde, maar het naderend 
vertrek van ds. Molenaar versnelde het proces. 
En zo kwamen we samen op 18 augustus jl. in de grote 
zaal van de Thaborkerk. De beide kerkenraden met hun 
voorgangers. 
Daar lag het volgende door de voltallig gedragen voorstel 
van de kerkenraad van de Thaborkerk ter tafel.
De kerkenraad van de Thaborkerk is UNANIEM van 
mening, dat er een einde moet komen aan het gescheiden 
optrekken van de beide protestantse gemeenten en dat er 
daadwerkelijk zaden van eenheid en wederzijds respect de 
kans moeten krijgen tot ontwikkeling te komen. Samen-
werking moet immers groeien, maar dan moet er ook wat 
gezaaid worden. 
Daarom heeft de kerkenraad van de Thaborkerk in deze 
gezamenlijke vergadering voorgesteld om vanaf 1 januari 
2021 het kerkgebouw (de Thaborkerk dus) SAMEN met 
de Morgenstergemeente te gebruiken. Zij worden dan geen 
gast, maar volwaardige medegebruiker van het kerkge-

bouw met dezelfde rechten als de huidige ‘bewoner’. Dat 
houdt dus volstrekte gelijkwaardigheid in bij het gebruik. 
Vanaf 1 januari 2021 zou dat dus inhouden: De diensten 
’s-morgens te laten aanvangen om 9.30 en 10.45 uur en 
dat om de maand te wisselen. Dus bijv. in januari, maart, 
mei …enzo de Thaborkerk om 9.30 uur en de Morgenster 
om 10.45 uur en in de even maanden van het jaar anders-
om. Maar dat geldt dus ook voor de avonddiensten, die 
de Morgenster gemeente houdt en die gewoon op de hun 
vertrouwde tijden kunnen doorgaan, omdat de Thaborge-
meente geen avonddiensten meer houdt. 
Door de week zal de Morgenster het gebouw ook graag 
willen gebruiken voor meerdere kerkelijke activiteiten en 
vergaderingen en dat wordt dan gewoon in overleg met 
beide kerkenraad gepland. 
Er zijn aan dit aanbod van de Thaborgemeente uitdruk-
kelijk GEEN VOORWAARDEN verbonden. De Mor-
genster blijft dus gewoon bezitter van het eigen gebouw 
en blijft ook gewoon alle beschikking houden over eigen 
vermogen. Men kan wellicht het kerkgebouw aan derden 
verhuren of gewoon beschikbaar houden voor eventuele 
activiteiten maar dat is aan de kerkenraad van de Morgen-
ster voorbehouden natuurlijk.
Wat de Thaborgemeente hiermee beoogt is dat we elkaar 
spelenderwijze beter leren kennen. Er is gewoon meer 
overleg en samenwerken kan nu zonder veel omhaal van 
woorden geleidelijk een eerlijke kans krijgen.
De Morgenster is een gezonde gemeente met relatief veel 
kinderen, terwijl de Thaborkerk behoorlijk verouderd is 
maar wel beschikt over een mooi gebouw, dat voor een 
gemeente als de Morgenster veel ruimte en mogelijkheden 
biedt. 
Als Christenen onder elkaar moet je elkaar het beste 
gunnen en erop hopen, dat je zo elkaar van dienst kunt 
zijn, zoals we dat nu ook al doen, toen ds. Molenaar in 
de Thaborkerk afscheid nam van de gemeente. Dat moet 
normaal zijn.
Voor de Thaborkerk is de ENIGE REDEN OM DEZE 
SAMENWERKINGSSTAP TE DOEN DE OPDRACHT 
EEN GELOOFWAARDIGE EVANGELIEVERKONDI-
GING MET ELKAAR VORM TE GEVEN.
We maken toch geen goede indruk, wanneer we als Chris-
tenen zo dicht bij elkaar staan en toch blijven voortgaan in 
gescheidenheid. 
Mensen kennen elkaar en de tijden zijn ernaar om ons nu 
te bezinnen op nieuwe tijden, die aanbreken.

Natuurlijk hebben we er alle begrip voor, dat kerkenraad 
en gemeente rond de Morgenster zich bezinnen op dit 
voorstel en de draagwijdte daarvan en daarom hebben 
we gevraagd of men uiterlijk 1 december en zo mogelijk 
eerder haar reactie op dit voorstel wil geven.
Ons aller vurige hoop is, dat de Morgenstergemeente 
hierop positief zal reageren en dat eventuele vragen, die 
kunnen rijzen bevredigend kunnen worden beantwoord. 
In ieder geval staat vast dat dit voorstel van de Tha-
borkerk geen enkele voorwaarde aan het adres van de 
Morgenster bevat en dat zij, mochten ze op dit voorstel 
ingaan, alle zeggenschap over hun eigen gebouw als ook 
het vermogen behouden maar ook hun eigen identiteit, 
die o.a. in de eigen vieringen tot uitdrukking komt. 
Ons gaat het om de eenheid van Gods Kerk. 
Want alleen SAMEN komen we verder!

De kerkenraad van de Thaborkerk 
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Meneer Kant ging er echt mee stoppen 
en hij kon geen opvolger vinden en 
vroeg of het iets voor mij zou zijn. 
Ik heb er niet zo lang over hoeven 
nadenken.

Je kende Linda al wel en je besprak 
waarschijnlijk met haar wat zij 
ervan vond. 
Linda: We hebben er niet lang over 
gesproken. Hij vond het leuk en dan 
moet je dat gaan doen.

Linda, jij was niet iemand die zei 
waarom zou je niet gaan studeren. 
Wat deed jij in die tijd?
Linda: Nee, dat zei ik niet. Ik ging ook 
niet verder studeren en wist ook niet 
zo goed wat ik wilde. Ik heb examen 
gedaan en ben geslaagd. Om te zorgen 
dat ik alle kanten op kon gaan, ging ik 
mijn rijbewijs halen en ben een poosje 
bij een paprikakweker in Andel gaan 
werken. Wij woonden ook in Andel. 
Mijn rijbewijs ondertussen gehaald 
en ging vervolgens solliciteren. 
Vier dagen gaan werken en 1 dag 
administratieve opleiding. Toen ben 
ik bij dat bedrijf blijven hangen en 
heb er dertien jaar gewerkt. Mijn 
werkzaamheden bestonden voor 
een deel uit orderverwerking en 
boekhoudkundig werk. En dat doe ik 
nu ook voor Bert Jan.

Er is boven jou ook weer een 
club, het Spar-bedrijf, die jou 
controleert? 
Bert Jan: Ik zeg altijd dat de enigen 
die mij controleren zijn mijn vrouw en 
de fiscus. 
Je bent een zelfstandig ondernemer, 
maar je betaalt om gebruik te 
mogen maken van de formule 
‘Spar’. Het betekent wel een 
samenwerkingsovereenkomst, 
zodat we de naam van Spar goed 
behandelen en natuurlijk wel altijd 
binnen de lijntjes lopen. Ik hoef 
geen controle af te leggen aan de 
organisatie Spar.

Zij leveren jou de producten.
Bert Jan: Dat is ook hun 
verdienmodel. 

Ben jij vrij om de verkoopprijs van 
de artikelen te bepalen?
Bert Jan: Nee, in de 
samenwerkingsovereenkomst geven 
we aan ons te conformeren aan de 
adviesprijs. De prijs wordt bepaald 
door mensen op het hoofdkantoor van 
de Spar. Die meten wekelijks 6.500 
artikelen bij onze concurrenten. Daar 
is over nagedacht en daar wordt heel 
veel tijd en energie ingestoken. En 
dan kan ik wel denken, dat ik het beter 
weet, maar nee dus.... Ik conformeer 
me aan de adviesprijzen. Je wordt 
er wel op aangesproken als je je niet 
aanpast aan de adviesprijzen. Het is 
ook niet verstandig. Je moet ook wel 
vertrouwen in de Spar hebben, anders 
moet je je afvragen waarom je met 
Spar in zee gaat.

Je hoeft je voor de naam Spar ook 
bepaald niet te schamen. Spar is een 
heel bekend en vertrouwd merk. 
Het was de zaak van mijn jeugd in 
den Haag, waar ik vaak voor mijn 
moeder boodschappen moest doen. 
Bert Jan: De Spar is in 1932 
opgericht.

We gaan terug naar 2003. Moest 
jij toen aan meneer Kant een 
behoorlijk bedrag betalen? Een 
soort Goodwill. 
Bert Jan: Dat was wel een onderwerp 
van gesprek. Ik moest (een vereiste 
vanuit de Sligro toentertijd) nog wel 
mijn middenstandsdiploma halen. Dat 
was een studie van 4 tot 6 weken in 
Breda en eigenlijk stelde het niet zo 
heel veel voor. Er moest inderdaad 
wat betaald worden aan meneer Kant. 
Maar ja, ik had niets. Maar heb wel 
het vertrouwen van de organisatie 
Sligro gehad. We geloven in je. We 
betalen. Ga maar draaien en na een 
jaar kijken we wel. En na een jaar heb 
ik het onder kunnen brengen wij een 
bank.

Uiteindelijk heb je het wel zelf 
moeten betalen. Toen moest je het 
pand hier overnemen. Kon je dat 
kopen of huren?
Bert Jan: Het is een huurpand. Het 
pand zelf is van de oude bakker, 

Bertus van Herwijnen, en die 
verhuurde het toentertijd aan de 
Sligro. De formule Meermarkt is ter 
ziele gegaan en vervolgens verhuurt 
Bertus het aan de organisatie Spar en 
ik huur het pand weer van Spar.

Jullie wonen nog steeds in 
Sleeuwijk?
Beiden vullen elkaar aan: We 
hebben eerst een jaar of vijf in Andel 
gewoond en sinds 2006 wonen we in 
Sleeuwijk.

Is er nog wel de verleiding geweest 
om in Vuren te komen wonen?
Linda: We hebben het weleens 
overwogen, maar eigenlijk zitten we 
heel fijn waar we nu wonen.
Bert Jan: Bovendien is de fysieke 
afstand tussen wonen en werk heel 
belangrijk. Het is geen kantoorbaan 
van acht tot vijf. Het is wel lekker 
als ik nu de Merwedebrug over rijdt 
dat ik dan niet aan het werk ben. En 
ik ken mezelf en als we hier zouden 
wonen dan zou ik gemakkelijk ’s 
avonds effe teruggaan om te werken, 
even dit doen, even afmaken.
Linda: Dat zie je ook wel bij collega-
ondernemers die wel bij de zaak 
wonen.
Bert Jan: Nu we kinderen hebben ben 
ik heel blij dat we die keus gemaakt 
hebben. De tijd met een kind is al heel 
beperkt en je moet wel oppassen als je 
thuis bent dat je niet in gaat bellen met 
je werk op je laptop.

In 2003 zijn jullie getrouwd en kort 
daarna beginnen jullie met de zaak. 
Bert Jan: De bruiloft was gepland, de 
zaak niet.

Maar toen jullie gingen trouwen 
waren jullie al wel volop bezig met 
de zaak. Dat is een hele investering 
geweest. Je goodwill moest je kopen. 
Het is best een behoorlijk bedrag 
geweest. Dat kan niet missen. Jullie 
stonden wel lekker in het rood toen 
jullie samen begonnen. Linda lacht. 
Je kunt er gelukkig wel om lachen.
Linda: Jawel, zo heb ik het nooit 
ervaren.

IN 
GESPREK
MET

De Spar: Door Eendracht 
Samenwerken Profiteren Allen 
regelmatig. De betekenis van DE 
SPAR (dus met lidwoord) krijgt 
handen en voeten in ons dorp. 
Hieronder het verhaal van een 
jong ondernemend stel, dat Vuren 
een ‘gemaksmarkt’ gunt en zo niet 
een koeling wil hebben, maar een 
‘koelkast’ voor het hele dorp wil 
zijn. Rob en Ria zijn donderdag 
8 oktober 2020 in gesprek gegaan 
met Bert Jan (39) en Linda van der 
Beek (38), eigenaren van de Spar 
in Vuren.

‘BERT JAN EN LINDA 
VAN DER BEEK’

Rob trapt af en vraagt hoe lang 
Bert Jan en Linda al de Spar in 
Vuren runnen? Ik neem aan dat 
jullie vanaf het begin samen hier 
zijn begonnen?
Bert Jan: Nee, we zijn niet echt 
samen begonnen. We zijn in mei 
2003 getrouwd en een week later 
in juni 2003 heb ik de winkel 
officieel overgenomen. De 
wittebroodsweken heeft Linda nog 
te goed van mij.
Linda: Ik had een eigen baan.

Neem ons even mee, Linda, jij 
werkt nu ook in het bedrijf. 
Kennen de mensen in Vuren ook 
jou?
Linda: Ik denk het niet. Daarvoor 
ben ik te weinig aanwezig hier. 
Eén dag in de week, op donderdag, 
doe ik datgene, waaraan Bert Jan 
een hekel heeft: de administratie. 
Verder ben ik grotendeels thuis bij 
de kinderen. Nee, ik ben niet zo 
ingeburgerd als Bert Jan. Ik ben 
een achtergrondmens. 

Bert Jan, vertel eens iets over je 
jeugd. 
Bert Jan: Ik ben in het ziekenhuis 
in ’s-Hertogenbosch geboren en 
opgegroeid in Andel. Mijn ouders 
wonen nog steeds op het Andelse 
sluisje, mijn ouderlijk huis. In 
Andel heb ik de basisschool 
gedaan en ben vervolgens naar 
de middelbare school, het Altena 
College in Sleeuwijk, gegaan. Daar 
heb ik HAVO en daarna VWO 
gedaan. Na VWO wist ik niet 
welke studie ik zou gaan doen.

Na de HAVO had je ook een 
hogere beroepsopleiding kunnen 
volgen.
Bert Jan: Ik wist niet wat ik 
wilde. Daarna dus twee jaar VWO 
gedaan. Toen nam ik een tussenjaar 
en werkte o.a. een half jaar bij de 
post. Maar nog steeds wist ik niet 
wat te studeren.

Het vuur was nog niet brandende 
tussen jullie?
Bert Jan: Na de HAVO kwam ik in 

Atheneum-5 terecht en daar zat Linda 
ook in de klas. In de zesde kregen wij 
verkering.
Linda: Ja, wij zijn nu twintig jaar 
samen.
Bert Jan: Zij moest eerst een jaartje 
aan mij wennen.

Maar toch wel een jonge roeping 
voor jullie allebei. Julie waren nog 
tieners en toch had je al het gevoel: 
dit kan de ware weleens zijn? 
Linda: Voor hedendaagse begrippen is 
het, denk ik, wel jong.
Bert Jan: Wij zijn vrij jong getrouwd. 
We waren 21 en 22.

Dat zijn jonge roepingen. Je hebt bij 
de post gewerkt.
Bert Jan: Een half jaar, maar dat was 
niet mijn ding. Ik ging me oriënteren 
op een vervolgstudie en ben bij allerlei 
open dagen geweest. Zeebiologie 
en bewegingswetenschappen vond 
ik leuk. De toenmalige eigenaar van 
de winkel – de Meermarkt – hier in 
Vuren, meneer Kant, kreeg er een 
winkel bij in Andel en zocht iemand 
voor een half jaar voor de dagelijkse 
gang van zaken hier in de winkel. 

Je kende die man al?
Bert Jan: Ik had al sinds mijn 
vijftiende een bijbaantje hier in Vuren. 
Meneer Kant nam de winkel over. Hij 
had daarvoor een melkwagen (SRV-
wagen) in Andel. Vanaf mijn twaalfde 
vulde ik, als hij terugkwam van zijn 
route, zijn melkwagen een uurtje ’s 
avonds aan. Toen hij naar Vuren ging 
en de winkel overnam, ging ik mee 
als bijbaantje voor de vrijdagen uit 
school, de zaterdagen en de vakanties.

Het zat er toen al in eigenlijk.
Bert Jan: Een halve dag op zaterdag, 
want ik voetbalde ook nog fanatiek. 
Ik kwam op de fiets uit Andel met 
de pont of uit Sleeuwijk over de 
Merwedebrug. Na de VWO vulde ik 
ook voor een half jaar het zo in en 
dat beviel erg goed. Eigenlijk is dat 
half jaar anderhalf jaar geworden. 
De winkels waren terug verkocht aan 
de organisatie, de Sligro toentertijd. 
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Maar als je jong bent en je begint 
op deze manier! Dat is vaak voor 
veel mensen een hele hobbel om te 
beginnen. Dat is het nu en dat was 
toen ook zo.
Bert Jan: Het was ook een unieke kans 
om iets goedkoop over te nemen. Om 
aan te geven we draaien nu bijna 4x 
zoveel omzet als in 2001 toen we hier 
als bedrijfsleider begonnen. 

Je mag wel zeggen dat je deze 
zaak misschien wel niet hebt 
opgebouwd, maar wel dat je het 
hebt uitgebouwd en misschien wel 
bewaard voor faillissement.
Bert Jan: Het was een leuk 
campingwinkeltje. In 2005 hebben 
we het magazijn erbij getrokken, 80 
m2, en een mooie vierkante winkel 
van gemaakt. In 2011 hebben we 
geïnvesteerd en twee jaar geleden, 
zoals het nu staat.

In deze gemeenschap is deze winkel 
ook wel een ontmoetingsplek. Er 
zijn weinig ontmoetingsplekken 
hier. Mijn ervaring is dat het 
personeel ook altijd aardig en 
hulpvaardig is. 
Bert Jan: De wisselwerking is 
succesvol. Er heerst een prettige sfeer 
en het voelt senang.

De Spar is wel een fenomeen in 
dit dorp. Je zou kunnen zeggen 
dat de verbouwing hier en de hele 
renovatie van het centrum en wat 
er nog gaat komen onmiskenbaar 
een enorme invloed gaat krijgen 
ook op het hele winkelgedrag van 
de mensen. In de drie jaar dat ik 
nu hier werk is het centrum veel 
uitnodigender en transparanter 
geworden. Ik hoor eigenlijk 
altijd als het aan de orde komt 
bij huisbezoeken hele positieve 
berichten.
Bert Jan: Ik zeg altijd we gaan elke 
verjaardag over de tong. Als iemand 
terugkomt met een potje appelmoes, 
omdat het niet goed is, geef ik 
een nieuw potje appelmoes. Ik ga 
niet moeilijk doen over een potje 
appelmoes. Met in het achterhoofd 
ook dat je over de tong kan gaan. Dan 

liever goed over de tong als negatief.

Bert Jan, je bent een mensen-mens. 
Is dat een goed woord? Je houdt 
van mensen?  
Bert Jan: Ik vind mensen leuk en ook 
interessant.

Jij bent volgens mij niet iemand 
die zegt: jongens, wat is de winst 
geweest deze week?
Bert Jan: De KPI’s (Kritieke 
prestatie-indicatoren) houden we 
nauwlettend in de gaten. (Redactie: 
KPI’s zijn variabelen om prestaties 
van ondernemingen te analyseren.) 
Dat is een ding waarmee je het 
bedrijf bestuurt. Dat zit er helemaal 
in en dat moet ook, want dat is 
ondernemerschap. Dat zit zo in je 
hoofd en daar hoef ik geen moeite 
voor te doen om daar heel veel tijd in 
te steken.
Ja mensen... Ik vind de omgang met 
mensen belangrijk en ook de tak van 
sport waar we inzitten. We zitten in de 
retail, de detailhandel. Je komt soms 
ook mensen tegen van andere zaken, 
zoals de Gamma of andere non-food 
zaken en die hebben een doorlooptijd 
van artikelen van bijvoorbeeld 120 
dagen. In onze branche moeten we de 
artikelen binnen 3 à 4 dagen verkocht 
hebben. Er zit een uiterste datum op 
het product. De levendigheid van deze 
branche en hoe dynamisch het is trekt 
mij wel aan.  

Hoe weet je wat je ongeveer moet 
bestellen. Je moet het wel volgen. 
Gaat dat dagelijks? Of heb je 
daarvoor je mensen die ieder 
hun eigen verantwoordelijkheid 
hebben?
Bert Jan: We proberen wel alle 
medewerkers zo allround mogelijk 
te maken zodat meerdere mensen 

brood, vleeswaren, etc. kunnen 
bestellen. We hebben ons eigen 
besturingsprogramma van de winkel 
waar we omzetten en gemiddelde 
verkopen uit kunnen halen. Aan de 
hand van historische cijfers gaan 
we sturen. Rekening houdend met 
factoren die daar invloed op kunnen 
hebben zoals mooi weer, grote 
bestellingen, etc. 

Het is toch wonderlijk dat wij 
mensen een koopgedrag vertonen 
dat we iedere keer weer beslissen 
om met te veel thuis te komen, 
met meer dan je van plan was. Er 
zit een willekeur in en dat moet 
toch ergens vastgelegd zijn. De 
computerprogramma’s hebben er al 
op gerekend.
Bert Jan: Wij hopen ergens begin 
volgend jaar over te stappen naar een 
automatisch besteladvies. Het systeem 
gaat uitrekenen wat de consument 
gaat kopen en wij hoeven daar alleen 
maar op te anticiperen. Dat is wel 
uniek voor zo’n kleine winkel. Wij 
noemen ons in die zin zelf ook geen 
supermarkt meer. Wij zijn meer een 
gemakswinkel.

Maar goed, je hebt wel meer dan 
een miljoen omzet per jaar!
Bert Jan: Wij zijn inderdaad een 
miljoenenbedrijf. Daar hebben we 
toentertijd wel een flesje wijn op 
gedronken. Het ‘bekt’ ook lekker.

Je werk is je hobby. Dat is duidelijk. 
Anders doe je het niet met zoveel 
liefde. Maar heb je buiten je werk 
nog andere hobby’s?
Bert Jan: Tot mijn 22ste heb ik heel 
fanatiek gevoetbald en zelfs even 
bij FC Utrecht gevoetbald. Niet heel 
lang en uiteindelijk is dat geen succes 
geworden. Met mijn 22ste kwam 
de zaak er aan en was het allemaal 
moeilijk te combineren. ’s Ochtends 
werken, ’s middags voetballen en na 
de wedstrijd weer terug naar de zaak. 
Trainen werd ook lastiger.

Die ellendige coronatijd; merk je 

daar wat van? 
Bert Jan: Met de eerste lockdown 
is de klein zakelijke markt volledig 
ingestort. De scholen gingen dicht, 
dus ook de leveringen aan de 
middelbare school stopten. De eerste 
weken vielen wij met ruim 30% terug. 
Dan moet er wel eventjes een andere 
energie in. We hebben het geluk dat 
we een winkel hebben waar het wel 
drukker bleef, want mensen bleven 
meer op het dorp. De winkel heeft wel 
wat gecompenseerd. We hebben een 
x-aantal weken flink achter de feiten 
aan gehold. Inmiddels is de omzet 
niet volgens budget, maar we zitten 
wel weer op het niveau van vorig 
jaar. Ik heb wel collega’s gezien die 
bijvoorbeeld in toeristische gebieden 
zitten met een terugval in de omzet 
van 60-70%.

Jullie zijn kerkelijk meelevend?
Bert Jan: Wij zijn lid van de 
Hervormde Kerk te Giessen (PKN) 
aan de overkant van de rivier. Het 
is een heel mooi kerkje aan de dijk. 
Giessen is best wel traditioneel 
Ze houden zich heel erg vast aan 
de liturgie. Dat vinden we fijn. De 
predikant waar wij catechisatie 
bij hadden was van de oude leer. 
Het verandert wel de laatste jaren. 
Je ziet dat de kerk in Giessen een 
transitie heeft meegemaakt door de 
verschillende predikanten. Er zijn ook 
daar wel traditionele kerkgangers die 
moeite hebben met de veranderingen. 
Bij ons zitten er geen dames in de 
kerkenraad. Behalve psalmen worden 
ook nu wat andere liederen gezongen, 
afhankelijk van de dominee die komt. 
Er wordt steeds minder moeilijk over 
gedaan. Je ziet wel dat sommige 
veranderingen tijd nodig hebben.

Zijn jullie kinderen gedoopt en zijn 
jullie ook in de kerk getrouwd?
Beiden: Ja. 
Linda: De oudste gaat naar 
de catechisatie. En Bert Jan is 
zondagsschoolleider van groep 7/8.
Bert Jan: Ik vind het heel leuk om te 
doen en ik deed op zondagmorgen nog 
niets (merkt hij grappig op).

Heb jij zelf nog hobby’s, Linda?
Linda: Ik ga graag met een vriendin 
tegenwoordig regelmatig lopen, stevig 
doorlopen. Verder ben ik wel heel de 
week bezig, maar niet met specifieke 
hobby’s. Ik hou het thuis ook in het 
gareel. En als er op school geholpen 
moet worden, dan help ik op school. 
Overal wat hand- en spandiensten.

Komen jullie aan nog lezen toe? 
Linda: Dat probeer ik tegenwoordig 
weer. Ik heb een hele stapel liggen en 
ben momenteel bezig in een boek van 
Jojo Moyes, een populaire schrijfster 
tegenwoordig. Zij schrijft hele leuke 
boeken.
Bert Jan: In vakantie lees ik. Ik heb 
wel een fase gehad dat ik makkelijke 
kost las, want ik lees al zoveel zoals 
stukken, etc. voor het bestuur. Ik 
heb heel veel Grisham en Baldacci 
gelezen, maar autobiografieën vind 
ik heel leuk zoals Winston Churchill 
en een boekje van Steve Jobs ben 
ik nu aan het lezen. Ik zeg altijd dat 
in elk boek altijd wel één zin staat 
die ik onthoud. Rob gaat vervolgens 
in gesprek met Bert Jan en gaat het 
over Steve Jobs en zijn goede vriend 
Steve Wozniak, die de echte technicus 
was. Jobs was de bedenker met een 
visionair vermogen, maar anderen 
maakten het waar.

Herken jij dat visionaire? In ieder 
bedrijf zitten uitdagingen. Jij hebt 
een plan. Iedereen zegt begin er niet 
aan Bert Jan, maar jij ziet het voor 
je. Heb jij met de Spar in Vuren nog 
visionaire plannen?
Bert Jan: Als je nu ziet wat we 

allemaal gedaan hebben. Ik heb 
weleens mensen gehad die vragen 
waarom ik mijn geld investeer in een 
winkel in Vuren; het is een bodemloze 
put. Ik denk dat als je als ondernemer 
altijd vooruit wil en niet wil blijven 
kabbelen in de dagelijkse gang van 
zaken moet je voor jezelf constant die 
stip aan de horizon zetten. 

Heb je zo nu en dan wel eens last 
van plannen?
Linda: Zoveel ideeën dat ik zeg zou je 
niet met één tegelijk beginnen. Heel 
veel dus. 
Bert Jan: Sommige plannen laat 
ik bewust in de la liggen, want 
september volgend jaar heb ik tijd als 
ik mijn bestuursfunctie van de Spar 
heb overgedragen. Dat is voor mij 
tegelijk een valkuil. Eigenlijk van de 
tien ideeën moet je er misschien twee 
uitvoeren. 

Zoals je nu belegde broodjes 
verkoopt is dat een idee van jou of 
van Spar?
Bert Jan: Deze module bestond al in 
binnenstedelijke gebieden en langs de 
snelwegen waar we ervaring hebben 
opgedaan. Maar de algemene tendens 
binnen Spar was wel belegde broodjes 
in een dorpje als Vuren met 1900 
mensen? Je hebt geen passanten en 
geen toeristen. Moet je dat wel doen? 
Eigenlijk door Covid-19 en al die 
bedrijven en kantines die dicht zijn 
gegaan moet je de mensen die toch 
aan het werk zijn iets aanbieden om 
te eten. Laten we dan online broodjes 
aanbieden. Inmiddels houden ze bij 
Spar wel de cijfers nauwlettend in 
de gaten omdat ze zien dat het een 
succes is en vinden ze dat het op meer 
plaatsen zou kunnen.

We weten dat je plannen hebt 
voor de toekomst. Maar nu een 
andere vraag. Wat vind jij het 
allerleukste aspect in jouw werk? 
Dat je dit gedurfd hebt toen je 
22 was, in de kracht van je leven, 
komt naar mijn mening omdat je 
al vanaf je twaalfde rondloopt en 
langzamerhand vergroeid bent met 
dit stukje van de samenleving in 
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VAN DE KLOK
EN DE 
KLEPEL
Maanden heeft het geduurd, maar eindelijk is het gelukt. 
Het vijvertje in onze tuin is helder. Maar daar is heel wat 
aan voorafgegaan. Ik bezocht vanaf het voorjaar twee 
dierenzaken. Er kwamen een paar deskundigen. Allerlei 
chemische rommel moest erin. Ik kreeg een leenpomp. En 
ga zomaar door. Totdat een monteur bij ons langskwam 
voor een reparatie van een schuifdeur, die door toeval 
vernam van de zwaar vertroebelde vijver. Ongevraagd gaf 
hij een advies, dat ik opvolgde. Goed, er stroomde wel 
weer het ‘nodige water door de Rijn’, zoals de uitdrukking 
zegt, maar nu is de vijver kristalhelder. Je ziet wat er leeft 
en je ziet de vissen zwemmen, de ringslang kronkelen en 
de kikkers onderduiken.
Die helderheid is nodig ook voor gezond leven onder 
water. En daaraan ontbreekt het in onze tijd op alle 
fronten. Van het Coronabeleid begrijpt niemand meer wat. 
Het is niet helder en dus word je voortdurend heen en weer 
geslingerd tussen de beweringen van allerlei deskundigen. 
Het wijzigt van dag tot dag en we lopen achter de feiten 
aan. Maar dat geldt ook de wijze, waarop we in Europa 
met de fanatieke stroming binnen de Islam omgaan, de 
Brexit-onderhandelingen, waarvan de deadline vaker 
verschuift dan de secondewijzer op onze klokken. En 
moeten we het nog hebben over de chaotische taferelen 
rond Amerikaanse presidentsverkiezingen?
En dan niet te vergeten Q’anon. De complottheorieën, die 
als paddenstoelen in een vochtige herfst opschieten bij de 
gratie van de meest dolle leugens, die in een mensenhoofd 
opkomen. Het begrip ‘waarheid’ is ondergesneeuwd. Het 
lijkt erop alsof mensen daarin niet meer geïnteresseerd 
zijn. Ieder heeft zo zijn eigen waarheden en dus is het 
vissen in troebel water. Wie en wat moet je nog geloven?  
Het is maar raden, wat zich onder menig bericht bevindt. 
We hebben geen zicht en geen vat op wat zich afspeelt 
onder onze ogen zonder dat we wat zien. En inmiddels 
dooft het leven door alle troebelingen. De alg van de 
leugen verstikt het leven.
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En daar zitten we dan met ons geloof in de goede en 
zorgzame God. Hoe is dit alles toch te rijmen met wat wij 
in de kerk geloven en belijden. Jezus zegt, aldus Johannes 
(hoofdstuk 8 vers 38) dat Hij naar de wereld is gekomen 
om te getuigen van de waarheid. En wie de waarheid is 
toegedaan wordt verondersteld naar Hem te luisteren.
En dan verzucht Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’
Ook in de Bijbel resoneert het gewone leven. Het leven, 
dat een loopje neemt met de waarheid. Alles hangt aan 
elkaar van leugen en bedrog. En daarvoor behoeven we 
niet alleen maar terecht bij Trump met zijn trawanten. 
Ons hele leven inclusief het kerkelijk leven is ervan 
doorspekt. En dus blijft die Pilatusvraag ons aller deel: wat 
is waarheid?
Hoe helder zijn we hoe transparant. In alle discussie over 
welk onderwerp dan ook (klimaat, corona, economie, 
oorlogen, politiek) is dat een gevecht. Ook in de kerk. Ik 
herinner u eraan hoe we als Protestantse Kerk recentelijk 
en dus pas 75 jaar later schuld belijden aan het adres 
van de Joden, omdat we ons zelfs als kerk (de moedigen 
uitgezonderd) hulden in de leugenachtigheid van ‘niet 
weten’, niet kunnen of vergeten.
Maar één ding moeten we onthouden. Het is zoals een 
Nederlands gezegde het stelt: ‘De waarheid is net als olie, 
ze komt altijd boven drijven.’
En om ook in de context van het geloof de rode lijn 
vast te houden geef ik u graag de uitspraak van de grote 
kerkvader Augustinus mee: ‘Men kan niet in de waarheid 
doordringen tenzij door de liefde.’

Rob Visser

Nederland. Dat is helemaal iets van 
jou geworden. Wat is voor jou het 
meest uitdagende geweest?
Bert Jan: Het meest uitdagende is het 
zelfstandig ondernemer zijn geweest. 
Het woord is ondernemer en we 
verkeren nu in een dusdanige positie 
dat we echt kunnen gaan ondernemen. 
Ideeën uitwerken, uitbouwen en 
daarmee aan de slag te gaan. En als 
het een succes is groter maken. En 
niet bang zijn om je eigen baby’s weer 
te slachtofferen. Kill your darlings 
zeggen ze ook wel. Als het blijkt dat 
het in de praktijk niet werkt stop er 
mee. Tot nu toe hebben we de winkel 
op een bepaald niveau gekregen door 
investeringen. Dat heeft heel veel 
energie gekost. We moeten nu een 
volgende fase in. De winkel is nu wel 
af. De basis staat er nu. We kunnen 
ook leuke dingen gaan doen en lekker 
ondernemen.  

Is het ook een van je plannen om 
het assortiment uit te breiden?
Bert Jan: De winkel is niet van 
elastiek. We hebben een beperkte 
ruimte en we moeten er ook voor 
waken om een winkel van sinkel te 
worden.

Er is een categorie Vurenaren 
die gaan naar de supermarkt in 
Gorinchem omdat ze het daar 
goedkoper kunnen krijgen. Maar 
ik kan me voorstellen dat jij als 
ondernemer die Vurenaren pijn 
in de buik wil bezorgen omdat ze 
allemaal buiten het dorp gaan. 
De samenleving valt of staat met 
de middenstand in een dorp. Ik 

vind het een verkeerde mentaliteit 
als Vurenaren ergens anders 
boodschappen doen. Heb jij niet 
dat je die mensen ook naar hier wilt 
krijgen.
Bert Jan: Ik ben inderdaad wel de 
enige toegankelijke zaak. Ik mis wel 
een stuk synergie. Eén plus één is 
drie, zeg ik altijd. Ik ben superblij met 
de weekmarkt met de groenteboer, 
de visboer en de kaasboer. Dat houdt 
ook mensen op het dorp. Ik zou het 
toejuichen als er bijvoorbeeld een 
slager besluit in Vuren een winkel te 
openen. Enerzijds mis ik wel collega-
ondernemers in Vuren, anderzijds elk 
pondje wat de slager verkoopt zou ik 
zelf niet verkopen. Maar wat u zegt 
over die klanten die dan elke week 
niet komen kon ik me vroeger, toen ik 
net begonnen was, druk over maken. 
Ik heb het helemaal los gelaten. Over 
zaken waar je geen invloed op hebt, 
moet je je niet druk maken. Als die 
mensen willen gaan, gaan ze toch. 
We hebben ontzettend veel stappen 
gemaakt ook qua omzet. Ik moet ook 
niet de illusie hebben dat mensen alle 
boodschappen hier doen. Ik heb niet 
alles. Ik heb maar 6.000 producten en 
bij Albert Hein hebben ze er 32.000. 
Dan kun je veel beter je energie steken 
in een ander spelletje spelen. Wij zijn 
zo’n 7 jaar geleden met brood van 
bakker Van der Grein begonnen. Niet 
het goedkoopste brood, maar wel 
het allerlekkerste brood. In 2011 zijn 
we verbouwd en hebben we enorm 
geïnvesteerd in koelingen. Toen 
hebben we gezegd: we willen geen 
supermarkt meer zijn maar we willen 
de koelkast van het dorp zijn. Als 
mensen honger hebben komen ze naar 
de Spar. We proberen veel meer in te 
sturen op eetmomenten. Ik heb trek, 
ik ga naar de Spar. Heel bewust zijn 
we een andere richting ingeslagen. We 
willen gaan starten met verse pizza’s 
die we gaan maken en met verse 
yoghurtjes. Combinatie met gemak: 
de kernwaarden sociaal, betrokken, 
dichtbij. Daar zit veel meer in dan 
diepere aanbiedingen.

Je hebt de formule toch gevonden, 
want je hebt een prachtig bedrijf 

opgebouwd. Je mag er trots op 
zijn. Laatste vraag. Jullie geloven. 
Jullie gaan geregeld naar de kerk. 
Jullie zijn kerkelijk meelevend. Wat 
betekent het geloof als het gaat om 
het leven, voor jullie saampjes, het 
huwelijk, om het werk?
Bert Jan: Waarden en normen. We 
hebben natuurlijk de belofte gedaan 
in de kerk toen we zijn getrouwd en 
bij de belijdenis. Toen we de kinderen 
hebben gedoopt hebben we de belofte 
gedaan om de kinderen in de kerk op 
te voeden. Dat komt automatisch terug 
in je werk. Daar drijft het op. Je moet 
jezelf elke ochtend even in de spiegel 
aankijken en dan wil ik ook wel in de 
spiegel kunnen kijken.

Heeft het ook consequenties voor 
de manier waarop je ondernemer 
bent?
Bert Jan: De zondagsopening 
bijvoorbeeld. Ik mag hier nog niet 
op zondag open omdat het van de 
gemeente (West Betuwe) niet mag. 
Om eerlijk te zeggen ben ik daar 
helemaal niet rouwig om. Ondanks 
het feit dat ze in Gorkum volop open 
zijn. Als ik kijk wat mijn oma en opa 
op zondag deden, wat mijn ouders met 
ons op zondag deden en wat wij op 
zondag met onze kinderen doen zie je 
wel dat het wat losser wordt. Ik zou 
niet weten hoe het over 20 jaar is. Ik 
durf hier wel voor mezelf te vertellen 
dat wij op zondag niet open zullen 
gaan ook als wij op zondag open 
zouden mogen.

Rob en Ria
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In Memoriam Sietse Jelle de Jong
Op 25 oktober overleed in het academisch ziekenhuis te Groningen de 
heer Sietse Jelle de Jong op de leeftijd van 59 jaar. Corina, onze diaconaal 
medewerkster, was zijn levenspartner. Samen hadden zij één dochter Melissa. 
Zij woonden in Haaften. Wij herdachten Sietse tijdens een bijeenkomst in ons 
kerkgebouw, waarbij door Corina en familie mooie dingen werden gezegd. 
Ook werd een compilatie van foto’s getoond, die een prachtige weergave 
vormden van hun mooie gezinsleven. Sietse was een mens met ‘gouden’ 
handen. Wat hij zag kon hij maken. Ik bewonderde zijn werk reeds in de zomer, 
toen ik daar op bezoek was en mij verheugde in wat een mens grotendeels in 
zijn eentje tot stand kan brengen.
Sietse was een gezelligheidsmens, die ook Corina overlaadde met liefde en 
aandacht. Dat was soms bijna teveel. Zo kan het ook in het leven, maar het 
hoorde bij deze man, die helaas toch plotseling werd overvallen door een 
ernstige hartaanval. Via Tiel kwam hij in Nieuwegein, waar men gezien de 
ernst van zijn kwaal het verstandiger achtte dat hij naar Groningen zou gaan 
om daar geopereerd te worden. Zover heeft het helaas niet mogen komen.
We herdachten hem met de woorden uit het boek Jesaja (hoofdstuk 41 vers 10), 
die Corina mij meegaf voor de samenkomst en dat haar tot grote troost was en 
is:
‘Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’

Rob Visser

IN 
MEMORIAM
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Afscheid Annemieke Wilschut als scriba
In de kerkenraadsvergadering van 31 augustus hebben 
we afscheid genomen van Annemieke Wilschut. Een 
vreemde gewaarwording want Annemieke was er altijd 
en heeft twaalf jaar onafgebroken in de kerkenraad 
gezeten als ouderling. Al die tijd was zij ook de scriba 
in onze gemeente. Als preses heb ik al die jaren met 
haar samengewerkt en zal Annemieke als scriba missen, 
maar meer nog om wie ze is. Natuurlijk verdwijnt ze 
niet uit onze levens maar het gemis in de kerkenraad 
voelen we wel. Zij is ook iemand met een visie en een 
mening en die weet waar ze voor staat. Op startzondag 
27 september 2020 hebben we afscheid genomen en is 
Annemieke losgemaakt van haar ambt. Weliswaar in 
een viering waar niet veel gemeenteleden bij aanwezig 
konden zijn vanwege de corona, maar wel waar een 
bijzonder goed en mooi koor muzikale medewerking 
verleende volgens de coronamaatregelen. Annemieke 
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was de scriba van onze gemeente. Scriba is latijn voor 
schrijver. En Annemieke heeft wat afgeschreven. Zeker 
meer dan 100 notulen gemaakt, talrijke brieven verzorgd, 
agenda’s opgemaakt, gearchiveerd, enz. Annemieke 
staat voor 12 jaar onafgebroken kerkenwerk. Het gaat 
in de eerste plaats mischien niet om de kwantiteit, 
de hoeveelheid uren en jaren, alhoewel het op zich 
al bijzonder is om zoveel kostbare vrije tijd in het 
kerkenwerk te stoppen. Het gaat veel meer nog om de 
kwaliteit, de mate waarin het werk is gedaan.
Als ik aan Annemieke denk dan komen woorden 
naar boven als organisatorisch, integer, nauwgezet, 
beleidsmatig, gedreven, één van de motoren van de 
kerkenraad.
Voor al het werk en de wijze waarop Annemieke haar 
ambt heeft vervuld, voor de tomeloze inzet en toewijding, 
hebben we haar bedankt met woorden, bloemen en de 
paarskaars.

Coronamaatregelen
Gehoord hebbend de laatste maatregelen van de overheid 
en de PKN komen wij op zondag met maximaal 30 
mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) samen 
tijdens de viering in de Thaborkerk. Gelukkig hebben 
we een vrij grote kerkzaal en kunnen met gemak dat 
realiseren. We zingen niet samen omdat gemeentezang ten 
zeerste wordt afgeraden. Ons dringend advies is ook om 
mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen. Onveranderd 
blijven bij alle vieringen en activiteiten de bestaande 
coronamaatregelen! Dat wil zeggen kort samengevat 
thuisblijven bij klachten, handen desinfecteren bij de 
ingang, anderhalve meter afstand, indien mogelijk geen 
gebruik maken van de toiletten en geen gebruik maken van 
de garderobe. Voorlopig drinken we ook geen koffie na de 
viering totdat de maatregelen versoepelen.

Wekelijkse nieuwsbrief
Sinds de coronacrisis mailen we wekelijks naar de 
gemeenteleden, waarvan we het mailadres hebben, een 
nieuwsbrief met actuele informatie en gegevens over 
de aanstaande vieringen en activiteiten. Wilt u ook op 
de hoogte gehouden worden dan kunt u een mail sturen 
naar ria.looyen@planet.nl en ontvangt u de wekelijkse 
nieuwsbrief van de kerkenraad.

Livestream en kerkomroep
We weten dat er veel kijkers de vieringen volgen via 
YouTube of luisteren via kerkomroep. Ongeveer een 
minuut of tien voor aanvang zijn we al in de lucht. 
De link voor het volgen van de YouTube uitzending 
is: https://www.youtube.com/channel/UCGtKAVs4_
troRqxqmxg8hpQ 
en meeluisteren kan via www.kerkomroep.nl

Kerstnachtdienst
In verband met de coronamaatregelen houden we dit jaar 
tot onze grote spijt geen gezinskerstavondviering, het 
succes van vorig jaar. Als alternatief, maar beslist niet 
minder waardevol, is er een kerstnachtviering. Echter kan 
en mag men daarbij niet fysiek in de kerk aanwezig zijn, 
maar wel thuis meevieren via livestream. In het vorige 
stukje staat de link. De kerstnachtviering op 24 december 
begint om 22.00 uur. Rob Visser is de voorganger. Peter 
van de Minkelis en Erik Versteeg verlenen de muzikale 
medewerking. De kerkenraad nodigt iedereen uit de dienst 
te volgen via internet. 

Nieuwe coördinator verhuur Thaborkerk en 
begrafenissen
Voorheen als men de kerkzaal of bijzaal wilde reserveren 
kon dat bij de contactpersoon Bas van Nes. Bas is er mee 
gestopt en Ank de Kock wordt de contactpersoon. Dat 
geldt ook voor begrafenissen. Eind van het jaar stopt Ria 
van de Giessen er mee en vanaf dat moment neemt Ank 
de Kock het over. Zij wordt nu al ingewerkt door Ria. 
Alles wordt nu bij dezelfde persoon ondergebracht. Het 
telefoonnummer van Ank is 0183-633755 en het mailadres 
fransenank@hotmail.com. 

Dank je wel, Bas
In het kerkenwerk kun je je regelmatig verbazen. Zoals 
ook deze keer. De 91-jarige Bas van Nes is onlangs 
gestopt met zijn vrijwilligerswerk voor onze gemeente. 
Bas is behalve een lieve man (vind ik) ook een zeer 
betrokken gemeentelid. Onafgebroken heeft Bas 23 jaar 
lang de reserveringen gedaan van het kerkgebouw. Hij was 
de contactpersoon, hield de agenda bij en zorgde ervoor 
dat de juiste personen geïnformeerd werden. Daar is hij nu 
mee gestopt, ook vanwege gezondheidsproblemen, anders 
was hij volgens mij nog doorgegaan. De kerkenraad heeft 
hem al thuis bedankt met een prachtig boeket bloemen en 
een hartelijk dank je wel. Ongelofelijk om je op zo’n hoge 
leeftijd nog in te zetten voor het vrijwilligerswerk in de 
kerk. Blijkbaar kennen we in de kerk geen pensioen. Ook 
via het kerkenblad petje af voor Bas en een hartelijk dank 
je wel.
   
Ria Looijen, preses
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VAN DE
KERKENRAAD

WIJ GEDENKEN
Wij gedenken op zondag 22 november 2020, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar:

Mevrouw Pieternella Stasse-Roza,
overleden 1 januari 2020 in de leeftijd van 81 jaar

Mevrouw Anthonia Dirkje de Jong-van Willigen,
overleden 5 januari 2020 in de leeftijd van 65 jaar

De heer Jan Wigmans, 
overleden 29 februari 2020 in de leeftijd van 42 jaar     

De heer Gerrit Johan van de Giessen, 
overleden 8 maart 2020 in de leeftijd van 89 jaar     

De heer Jacob van Meeteren, 
overleden 29 maart 2020 in de leeftijd van 88 jaar     

De heer Jan Bor, 
overleden 3 april 2020 in de leeftijd van 58 jaar     

De heer Cornelis Dirk Worbts, 
overleden 4 april 2020 in de leeftijd van 86 jaar     

Mevrouw Hendrika Johanna Versteeg-van Houwelingen,
overleden 6 juli 2020 in de leeftijd van 95 jaar

Mevrouw Mijntje Johanna Bracht-Roza,
overleden 9 augustus 2020 in de leeftijd van 94 jaar

De heer Sietse Jelle de Jong, 
overleden 25 oktober 2020 in de leeftijd van 59 jaar

GEEN KERSTVIERING VOOR SENIOREN
In verband met de situatie omtrent het Covid-19 virus 
en de voorschriften van het RIVM is er besloten de 
kerstviering voor senioren niet door te laten gaan. 
Momenteel is het niet verantwoord om dergelijke 
vieringen in deze situatie plaats te laten vinden.
Wij vragen uw begrip voor de situatie en hopen 
voor 2021 weer de nodige vieringen te kunnen 
voorbereiden.

Met vriendelijke groeten,
commissie Seniorenvieringen

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 
Op zondag 22 november 2020 zullen wij degenen 
herdenken die het voorbije kerkelijk jaar zijn 
overleden. Dat deze viering enigszins aangepast 
zal zijn, maximaal 30 personen, in verband met 
het coronavirus, zal vanzelfsprekend zijn. Zo zal 
de contactpersoon van de overledenen worden 
uitgenodigd om met maximaal 2 personen per 
familie aanwezig te zijn. We zullen een kaars voor 
hen aansteken en ook voor degenen die niet bij 
name genoemd worden. Tevens zal er een kaars 
worden ontstoken voor hen waarvan wij al eerder 
afscheid hebben moeten nemen. Dit omdat het nu niet 
verantwoord is een kaarsje aan te laten steken door 
gemeenteleden. Uiteraard kunt u deze viering ook 
thuis volgen via www.kerkomroep.nl en https://www.
youtube.com/channel/UCGtKAVs4_troRqxqmxg8hpQ

De Liturgiecommissie, Jan Looijen

VORMING EN TOERUSTING 2020

Koffieochtend dinsdag 1 december 2020

Dinsdag 1 december a.s. van 10.00 – 12.00 uur is er weer 
een 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

Leesclub op woensdag 11 november 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 ‘Het 
zoutpad’ van Raynor Winn.

Samenvatting
Na het verlies van hun huis en het nieuws dat haar man 
ernstig ziek is, besluit Raynor Winn de lange, verweerde, 
oeroude South West Coast Path te gaan lopen. De tocht 
verandert het leven van het stel.
Raynor Winn en haar man Moth zijn al meer dan dertig 
jaar samen. Hun oude boerderij in Wales hebben ze in de 
loop der tijd steen voor steen opgeknapt en omgebouwd 
tot een goedlopende B&B. Dan raken ze binnen een 
paar dagen alles kwijt: ze verliezen hun huis door een 
speculatieschandaal en ze krijgen te horen dat Moth een 
ernstige ziekte heeft. Ze hebben niets meer over en nog 
maar weinig tijd. Met de moed der wanhoop nemen ze 
een impulsief besluit: ze gaan de eeuwenoude South 
West Coast Path lopen, weg van alles en iedereen. Het 
is een tocht van duizend kilometer langs de zuidkust 
van Engeland. Met twee rugzakken en een kleine tent 
beginnen ze hun wandeltocht door het oeroude, verweerde 
landschap van rotsen, kliffen, zee en lucht. En daar gebeurt 
het. Met elke stap, door iedere ontmoeting, en ondanks alle 
moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen, verandert hun 
tocht verder in een bijzondere ontdekkingsreis.
Het zoutpad is een inspirerend, openhartig en schitterend 
geschreven verhaal over het omgaan met verdriet, de 
helende kracht van de natuur en de herontdekking van de 
ware betekenis van het leven, als je alles bent kwijtgeraakt.

Aty de Groot
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VAN HET COLLEGE 
VAN KERKRENTMEESTERS

Kerstmarkt gaat dit jaar niet door
De kerstmarkt is net als veel andere evenementen afgelast 
vanwege het coronavirus. De markt zou op 11 december in 
de Thaborkerk plaatsvinden. De organisatie laat weten dat 
de beslissing om de kerstmarkt af te gelasten met ‘pijn in 
het hart’ is genomen, maar niet anders kan. Het gebeuren 
zou te veel bezoekers trekken, waardoor de veiligheid van 
deelnemers en bezoekers met het oog op het coronavirus 
niet gegarandeerd kan worden. Het is wel een financiële 
klap mede gezien het feit dat ook der rommelmarkt en de 
talentenveiling vanwege de corona niet zijn doorgegaan.

Quotumcollectes op eeuwigheidszondag en 
oudejaarsdag
Genoemde quotumcollectes zijn kerkrentmeesterlijke 
collectes. Iedere gemeente moet jaarlijks 
een kerkrentmeesterlijk quotum betalen. Het 
kerkrentmeesterlijk quotum is een percentage van de 
inkomsten van een plaatselijke gemeente, voortkomend uit 
levend geld. Het bedrag wordt bepaald aan de hand van de 
jaarrekening. De heffing van dit jaar is vastgesteld 
op € 2.341,04. 

U kunt uw bijdrage voldoen door:
• een gift in de uitgangscollecte op eeuwigheidszondag 
 en oudejaarsavond
• een envelop in de brievenbus van de Thaborkerk te doen 
 met vermelding van quotum cvk
• een bedrag over te maken op onze bankrekening 
 NL 18 RABO 0328 0548 95
• een envelop in de brievenbus bij een van de 
 kerkrenmeesters (voor adressen zie achterzijde)
 
De kerkrentmeesters bevelen deze quotumcollectes van 
harte aan! 

Abonnement Het Klokje
Andere jaren wordt - als men het abonnementsgeld 
van Het klokje nog niet heeft betaald - een kwitantie 
aan de deur aangeboden. Dit jaar in verband met de 
coronamaatregelen en het beperken van de contacten 
zal een factuur in de bus worden gedaan. Wij verzoeken 
u vriendelijk het bedrag over te maken op onze 
bankrekening. 

Kerkbalans 2020
Zoals men kan lezen uit het overzichtje ‘Tussenstand 
Kerkbalans 2020’ is er nog € 3.908,50 te ontvangen. 
Ongetwijfeld komt daar ook nog heel wat van binnen. 
Toezeggers die nog niet betaald hebben worden deze 
maand schriftelijk geïnformeerd wat de tussenstand is. 

Namens het college van kerkrentmeesters, 
Ria Looijen

TUSSENSTAND 
KERKBALANS 
2020
De stand zoals deze was op 25 augustus 2020

Toegezegd voor 2020      €  43.017,02
Reeds betaald     €  39.108,52
______________________________________________
Nog te ontvangen     €    3.908,50
      

BUITEN DE COLLECTEN OM ONTVANGEN 

Giften t.b.v. het kerkrentmeesterlijk beheer:

Via Aty de Groot (kerkenraad)    €    10,-
Via Rabobank    €    25,-
Via Rabobank    €    50,-
Via Ria Looijen (kerkenraad)    €    30,-

Opbrengst acties:

Kassabonnenactie van slagerij Bouter €    49,61
Busjes kerktelefoon via Bets den Adel €    32,45
Verjaardagsactie juli t/m okt. 2020  €  510,-
Van de handwerkclub t.b.v. de kerk  €  122,75
Van de handwerkclub ‘mondkapjes’  €    47,55
Opbrengst High Tea    €  140,-

Alle gevers en doeners hartelijk dank!

Verantwoording collecten kerkrentmeesterlijk beheer:

23 augustus 
Kerk     €     62,16

30 augustus 
Kerk     €   142,92

6 september  
Kerk     €     62,52

13 september  
Kerk     €     68,10

20 september  
Kerk     €     61,98

27 september  
Kerk     €     82,74 

4 oktober  
Kerk     €     76,44

11 oktober 
Kerk     €     63,54

18 oktober
Kerk     €     79,32

25 oktober 
Kerk     €   122,40

11 november  
Kerk     €   134,60

Binnengekomen giften in verband 
met verlies van collecte-inkomsten 
in de Coronatijd    €  552,00

Wat beweegt een diaken?
Toen we ons aansloten bij de Thaborkerk en ik actief wilde 
worden binnen de kerk leek het mij leuk om mee te gaan 
draaien in het pastorale team. Met mensen omgaan en 
gesprekken voeren leek me fijn en spreken over God en de 
bijbel in het huidige leven een uitdaging. Maar het werd 
niet wat ik er van verwacht had. Na een aantal jaar ben ik 
daar mee gestopt en leek het diaconale werk me meer te 
liggen. 
Van huis uit is het diaconale werk er met de paplepel 
ingegoten. Als beginnend puber weet ik nog dat het feest 
was in ons dorp en dat we als gezin een kar gingen maken 
voor de optocht. Het was niet meer dan logisch dat het 
een actueel thema moest zijn. In die tijd was er de actie 

‘Kom over de Brug’. Mijn moeder zag het helemaal 
voor zich. Twee wagens, met op de ene een tafereel met 
de witte, rijke en welvarende mens aan de Bokma en de 
tweede wagen de zwarte, arme mens in een hutje met een 
houtvuurtje met een pan erboven. Tussen de twee wagens 
was een brug gebouwd met daarop ‘Kom over de brug’. 
Deze wagen, waarop ik een wit en rijk mens was, heeft mij 
voor de rest van mijn leven diaconaal gevormd. En nog 
ben ik elke dag blij dat ik in Nederland woon als ik wakker 
word.

Binnen de diaconie voelde ik me als een vis in het water, 
en toen Christine stopte als diaken en Ria vroeg of ik 
diaken wilde worden hoefde ik niet lang na te denken om 

ja te zeggen. 
Eenzaamheid was voor mij een heel belangrijk item. 
Gevoelsmatig had ik veel te doen met mensen die eenzaam 
waren en mijn eerste taak die ik me oplegde was de 
eenzame te zoeken en hun eenzaamheid te verlichten. 
Maar het vervelende van eenzame mensen is dat ze niet 
zeggen dat ze eenzaam zijn. Na een half jaar zoeken en 
bezoeken had ik nog niemand gevonden die zei dat hij of 
zij eenzaam was. Toch wilde ik graag dat er meer contact 
kwam tussen mensen en niet alleen op de zondag. Ik 
stelde voor om een breiclubje op te richten en ik weet 
dat ik ergens eind april in de consistorie zat te wachten 
of er iemand zou komen op de eerste bijeenkomst van de 
breiclub. En jawel er kwamen 2 of 3 vrouwen eens kijken 
wat het inhield. Tot de zomer groeide het clubje uit en 
zoals u weet zijn we de consistorie uitgegroeid en zitten 
we in de bijzaal en bestaan we nog steeds. 
Onze naaste te helpen is bij uitstek een diaconale taak en 
daar zijn we mee gestart toen ik nog diaconaal medewerker 
was. Elke twee jaar proberen we geld in te zamelen voor 
een project. Dit doen we door vier diaconie collectes per 
jaar te bestemmen voor het project en daarnaast door acties 
te voeren zoals info avonden te organiseren met b.v. eten 
erbij en natuurlijk het pannenkoekenrestaurant.
Spontane acties vind ik helemaal het einde. Dan is er 
iets en dan ineens heb ik een idee en dat wil ik dan direct 
uitvoeren. Hup schouders er onder en organiseren en 
uitvoeren, dat geeft na afloop zo’n heerlijk gevoel.
De voedselbank, de blikkenactie, en het Oikokrediet, 
schuldhulpmaatje en hulpverlening  zijn diaconale taken 
waar ik me van harte voor inzet. De diaconie helpt waar 
hulp nodig is en iedereen kan een beroep doen op ons en 
dat vind ik het mooie van deze taak.
Kortom diaken zijn is een feest voor mij en op deze manier 
kan en wil ik werken in Gods wijngaard en mijn steentje 
bijdragen.

Anjo van Dalen

VAN DE 
DIACONIE

Zondag 25 oktober hoorden we dat Sietse de Jong, de 
man van Corina den Hartog, lid van ons diaconale team, 
is overleden. We wensen Corina en haar dochter Melissa 
troost, kracht en sterkte en bovenal Gods nabijheid toe. 

Op 8 november hebben we onze diaconale dienst 
gehouden. Maar aangezien de kopij al eerder binnen moest 
zijn kan ik over de dienst nog niets vertellen. Wel kan ik u 
vertellen dat we ons nieuwe project gelanceerd hebben met 
als thema: 
HELP EEN STILLE CORONARAMP 
VOORKOMEN

Met de keus voor dit project kunnen we kerken wereldwijd 
ondersteunen met:

1. Voedsel aan de meest kwetsbaren
2. Hygiënepakketten
3. Medische zorg
4. Financiële steun aan de meest kwetsbaren
5. Preventiecampagnes

Uw bijdrage kan het volgende betekenen:
• Voor 8 euro kan de kerk in Zuid-Afrika een   
 hygiënepakket uitdelen
• Voor 10 euro krijgen ouderen in Moldavië een   
 voedselpakket
• Voor 11 euro krijgen ouderen in Moldavië een maand  
 medicijnen en medische hulpmiddelen 
• Voor 20 euro wordt een familie in Indonesië een  

Ria Looyen
het woordje der wordt de
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VAN DE 
HANDWERK
CLUB
Nieuws van de handwerkclub
Ondanks de corona komen wij elke 
woensdagmiddag van 2 tot 4 bij elkaar 
en handwerken en kletsen er lustig 
op los. We wachten elke keer maar 
weer af wat Rutte te vertellen heeft 
en welke consequenties dat heeft 
voor ons persoonlijk leven en voor de 
handwerkclub.
We gaan moedig voort met het maken 
van een kerstattentie ook al weten 
we diep in ons hart al wel dat het 
ouderenkerstfeest er dit jaar niet in 
zit. Maar die kerstattentie zal zijn 

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

23 augustus 
De heer F. de Swart, Poldersekade 2c

30 augustus 
Mevrouw J. Terlouw, Graaf 
Reinaldweg 2

6 september 
De heer en mevrouw J. Elbertse, 
Mussenlaan 7

13 september 
De heer B. van Nes, De Geer 21 
Mevrouw G. van Meeuwen, 
Gorinchem

20 september 
De heer en mevrouw J. Zandee, 
Molenlaan 33
De heer J. van Dalen, Merellaan 2

27 september 
Mevrouw J. Tromp, Beukenlaan 9

4 oktober
Mevrouw R. van der Giessen, 
Avondlicht Herwijnen
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weg toch wel vinden denk ik. In het 
vorige Klokje schreef ik over een 
tweedehands kledingverkoop in maart. 
Voorlopig gaan we er van uit dat dat 
wel door kan gaan. Je moet tenslotte 
ergens naar uit kunnen kijken en 
naar toe kunnen werken. Er is via de 
diaconie 100 euro overgemaakt naar 
de Parkinsonstichting namens de 
handwerkclub uit ons groene busje.
Eind september hebben we weer 
vele mutsjes opgestuurd naar het 
ouderenfonds. We kregen van iemand 
alleen al 400 mutsjes om op te sturen. 
We hadden dit jaar geen zin om ze 
allemaal weer te tellen en neer te 
zetten maar ik kan u verzekeren het 
waren er weer een heleboel. 
De run op de mondkapjes is weer 

11 oktober 
Mevrouw J. Alting en mevrouw 
M. Oudenaarde, Meidoornlaan 7

18 oktober 
De heer en mevrouw H. van den Berg, 
Vinkenlaan 4

25 oktober 
Mevrouw M. Walraven, De Geer 12

1 november 
Mevrouw C. Versteeg, Molenlaan 12

Zieken
Er zijn in onze gemeente zeer ernstig 
zieken. Wij willen hen allen dan ook 
Gods nabijheid toewensen, ook hen 
die om hun heen staan. Weet dat er 
in de gemeente voor u allen gebeden 
wordt. Heel veel sterkte gewenst.

Jubilea
Op 29 augustus waren de heer en 
mevrouw J. Elbertse-de Groot, 
Mussenlaan 7 veertig jaar getrouwd 
en op 14 september waren de heer 
en mevrouw J. Zandee-Machielse, 
Molenlaan 33 vijfenvijftig jaar 

afgezakt. Daar hebben we het nog wel 
even heel druk mee gehad. De vorige 
keer konden we de kapjes maken van 
de stoffen die we nog hadden liggen 
maar nu hebben we alle stof moeten 
kopen. Daardoor is de opbrengst 
minder maar elke euro is er één moet 
je maar denken. 
We wensen een ieder een goede 
gezondheid toe, en hopen dat we 
met het kerstfeest weer met meer bij 
elkaar mogen komen. In ieder geval 
gezegende kerstdagen toegewenst en 
een gezond 2021.

Namens de handwerkclub, Anjo van 
Dalen

getrouwd. De heer en mevrouw H. 
van den Berg-Verhoeven, Vinkenlaan 
4 waren op 16 oktober vijftig jaar 
getrouwd. De heer en mevrouw H. 
Lankhorst-Wildschut, Achterdijk 2, 
waren 5 november 60 jaar getrouwd. 
Vanuit dit kerkblad namens de 
gemeente nog van harte gefeliciteerd.

Mutaties
Mevrouw R. van der Giessen is 
verhuisd naar Avondlicht, kamer 
215, in Herwijnen. Wij wensen haar 
nog een goede tijd in de nieuwe 
woonomgeving. Mevrouw J. Alting 
en mevrouw M. Oudenaarde, 
Meidoornlaan 7, zijn nieuw 
ingekomen in onze gemeente. Ook 
vanuit Het Klokje hartelijk welkom in 
onze gemeente

 maand met voedsel ondersteund
• Voor 22 euro krijgt iemand in Zuid-Afrika een     
 uitgebreid basisvoedselpakket. Een heel gezin 
 steunt u met 132 euro
• Voor 25 euro kan een gezin in Colombia met     
 medicijnen worden geholpen
• Met 30 euro kan een jongere met HIV in Rwanda een    
 maand eten
• Voor 38 euro krijgen ouderen in Palestina een     
 hygiënepakket

We hopen dat u en wij met elkaar dit project weer volop gaan steunen. 
Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van diaconie 
o.v.v. corona.

Normaal organiseren we een informatieavond met een spreker e.d., maar 
u begrijpt dat dit er dit jaar niet in zit. We zijn nog aan het kijken hoe we 
dit op een andere manier kunnen doen.
Dit geldt ook voor nader te bepalen acties zoals het 
pannenkoekenrestaurant of iets in die trant. U hoort er later meer over. 

Eind november komt nieuwe blad ‘Petrus’ uit en daar zit ook de 
kerstkalender bij. Krijgt u het blad Petrus niet en u wil het wel ontvangen 
geef dit dan aan ons door, zodat we dat voor u kunnen regelen. Er liggen 
ook altijd genoeg exemplaren in de kerk om mee te nemen. 

In de adventtijd zijn de diaconiecollectes bestemt voor de kerstcampagne 
van Kerk In Actie met als thema ‘Geef Licht’. Juist met advent 
leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een 
vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij 
door. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Namens de diaconie, Anjo van Dalen

GEWELDIG  GEWELDIG GEWELDIG GEWELDIG 
Voor alle mensen uit Vuren en omstreken die producten hebben gebracht 
op de voedselbankinzameling op 31 oktober 2020 in de Thaborkerk.
Maandagmorgen 2 november heeft de voedselbank alles opgehaald en de 
bus zat afgeladen vol. De bijrijder zat nog volgepakt met pakken wc-
papier en keukenrollen. 
Het was overweldigend, wat we met elkaar bijeen gebracht hebben. Heel, 
heel hartelijk dank daarvoor. Niet alleen bedankt door de organisatoren, 
maar ook door de voedselbank. Men was echt sprakeloos toen men zag 
wat er allemaal gebracht was. 

Vuren we mogen trots zijn op onszelf. 
Mogen we een volgende keer weer op u rekenen als we weer zo’n actie 
houden?

Dank u wel, 
namens de diaconieën van de Morgensterkerk en de Thaborkerk

COLLECTEN 
DIACONAAL WERK
Verantwoording collecten diaconaal werk

23 augustus 
Plaatselijk diaconaal werk  €     41,44
30 augustus 
Plaatselijk diaconaal werk  €     90,28
6 september 
Kerk in Actie Ghana   €     41,68
13 september 
Plaatselijk diaconaal werk  €     45,40
20 september 
Kerk in Actie Wereldwijd  €     86,32
27 september 
Vredeswerk   €     55,16
4 oktober   
Plaatselijk diaconaal werk  €     50,96
11 oktober  
Plaatselijk diaconaal werk  €     42,36
18 oktober  
Werelddiaconaat Rwanda  €     52,88
25 oktober  
Kerk in Actie Indonesië  €     81,60
1 november  
Blikkenactie voedselbank  €     58,80

Giften
Van de Handwerkclub 
voor de Parkinson Stichting  €  100,-
Gift via handwerkclub voor 
de voedselbank   €    20,-

Binnengekomen giften
t.b.v. diaconie i.v.m. verlies 
van collecte-inkomsten      
in de Coronatijd   €  410,00
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VAN HET PASTORAAT
Van het pastorale team
Toen ik deze week een oud-gemeentelid tegenkwam, raakten we aan de praat over kerk-zijn in coronatijd. We bespraken 
hoe moeilijk het is om in contact te blijven nu niet iedereen meer naar de kerk kan komen en we de bezoeken bij 
elkaar zoveel mogelijk beperken. We missen de ontmoetingen op bijvoorbeeld de rommelmarkt en de kerstmarkt, 
het seniorenkerstfeest en ga zo maar door. In de eerste coronagolf hebben we als pastoraal team kaartjes gestuurd en 
telefonisch contact gehad. We gaan hier weer mee door. Nu de dagen korter worden en de donkere tijd weer aanbreekt, 
denken we zeker aan onze oudere en eenzame gemeenteleden. Maar u kunt hieraan ook meedoen. Er is vast wel iemand 
in uw omgeving die aandacht nodig heeft. Stop een kaartje in de bus of bel ze op. Het wordt zo gewaardeerd. 
Bovendien kunt u altijd iemand van het pastorale team bellen voor een gesprek als u daar behoefte aan heeft. Houd 
moed. We proberen zorg te dragen voor elkaar.

Ank de Kock, ouderling

Elke woensdagmiddag is er van 14.00 uur – 16.00 uur handwerkclub

Iedere dinsdagmorgen en donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is de Thaborkerk 
open en kan men een kaarsje aansteken, een kopje koffiedrinken of een praatje 
maken

Woensdag 11 november Leesclub om 20.00 uur in de Thaborkerk

Dinsdag 1 december Koffieochtend van 10.00 – 12.00 uur in de Thaborkerk

Kopij inleveren voor het volgende Klokje maandag 7 januari 2021 bij Ria Looijen

Dinsdag 12 januari  Moderamenoverleg

Dinsdag 19 januari Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur

Het Klokje verschijnt in de week van 21 januari 2021

21••

OPENING WINTERWERK
Het weekend van 25 en 26 september was het startweekend voor het winterwerk van onze kerk. We 
konden er geen groot festijn van maken maar een gezellige High Tea in de kerkzaal leek ons toch nog wel 
te doen. En dat mocht toen ook nog. Er waren weer heerlijke hapjes gemaakt zoals u op de foto kunt zien, 
en het was coronaproef ingericht en erg gezellig. Tevens was er een muzikale quiz gemaakt in 2 delen. Erik 
speelde muziek en wij moesten de titel van de nummers die we hoorden opschrijven. De eerste serie was 
neutrale muziek en het tweede deel was geestelijke muziek. Met de Klok van Arnemuiden kwam de zaal 
toch wel wat los maar in het tweede deel met o.a. liederen van Johannes de Heer ging het dak er zowat 
af. We hebben heerlijk meegezongen met, de voor velen, oude bekende liederen. Manon en Geke, die er 
ook waren, konden er echter geen chocola van maken toen wij o.a. ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ uit 
volle borst, dat mocht toen nog net, meezongen. Het was een zeer geslaagde middag. De broodmaaltijd 
voor de zondag is niet doorgegaan maar na een mooie dienst en koffie met wat lekkers hebben we een goed 
openingsweekend weekend gehad.

Anjo van Dalen  

Ria Looyen
17 staat er door heen



23••
22••

MARCEL RAAFS ©

Zondag 15 november 10.00 uur

Herma Visser-Locht uit Rhenen
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: Oikokrediet
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Corinne van Drenth
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 22 november 10.00 uur

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Rob Visser
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal 
 werk
- kerkrentmeesters: Quotumcollecte
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 29 november 10.00 uur

Eerste advent
Heilig Avondmaal
Rob Visser
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerstcampagne
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Corinne van Drenth
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 6 december 10.00 uur

Tweede advent
Mw. ds. Tineke Veldhuizen uit Zand-
hoven 
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerstcampagne
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 13 december 10.00 uur

Derde advent
Rob Visser
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerstcampagne
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Pleun Tromp
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 20 december 10.00 uur

Vierde advent
Ds. B. Oosterom uit Rumpt
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerstcampagne
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Donderdag 24 december 22.00 uur

Kerstnachtdienst
Rob Visser
Muziek: Erik Versteeg en Peter van de 
Minkelis
Ouderling: Truus Mos
Koster: Jan van Dalen 
ALLEEN UITZENDING VIA 
LIVE STREAM!

Vrijdag 25 december 10.00 uur

Eerste kerstdag
m.m.v. Zwier van der Weerd
Rob Visser
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kinderen in de knel
- kerkrentmeesters: Kerstcollecte
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 27 december 10.00 uur

Mw. drs. Christien van Harten uit Deil
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk 
 diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Corinne van Drenth
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Donderdag 31 december 17.00 uur

Oudjaar
Rob Visser
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk 
 diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Quotumcollecte
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Pleun Tromp
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 3 januari 10.00 uur

Rob Visser
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 10 januari 10.00 uur

Ds. E.G.H. Laseur uit Wamel
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: Quotumcollecte
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 17 januari 10.00 uur

Aftrap kerkbalans 2021
Mw. drs. Christien van Harten uit Deil
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: Corona wereldwijd
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 24 januari 10.00 uur

Ds. R. de Reuver uit Utrecht 
Uitgangscollecte voor:
- diaconie: PKN Missionair werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 31 januari 10.00 uur

Heilig Avondmaal 
Rob Visser
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

VIERINGEN RESERVEREN VOOR DE VIERINGEN 
BIJ RIA LOOIJENDE FOTOGENIEKE THABORKERK

Het gebeurt nogal eens dat ik foto’s toegestuurd krijg van de Thaborkerk. De kerk is dan gefotografeerd onder 
verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld ’s avonds of met bijzondere wolken omgeven. Een geliefd onderwerp 
is vooral ook als er een prachtige regenboog rond de kerk verschijnt. Een aantal van de foto’s zijn hier afgebeeld. Ze 
zijn gemaakt door Margriet de Bruijn, Daisy van Loon en Tries Looijen. Margriet, Daisy en Tries bedankt voor het 
toesturen. Prachtige plaatjes.

Ria Looijen, preses

Ria Looyen
Heilig Avondmaal

Rood en schuin�

Ria Looyen
Ouderling: Truus Mos

in plaats van Ria Looijen


