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Onlangs, op zondag 17 januari, was ik ouderling van
dienst. Dat wil zeggen dat o.a. het welkom en de
mededelingen aan het begin van de viering voor mijn
rekening kwamen. Bovendien was het die zondag
de start van de actie Kerkbalans 2021. Normaal
gesproken is er een moment in de viering dat ik een
toespraak hou, de klok wordt geluid en tot slot wordt
er een kerkbalans-envelop overhandigd aan een
gemeentelid. De toespraak hield ik nu aan het begin
van de viering. Het klokluiden en de symbolische
envelop bleven achterwege. Ik had zelfs al een rode
loper in huis om er een extra mooi moment van te
maken en... die zit nog in de verpakking.
Want Corona is er nog steeds... Je probeert zo goed
en kwaad als het gaat tijdens de mededelingen met
bezieling ook een toespraakje te houden om de
Kerkbalans, de belangrijkste geldwerfactie in onze
gemeente, onder de aandacht te brengen. Daar stond
ik dan. Behalve dominee Christien van Harten waren
beamerbediener Anjo van Dalen, koster Jan van
Dalen, organist Erik Versteeg en cameraman Jan
Vermeulen in de kerk aanwezig als noodzakelijke
medewerkers. Het was praten tegen lege banken
(op deze 5 mensen na). Ik zag ze niet zitten: de
vertrouwde gezichten, ieder op zijn of haar eigen
plekje in de kerk. Ik miste de gemeenteleden meer
dan ooit tevoren. Ze waren er niet. Hoe bizar.
Ik heb werkelijk respect voor alle predikanten die
wekelijks tegen lege banken en een camera praten
en toch een bezielende preek proberen te houden.
Natuurlijk, weet ik ook wel dat u thuis meeluistert en
meekijkt, maar toch... het is anders. En dan verlang je
er weer naar om elkaar te zien, om koffie te drinken
na de viering. Gewoon contact met elkaar, elkaar in
de ogen kijken, een hand geven. Natuurlijk hebben
we wel contact, weliswaar op afstand, via onder
andere de telefoon, maar toch...

Het is januari 2021. Een nieuw jaar, nieuwe
kansen. De kerkenraad wil ook graag en zoveel.
Activiteiten opzetten, mooie avonden houden, een
vrijwilligersfeestje... Maar we zitten nog steeds in de
Coronatijd. Gelukkig is er een vaccin, maar op het
moment als ik dit schrijf is definitief besloten dat de
avondklok ingaat en dat je nog maar 1 persoon thuis
mag ontvangen. Toch is het heel belangrijk om moed
te blijven houden, om hoop te blijven houden en het
zal ongetwijfeld weer een keer anders worden en
kunnen er weer meer activiteiten plaatsvinden.
In deze uitgave van Het Klokje kunnen we helaas
geen activiteiten en avonden van Vorming en
Toerusting vermelden. We moeten nog geduld
hebben. Mochten er weer versoepelingen bekend
gemaakt worden dan brengen we u via de wekelijkse
nieuwsbrief op de hoogte.
Maar in deze uitgave wel een alleraardigst interview
met Siemon Venema. Wat heeft Siemon met stoom en
heet water en met iconen? Ank de Kock vertelt over
haar drijfveren als ouderling. Een kleine terugblik
met foto’s van de kerstnachtviering. En Rob brengt
weer zaken aan de orde in zijn rubriek ‘Van de klok
en de klepel’ en wat hem verder even van het hart
moet en nog veel meer. Genoeg om er eens voor
te gaan zitten. Ik wens u namens de redactie veel
leesplezier.
In mij toespraak op 17 januari stond centraal: Houd
moed, heb lief. Wij missen u. En natuurlijk het thema
van de actie Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de
kerk van morgen’.
Ongetwijfeld wordt het weer morgen!
Ria Looijen
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IN
GESPREK
MET
‘SIEMON
VENEMA,
LEVEN VAN GASBETON
EN ICONEN
Rob en Ria zijn maandag 9
december 2020 in gesprek
gegaan met Siemon Venema
in zijn mooie woning aan de
Merellaan in Vuren.
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Rob opent het gesprek en vraagt
Siemon of hij eerst iets over zichzelf
wil vertellen.
Siemon zegt volkomen verrast te zijn
met het feit dat hij door Rob en Ria is
benaderd voor dit gesprek, maar wil
wel aan het voorstel meewerken en
daarbij iets van hemzelf laten zien.
Ik ben geboren in 1942 in
Wildervank dat ligt bij Veendam en
is bekend vanwege de Groninger
Veenkoloniën. Na de MULO deed
ik HTS in Groningen afdeling
werktuigbouwkunde. Mijn vader
werkte als bedrijfsleider in een
houtzagerij. De bomen kwamen uit
Scandinavië en werden verwerkt in
de houtzagerij. Eigenlijk was het
misschien wel de bedoeling dat ik
in de toekomst de baan van mijn
vader over zou nemen, maar eerst
ging ik in militaire dienst en begon
in het leger na de basisopleiding als
vaandrig, een officiersrang en werd
gelegerd in Seedorf in Duitsland. In
die periode werd mijn vader ziek en
overlijdt. Hij was toen 51 jaar en mijn
moeder 48. Ik was nog jong en men
durfde het niet aan dat ik mijn vader
als bedrijfsleider van de houtzagerij
op dat moment zou opvolgen. In
de houtzagerij stond een antieke
stoommachine en wellicht daardoor
hebben zaken als stoom en heet water
altijd mijn interesse gehad.
Je diensttijd zat er op en je ging
werken?
Ja, het was in 1966. Eerst heb ik
nog gesolliciteerd naar een baan
in Limburg bij een papierfabriek
(water en stoom dus), maar dat was
te ver weg. En toen ben ik gaan
solliciteren in Vuren bij Loevestein/
Durox. Ik had het sollicitatiegesprek
met Berend Vrijma en omdat hij ook
Groninger was ging het gesprek ook
nog gedeeltelijk in het Gronings. Het
klikte en zo werd ik assistent chef
technische dienst bij Loevestein en
Durox in Vuren. Ik was inmiddels
samen met Martje, maar wij waren
nog niet getrouwd. En dus werd
mij gezegd door de heer Vrijma dat
ik de baan kon krijgen maar dan
wel getrouwd moest zijn, want dat
bracht rust. Wij zijn in dat jaar in

december getrouwd en gingen aan de
Meidoornlaan in Vuren wonen.
Zijn jullie in de kerk getrouwd?
Ja, wij zijn in Wildervank in de kerk
getrouwd. Alhoewel wij niet in de
kerk waren gedoopt of lidmaat waren.
Maar er was wel een verbinding met
de dominee, omdat mijn moeder
leidster was bij de Hervormde
gezinszorg in Wildervank en de
dominee daardoor veel op bezoek
kwam. Het was zijn vraag om ons te
mogen trouwen.
Heb je nog meer broers en zussen?
Ik heb een zus. Zij heeft samen met
mijn moeder voor mijn vader gezorgd
in de periode dat hij ziek was. Ze
werkte in die tijd in het Academisch
ziekenhuis in Groningen. Na het
sterven van mijn vader is mijn moeder
huishoudster geworden bij iemand in
Ulrum. Mijn zus is bij ons in Vuren
ingetrokken en is gaan werken in het
brandwondencentrum in Beverwijk.
Zij heeft in Woudrichem haar man
leren kennen, is getrouwd en is daarna
in Sliedrecht gaan wonen.
Jullie kwamen in 1966 in Vuren
wonen, je werd assistent chef
technische dienst bij Loevestein/
Durox en hoe was het met de kerk?
Moeilijk, want ik vraag me vaak
af waarom mensen geloven, wat
drijft mensen om gelovig te zijn?
Als je denkt aan oorlog en andere
toestanden. In mijn jeugd had ik al
veel belangstelling voor kerken en in
Veendam heb ik alle kerken bezocht.
Er was in die tijd een groot verschil
tussen het Protestantisme en de
Rooms Katholieke kerk.
In 1966 kwamen wij in Vuren en
de kerk was voor ons eigenlijk een
cultuurschok. In de kerk aan de dijk
hadden wij een wat nare ervaring.
Het was in de tijd dat de mensen nog
een vaste plaats in de kerk hadden.
Dat wisten wij niet en waren dat
ook niet gewend. Ik was samen met
Martje en wij gingen ergens in de kerk
zitten. Vervolgens werd ons gezegd:
je zit op mijn plek. En het herhaalde
zich drie keer dat wij weggestuurd

werden. Achteraf bleek dat wij overal
mochten gaan zitten als het lampje
bij de preekstoel uitging (een paar
minuten voor aanvang). Uiteindelijk
kwamen we terecht op de stoelen voor
de avondmaalstafel die vooraan in de
kerk onder de preekstoel stonden.
De ontvangst was voor ons een nare
ervaring en vervolgens zijn wij in
Gorinchem naar verschillende kerken
geweest o.a. bij ds. Van den Bosch
en ds. Wasterval, maar omdat er
verschillende dominees in dezelfde
kerk een preek hielden en wij met
sommige dominees het soms totaal
niet eens waren zijn we tenslotte niet
meer gegaan.
Wij misten de nuchtere en minder
gecompliceerde Groningse sfeer, maar
de kerk is altijd in onze gedachten
gebleven.

Hoe zie jij de kerk?
Allereerst is de kerk voor mij een
gemeenschap en geen instituut.
En belangrijk vind ik dat de kerk
een gezicht heeft, waarin de
naastenliefde heel belangrijk is.
Later heb ik cursussen gevolgd bij
Hoger Onderwijs voor Ouderen en
daar werden o.a. de kruistochten
besproken. Met vrienden hebben wij
ook al de steden die een rol hebben
gespeeld in de kruistochten bezocht,
wat een enorme verruiming heeft
gegeven en wat meer kijk op de strijd
die tijdens deze tocht is gevoerd. Die
ontwikkeling vond ik erg interessant
en vervolgens ben ik deel gaan nemen
aan het Leerhuis in Sleeuwijk, wat ik
nog steeds doe.
Christus, de kruistochten, dat zijn
verschrikkelijke jaren geweest. Je
hebt de donkere kanten gezocht. De
naastenliefde is essentieel. Je had
ook de signalen kunnen verkennen

en verandering kunnen brengen.
Door het instituut ben ik afgehaakt.
Heb ik er pijn of verdriet van? Nee, ik
ben er klaar mee.
Kennelijk kan het niet anders dan in
hokjes te denken.
Als ik in Veendam was gebleven dan
was ik wellicht in het kerkbestuur
terecht gekomen. Maar nee, ik heb
nooit de behoefte gehad mij daarin nu
nog verder te verdiepen. Ik vond het
interessant. Ik heb er veel van geleerd,
maar nu je het zo zegt: ik kan weinig
met God. Eigenlijk geloof ik daar
soms niet eens in. Evenmin als in de
hemel of de hel.
Wel acht ik de boodschap die Christus
heeft gebracht en tracht ik vanuit die
gedachte mijn leven te leiden.

(cellenbeton) geproduceerd en
Coers bracht het procedé mee
naar Nederland. In 1953 ontstond
de Durox-fabriek in Vuren. Toen
vervolgens Meppel werd gebouwd,
bleek het aandelenpakket te gering
om het eigen kapitaal te dekken en
werd er naar verruiming gezocht van
de aandelen. Die werden in eerste
instantie verkocht aan de Staatsmijnen
en later aan de Rheinisch-Westfälische
Kalkwerke.
De Staatsmijnen gingen sluiten en in
Ubach over Worms in Limburg werd
de derde gasbetonfabriek gebouwd,
uiteraard met inzet van de aandelen
van de Staatsmijnen maar ook met
subsidie van de Staat, maar daarbij de
verplichting mensen uit de mijnbouw
werkgelegenheid te bieden.
De Durox, je werd assistent chef
In 1972/1973 brak mede door de
technische dienst.
oliecrisis een zeer moeilijk tijd aan.
Inderdaad. Mijn leidinggevende was
De cijfers van de onderneming werden
Dick van ‘t Hof. Dat heb ik twee
sterk negatief en we moesten op het
jaar gedaan. Vervolgens werd een
matje komen in Duitsland en daar
gasbetonfabriek in Meppel geopend.
spraken ze van ‘Ein Leich im Keller’.
Nadat ik chef van de technische
(In Nederland zouden we zeggen we
dienst was geweest en algemeen
hebben een lijk in de kast maar in
bedrijfsleider over inmiddels drie
Duitsland lag die in de kelder).
fabrieken (Vuren Durox/Loevestein,
Er werd toen besloten een
Meppel en Landgraaf) werd ik
reorganisatie door te voeren en de
adjunct-directeur productie en
heer Hultzer en ik kregen de opdracht
techniek. We hadden toen circa 1.000 die reorganisatie op ons te nemen
man personeel. Op een gegeven
met daarbij de verplichting de cijfers
moment werd het bedrijf verkocht
voor het komend jaar positief te
aan Duitsers en vervolgens aan
laten zijn. Vele mensen moesten toen
Engelsen. Het verschil was daarbij
worden ontslagen. Ik moest bij wijze
tussen die eigenaars en de wijze
van spreken mijn buurman ontslaan
van samenwerken erg groot. Bij de
en onder andere ook mensen die de
Engelsen was het cijfermatig bezig
leeftijd van 57,5 jaar hadden gehaald.
zijn en bij de Duitsers was het meer
De reden daartoe was dat deze mensen
Befehl!
een extra uitkering kregen van de
staat om hun salaris tot hun 65ste
Hoe zat het historisch gezien met
verjaardag (pensioensleeftijd van
Loevestein en Durox?
toen) aan te vullen.
In 1903 richtte de heer H.F. Groot uit Een verschrikkelijke taak. Maar er
Gorinchem de kalkzandsteenfabriek
was geen andere mogelijkheid dit
Loevestein op. Zijn dochter trouwde
te voorkomen, omdat de hele zaak
met Albert Coers, die vervolgens in
op de fles zou gaan. Dan waren
het bedrijf terecht kwam als directeur. er nog veel meer mensen ook in
Hij vond de kalkzandsteenfabriek te
Vuren zonder werk gekomen.
saai en zocht naar wegen om de omzet Het resultaat was een afgeslankte
te vergroten en wat meer expansie te
organisatie met een positief resultaat!
krijgen.
De fabrieken van Loevestein en
In Zweden werd in die tijd naast
Durox werden ondergebracht in
de kalkzandsteen ook gasbeton
een Holding organisatie en daarbij
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Het is ‘lonely on the top’. Heb
je er onder geleden? Voelde je je
schuldig?
Ik voelde grote verantwoordelijkheid.
Je probeerde een zo goed mogelijk
financieel plan te maken, waardoor
het bedrijf en daarbij de mensen
die overbleven het gered hebben.
Bij een ontslag gaat het ook om
gezichtsverlies van de betrokkene en
ook daarmee heb ik veel geworsteld.
We zijn gelukkig in staat geweest veel
mensen die bij ons ontslag kregen
elders onder te brengen en dat gaf wat
verlichting.
Het was een moeilijke tijd en je staat
vaak alleen aan de top.
Maar ik heb ook geluk gehad met de
continuïteit van het bedrijf.
We konden hier blijven wonen,
waarvoor zowel mijn vrouw Martje
als ik dankbaar waren, want inmiddels
voelden we ons thuis in Vuren en dat
is ons heel veel waard.
De kerk hoort bij het dorp en
helpen hoort bij het dorp?
Eigenlijk voel ik mij geen onderdeel
van de kerk. Het gaat in de kerk
te veel om de eigen gemeenschap
en te weinig voor de mens in zijn
algemeenheid.
Maar ik geloof, wel voor een groot
gedeelte in de boodschap van
Christus.
Wie is Siemon Venema? We zoeken
naar de verdieping in de mens
Siemon. Kan ik ten diepste iets voor
mensen betekenen?
Volmondig ja! God is een ander
verhaal. Diep in mijn hart denk ik
dat er geen God, als opperwezen, is.
Want dan zou hij het toch voor de

vluchtelingen opnemen.
En kijk naar de tweede wereldoorlog
ook daarin kon hij toch ingrijpen?
Ik ben wel gedreven als het de
naastenliefde betreft. Ik geloof dat je
een taak hebt als je geboren wordt. In
ieder mens zit een goddelijk vonkje
en ja, dat beaam ik. Mijn uitstraling
is wellicht anders dan ik zelf diep van
binnen ben. Ik ben denk ik wat softer.
Dus ten diepste: Ik hou van mensen
en ben ondanks alles denk ik toch een
gevoelig mens. Ik bid ook. Tot wie,
weet ik niet, dat heb ik losgelaten.
En ja, we gaan een keer dood en dan
denk ik maar: Ik heb naar beste eer
en geweten gehandeld en geleefd en
dat zou een God dan toch ook moeten
weten?

Iconen zijn voor mij een spirituele
belevenis. De iconen keken naar mij.
Ik kan wel 40 uur met een icoon mee
bezig zijn en heb dan geen beleving
met die icoon, maar zodra je als het
laatste de ogen afmaakt, komen die
iconen tot leven en spreken ze tot je.
Het doet mij dan wel iets en ze hebben
voor mij ook een relatie met de
geschiedenis van de gehele kerk.
Tegenwoordig maak ik iconen voor
mensen die ziek zijn en graag een
icoon willen. Misschien wil ik wel
iets van naastenliefde uitstralen?
Een gevoel van icoonbeleving is
transparantie naar God. Verbinding
naar de Heilige die het voorstelt,
maar wel sta ik met twee benen op de
grond.
Vervolgens worden Rob en Ria
meegenomen naar de vele iconen
die er in zijn huis aan de Merellaan
hangen. U ziet daarbij ook een
afbeelding van een door Siemon
zelf gebouwd schip. Het geeft aan
hoezeer hij als werktuigbouwkundige
een groot inzicht heeft in bouw en
structuur van oude schepen en ook
over handvaardige en technische
kwaliteiten beschikt, die hun weerga
niet kennen. Helaas is Siemon met de
bouw van dit soort schepen gestopt,
maar gelukkig kwam er het uiterst
precisiewerk van het vervaardigen van
een icoon voor in de plaats.

Rob brengt het gesprek op iconen.
Je schildert iconen. Wat heb je met
iconen?
Toen ik 27 jaar directeur was en
stopte kreeg ik van Ytong (Durox)
een reis aangeboden naar Rusland
(Hermitage). En in Rusland heb ik
natuurlijk ook de mis bijgewoond in
Rob en Ria
een Orthodoxe Russische kerk. Dat
heeft een geweldige indruk op mij
gemaakt. Ze zingen bijvoorbeeld
ook fantastisch. Daarna hebben we
zelf een reis gemaakt naar Egypte
en het Catharinaklooster in de Sinaï
bezocht. Ik ben daarbij in een klein
iconenmuseum geweest en was diep
onder de indruk. Zo ben ik in contact
gekomen met iconen, de wijze waarop
die worden geschilderd en waarop
met iconen wordt omgegaan in de
Orthodoxe Kerk.
Ik heb toen 3 jaar een studie gevolgd
om zelf iconen te schilderen onder
leiding van een Bulgaars Orthodoxe
iconenschilder.
Wat zijn iconen voor jou?

VAN DE KLOK
EN DE
KLEPEL

‘Onze mooiste ervaringen zijn onze stilste momenten’.
Aldus Friedrich Nietzsche. Bedremmeld lees ik deze
zin. Want van stilte komt weinig terecht. Ja, het is wel
stil, nu het Coronavirus ons letterlijk uiteen drijft. In de
gereedschapskist van de regering is slechts de Avondklok
nog voorhanden.
Heel veel mensen hebben verdriet. Hun gezondheid
laat te wensen over. Faillissement dreigt voor
veel Middenstanders, Horecahouders en ZZP-ers.
Zorgpersoneel in ziekenhuis en verpleeghuis zakt door de
hoeven.
En het gaat maar door. De toeslagenaffaire loopt uit
op een drama voor alle betrokkenen. En dat is helaas
niet het enige schandaal in ons land. Denk maar aan de
schadeafhandeling van de aardbevingen in Groningen,
waar mensen nu al vele jaren niet weten waar ze aan toe
zijn. Over de grens is het al niet veel beter. Begrippen als
Brexit, Proud Boys zijn gemeengoed.
Het duizelt ons als we het journaal zien of de krant
lezen. Duistere tijden, die deprimeren. Iedereen maakt
zich zorgen. Soms is het gezeur, maar te vaak is er alle
aanleiding voor.
Maar er daagt iets aan de horizon. De beroemde stip! Het
vaccin verklaart de oorlog aan het virus. De mens is tot
veel in staat. Maar een tweede virus, de Engelse variant
diende zich aan. Daar hadden we nog niet op gerekend.
Weer is er onzekerheid, weer een Lockdown.
En dan zien we tot onze verbijstering ineens groepen
mensen in opstand komen. Op zoek naar een schuldige,
voortgejaagd door ongeduld. Ze gaan protesteren. Iemand
moet het toch gedaan hebben. Politici, bloeddrinkende
lieden. Complotten worden gesmeed. Plannen beraamd.

Rob Visser - Dominee

werden Loevestein en Durox als
werkmaatschappij beschouwd. Er
werden er voor Loevestein en Durox
drie directieleden benoemd, een voor
de verkoop, een voor de financiën en
ik voor de productie en techniek. Het
is gelukkig allemaal goed afgelopen.
Alle fabrieken bleven draaien in
Nederland en konden zich verder
ontwikkelen zonder al te veel zorgen.
In 2000 ben ik met pensioen gegaan.

Ieder land heeft zijn aanvoerders. Over de plas figuren tot
in de hoogste regionen van de regering. In ons land: Engel,
Baudet. Het is allemaal te triest voor woorden.
En de kerk, zij zwijgt. Te druk met … niet zingen, niet
samen zijn. En dat alles maakt onrustig. Er is zoveel
rumoer om ons heen, maar ook in onszelf. Angst,
onzekerheid, onvermogen, onmacht, maar ook woede,
wrevel.
We zien uit naar de zomer. Als Diederik Gommers maar
geen gelijk krijgt. Met zijn voorspelling dat de Lockdown
wel tot in de zomer zou kunnen voortduren. Nee toch.
We willen zo graag weer samen. Wat zou dat fijn zijn. We
zien ernaar uit. Het kan ons niet snel genoeg. Maar we
weten niets. Het enige is, dat we moeten leren de rust in
onszelf te vinden. De stemmen van ongeduld tot zwijgen
brengen. De mooiste ervaringen liggen niet bij de ander
of ver weg, maar zijn voorhanden. Ze zijn er, wanneer
we stil zijn. Ons even afsluiten voor alle gebabbel,
geredeneer, discussie. Even stil en je verwonderen over al
het moois, dat de schepping in dit voorjaar voortbrengt.
Even stil, zodat je de stem in jezelf hoort. De stem van
zelfreflectie, mijmering. De stem, die onze creativiteit
weer doet opbloeien. Onze fantasie, waardoor we ons niet
neerleggen bij het bestaande, maar leren zien, uitzien en
inzien, overzien en bezien en met Johannes in de stilte, ons
mooiste moment zien, dat de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde aanstaande zijn, waarvan hier en nu de tekenen te
zien zijn.
Dat zijn met recht en reden onze mooiste momenten.
Rob Visser
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Wat me even van het hart moet

Ze blijven vrolijk en bezorgd, energiek en vermoeid, betrokken en verdrietig, omdat veel niet
Gedurende de hele Coronatijd hebben we de
lukt, maar toch moet doorgaan. Wat dacht u
niet van de voortdurende zorg voor beaming en
kerk open op dinsdag- en donderdagochtend.
De filosofie hierachter is: contact houden, opdat streaming, de kerkbalans, de kerstfeestviering,
de vakantietijd, de stille week, de soos. En begin
gemeenteleden die dagen tussen 10 en 12 uur
welkom zijn in het kerkgebouw om een babbeltje maart is de cirkel rond en beginnen we alweer
aan het tweede jaar.
te maken, in de kerk een kaars te branden, en
koffie te drinken. Dat alles geschiedt in de grote
Vervolgens is er ook nog sprake van een Avondklok en een langere duur van de Lockdown. En
zaal, waar volgens Corona voorschrift op zeker
twee meter afstand ongeveer tien gemeenteleden daarom wil ik u op het hart binden om niet te
schromen en gerust even aan te komen op de
aanwezig kunnen zijn.
dinsdag- of donderdagochtend. Ook als u een
Op een enkele uitzondering na hebben we dat
getal nooit gehaald. Het aantal gemeenteleden,
keer met mij wilt spreken kan dat daar, maar u
dat toch de stap waagde komt niet boven de tien kunt ook altijd even laten weten, dat u contact
uit. Ook kerkenraadsleden mogen komen en die op prijs stelt, zodat we u kunnen bellen. In de
maken er gelukkig dankbaar gebruik van, zodat consistoriekamer kunnen we een gesprek voeren
we tussen de bedrijven door kunnen overleggen met in achtneming van de nieuwe Coronamaaten beslissen. Want het virus zet ons voortdurend regelen. Zo proberen we in afwachting van betere
tijden de gemeente op 'de waakvlam' te houden.
op een ander been. Iedere keer moeten we weer
iets nieuws verzinnen. Maar gelukkig zijn er een
Rob Visser
aantal zeer getrouwen in de kerkenraad, die de
moed niet opgeven en hun post niet verlaten.
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In Memoriam Gerrit Johan van de Giessen
Op 8 maart jl. overleed in het ziekenhuis te Gorkum de
heer Gerrit Johan van de Giessen in de leeftijd van bijna
90 jaar. Van de Giessen was een markant man, die veel
heeft betekend voor de samenleving en voor de kerk in
Vuren. Eigenlijk was hij meer bestuurder dan agrariër.
Althans, dat gevoel bekruipt je wanneer je kennis
neemt van ‘s-mans verdiensten. Dat hij natuurlijk ook
op laatstgenoemd gebied grote kwaliteiten had bewijst
het prachtige bedrijf, dat zijn zoon en schoondochter
overnamen en uitbreidden. Eigenlijk gaan mijn
herinneringen aan Gerrit terug tot begin jaren tachtig
toen er veel zorg was omtrent de toenmalige predikant.
Ik herinnerde mij ontmoetingen met hem. Hij was dat
vergeten, maar wel herinnerde hij zich bij de visitator in
de pastorie van Deil geweest te zijn. Toen ik met mijn
vinger wees op zijn gesprekspartner moest hij lachen. Ach
jawel, zo’n kleine veertig jaar doet veel vergeten. Maar
wat wij in Vuren niet zullen vergeten is zijn ongekende
inzet voor de bouw van de huidige Thaborkerk. Ik heb
de stukken van Bets den Adel te leen gekregen en mij
verbaasd over wat er allemaal moest gebeuren in die tijd.
Met grote bezieling leidde hij als president-kerkvoogd de
bouw en dat mag best een keer gememoreerd worden, hij
zette voor leningen N.B. zijn eigen bedrijf als borg in. Dan
moet je toch wel helemaal met hart en ziel in een goede
afloop geloven en tot heel veel bereid zijn! Mede met hulp
van vele Vurenaren is het gebouw uiteindelijk eind jaren
zeventig gereedgekomen. Voor honderd procent dankzij

zijn geestkracht en onkreukbaar vertrouwen. Als ik zie
wat een moeite het ons kost om kleine veranderingen in
het kerkgebouw tot stand te brengen, die in geen enkele
verhouding staan tot dit enorme project dan stijgt je het
schaamrood naar de kaken. Leiderschap is een charisma,
dat Gerrit in grote mate bezat.
Ik leerde hem dus opnieuw kennen in zijn levensavond
samen met zijn Koosje en was ik werkelijk verrast over
zijn vermogen genoegen te kunnen nemen met een sterk
teruglopend gehoor- en gezichtsvermogen. Maar hij bleef
meedoen en zich interesseren gezien ook de vragen, die
hij mij allemaal stelde. Ook toen Koosje hem zo plotseling
ontviel bewees hij zijn veerkracht hoewel de gloed er voor
hem af was. Maar geen klacht kwam er over zijn lippen.
Net voordat Corona ook in het ziekenhuis te Gorkum zijn
intrede deed overleed hij en was het ongemeen fijn, dat
één van zijn kleinzoons zijn opa nog voor een laatste maal
naar de boerderij haalde, waar zij een soort reünie hadden
georganiseerd. Dat moet hem heel goed gedaan hebben.
Korte tijd later overleed hij en mocht de begrafenis nog
net op de valreep van ingrijpende Coronamaatregelen in
de kerk, nee in zijn kerk plaats hebben. Direct daarna was
het verboden en onmogelijk. Dat moet ons allen heel goed
gedaan hebben. Want de Thaborkerk zal tot in lengte van
dagen gekoppeld blijven aan deze oersterke krachtige
persoonlijkheid, die in alles een bescheiden mens bleef en
wiens nagedachtenis de Thaborkerk zal blijven sieren.
Rob Visser

IN MEMORIAM
In Memoriam Adriana Hoekstra-Versteeg
Op 5 januari van dit jaar overleed Adriana HoekstraVersteeg op de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde in de laatste
periode van haar leven in het verzorgingshuis te Rumpt.
Jaantje, want zo kende iedereen haar, was een authentieke
vrouw, die zich in woorden en daden niet liet leiden door
wat ‘men’ ervan vond. Zij handelde en sprak, zoals het
haar bij ingeving overkwam. Een verrassend mens dus, die
met humor de mensen tegemoet trad. Toen ik haar bij mijn
kennismakingsbezoek aan de deur aansprak en zei wie ik
was, antwoordde ze ‘nou en?’ Enigszins afgebluft stond
ik daar aan de deur en wist meteen wat voor ‘vlees ik in
de kuip’ had. Komisch, spraakzaam en confronterend. Ze
draaide er niet omheen. Aanpakken was haar levensdevies.
Maar helaas was haar levensavond zeker in de laatste

maanden zwaar. Haar levenskrachten ontvielen haar en
met een zwak gehoor was het niet eenvoudig met haar te
communiceren. Haar drie dochters herinneren zich haar als
een allerliefste moeder, die nauw betrokken was op hun
gezinnen. Daarvan getuigden ook de toespraken van haar
kleinkinderen en haar dochters. Kort voor haar sterven
belde Rianne mij en vroeg mij te komen. Op haar verzoek
lazen we de vertrouwde woorden uit psalm 23 en spraken
een gebed uit. Het gaf aan allen rust. Rust, die ook Jaantje
zo behoefde om het leven en haar dierbaren los te laten. In
alle vrede ging zij heen, omringd door veel liefde ook van
het personeel van het verzorgingstehuis, waar zij verbleef.
Rob Visser

09
•
11
•
09
•
•
•

VAN DE
KERKENRAAD
Goed nieuws verkiezing ambtsdragers
De kerkenraadvergadering in januari is niet doorgegaan vanwege alle
extra maatregelen op het gebied van de Corona. Alhoewel wij zeker
afstand bewaren en dat ook lukt in onze grote bijzaal sluiten wij ons
aan bij het advies om de contacten zo gering mogelijk te houden.
Alle agendapunten konden doorgeschoven worden naar de volgende
kerkenraadsvergadering op dinsdag 23 maart 2021. Op de agenda
stond o.a. verkiezing ambtsdragers. Verkiesbaar zijn ouderling Ank
de Kock, ouderling Aty de Groot, ouderling kerkrentmeester Pleun
Tromp en ouderling kerkrentmeester Ria Looijen. Alle vier hebben
inmiddels kenbaar gemaakt om nog een periode door te gaan. Daar
zijn wij dankbaar voor en blij om en is ook goed nieuws voor onze
gemeente.
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Zondagse vieringen
Nadat er in december door de regering weer strengere maatregelen
werden genomen heeft de kerkenraad besloten vanaf dat moment
de kerkdiensten zonder kerkgangers en alleen met de noodzakelijke
medewerkers te houden. Op zondagmorgen zijn er doorgaans 6
personen aanwezig. In januari is er besloten om ook niet meer een
klein koortje te laten zingen. Alleen als Peter van de Minkelis organist
is worden de liederen door Peter gezongen. De overige zondagen
speelt de organist de melodie en leest de predikant de tekst of er wordt
een filmpje op de beamer vertoond. Het zijn dringende adviezen van
de landelijke kerk (PKN) die wij volgen. Als er weer versoepelingen
komen laten wij dat direct weten via de wekelijkse nieuwsbrief.
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. Heeft u geen mailadres en wilt u de wekelijkse
nieuwsbrief toch ontvangen neem dan contact met Ank de Kock op.
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 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
Ria Looijen, preses

VORMING EN
TOERUSTING
2020 - 2021
Leesclub op woensdag 27 januari 2021
Op deze datum bespreken we ‘Viktor’ van
Judith Fanto. Dit keer online.
Samenvatting
Viktor is het debuut van Judith Fanto.
Viktor is een roman, gebaseerd op de
lotgevallen van de Weens-Joodse familie
van Fanto. Viktor heeft echt bestaan.
Met Viktor schrijft Judith Fanto een
hartveroverende, waargebeurde
familiegeschiedenis over de betekenis van
familiebanden.

Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

Wenen, 1914. De zesjarige Viktor
Rosenbaum redt weeskind Bubi uit een
vijver in het Praterpark. Tussen hen
ontstaat een levenslange vriendschap en
Bubi wordt opgenomen in de gegoede
Weens-Joodse familie. Viktor, die maar
niet wil deugen, ontpopt zich als patser
en rokkenjager en maakt geen van zijn
vele studies af, tot groot verdriet van de
intellectuele Rosenbaums. De Anschluß in
1938 vormt een keerpunt: met heldhaftige
vindingrijkheid en brutaliteit beschermt
Viktor iedereen die hij liefheeft.
Nijmegen, 1994. Geertje Rosenbaum,
de jongste telg van de familie, rebelleert
tegen de angst en schaamte waarmee
de Rosenbaums hun Joodse identiteit
beleven. Wanneer houdt haar familie
nu eindelijk op met onderduiken? En
waarom wordt Viktor, de broer van haar
grootvader, doodgezwegen? Als Geertje
op onderzoek uitgaat, stuit ze op een
onwaarschijnlijk familiegeheim.
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Aty de Groot

PROTESTANTSE
GEMEENTE
ROND DE

THABORKERK

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Evaluatie kerkbalans 2020
Kerkbalans 2020 is wat betreft de totale opbrengst de
hoogste ooit geweest. Uiteindelijk is er vorig jaar
€ 43.488,52 toegezegd en daarvan is € 43.058,52 werkelijk
binnengekomen. Ongetwijfeld komt er van de resterende
€ 430,- nog wat binnen. We mogen en kunnen heel
trots op elkaar zijn, want heel veel kerken zullen eerder
een afname hebben ervaren. Zeker ook met de dalende
ledenaantallen landelijk.
Begin vorig jaar benaderden de kerkrentmeesters de
gemeenteleden met de vraag wat zij wilden geven aan de
plaatselijke kerk in 2020. Gemeenteleden reageerden zeer
positief! De kerkrentmeesters willen de gemeenteleden
hartelijk bedanken voor de bijdragen en het vertrouwen.
Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat het
resultaat op de totale jaarrekening is. We weten allemaal
wel dat we vorig jaar een enorm inkomstenverlies hebben
gehad vanwege de Corona door het wegvallen van allerlei
activiteiten. Later in het jaar, als de jaarrekening 2020
klaar is, kunnen we de definitieve cijfers presenteren.
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Actie Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’
Als deze uitgave van het kerkblad op de deurmat valt zit
de actie Kerkbalans 2021 in onze gemeente er bijna op.
Enkele toezeggingskaarten moeten dan nog binnenkomen
maar het grootste gedeelte is al binnen. Helaas kunnen
wij nog geen totaalstanden doorgeven aangezien de kopij
ingeleverd moet worden als de actie nog volop bezig is.
Gelukkig hebben wij de gemeenteleden voldoende
kunnen informeren via de wekelijkse nieuwsbrief en de
kerkbalansfolder. Geweldig is ook dat gemeenteleden
meegeholpen hebben in deze Coronatijd de enveloppen
in de brievenbus te doen bij de kerkbalansloper in zijn of
haar wijk of in de brievenbus van de kerk of bij mij.
Kerkbalans 2021 is heel belangrijk zodat de Thaborkerk
van betekenis kan blijven, ook in de toekomst. De eerste
resultaten die ik zag aan toezeggingen en betalingen op de
bankrekening bieden mogelijkheden en zijn hoopgevend.
Dank u wel voor uw toezegging voor 2021
Oja en waarom ook alweer Kerkbalans?
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste geldwerfactie
in onze gemeente. Zo’n 54% van de baten worden door
deze actie bijeengebracht. Met deze actie kunnen we veel
betekenen voor de samenleving waarin juist nu iedereen
veelal op zichzelf is aangewezen.
De Coronacrisis had, en heeft, grote gevolgen. Niet
alleen voor de samenleving, ook voor ons als kerk.

Nabijheid in de anderhalve-meter-samenleving vroeg om
de nodige aanpassingen. Samenkomen zoals we gewend
waren kon even niet meer. Het omzien naar elkaar moest
ineens anders worden vormgegeven. Vanuit het oogpunt
‘wat kan er nog wèl’ hebben we hier zo goed mogelijk
op ingespeeld met onlinevieringen, gemeentebrieven
van Rob, wekelijkse nieuwsbrieven van de kerkenraad,
telefoontjes, ansichtkaarten, geschenkjes van de diaconie
en van de handwerkclub, etc.
Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar bracht extra
kosten met zich mee die we zonder enige aarzeling op ons
hebben genomen. Anderzijds waren er minder inkomsten
door het wegvallen van o.a. het collecteren op de
vertrouwde manier. Uw steun in 2021 is daarom van een
nog groter belang willen we de Thaborkerk waarborgen
voor de toekomst.
Natuurlijk als het weer kan en mag hopen we in 2021
opnieuw mooie activiteiten op te kunnen starten zoals
een aansprekend programma van Vorming en Toerusting,
ontmoeting bij de koffie na de viering, etc. Ondanks alle
beperking in de afgelopen tijd hebben we laten zien dat de
Thaborkerk is blijven omkijken naar elkaar. Iets om trots
op te zijn!
Met elkaar willen we graag dat:
- er op zondag vieringen worden gehouden
- de Thaborkerk wordt onderhouden, verwarmd en 		
schoongemaakt
- het werk voor de jeugd, de ouderen en de zieken 		
doorgaat
- bijzondere vieringen, zoals met Pasen, Kerst en
Pinksteren, en de kerkelijke begrafenissen en
huwelijken doorgang vinden
- de predikant zijn salaris en de organisten hun
onkostenvergoeding ontvangen
- er verschillende activiteiten worden georganiseerd
Ons rest nog u van harte te bedanken voor het vertrouwen
dat we elk jaar weer van u allen mogen ontvangen.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Ria Looijen

DANK JE WEL AAN ALLE VRIJWILLIGERS
VAN DE ACTIE KERKBALANS 2021
Ook dit jaar zijn in januari vrijwilligers op pad gegaan
voor onze kerk. Deze vrijwilligers trotseren elk jaar weer
de weersomstandigheden om de enveloppen de ene week
te bezorgen bij de gemeenteleden en de andere week
halen zij de antwoordenvelop weer op. Dit jaar was er een
extra moeilijkheid en dat was en is de Coronacrisis. Een
gedegen organisatie was noodzakelijk om toch de actie
te kunnen houden en de vrijwilligers zo goed mogelijk
op pad te sturen. Onze dank gaat uit naar alle mensen die
zich inzetten voor de actie Kerkbalans. Met name noemen
we hierbij Ans de Bruijn en deels ook haar zus Margriet
die mee hebben geholpen de actie op poten te zetten én de
kerkbalanslopers die samen ongeveer 230 adressen hebben
bezocht. Met name noem ik Margriet de Bruijn, Roel
van Dalen, Eefje Horsten, Ank de Kock, Herman Lefers,
Trudie en Joost van der Meijden, Truus Mos, Jan Roza,
Kitty van Steenis, Peter Verhoeven, Jan Vermeulen en
Annemieke Wilschut. Met zorg en aandacht bezorgen zij
de enveloppen en halen die dan waar nodig een week later
op. Vervolgens wordt er met de opmerkingen zorgvuldig
omgegaan.
Dank je wel nogmaals aan alle vrijwilligers van de actie
Kerkbalans 2021.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Ria Looijen

EINDSTAND
KERKBALANS 2020
De stand zoals deze was op 19 januari 2021:
Toegezegd voor 2020  				

€ 43.488,52

Reeds betaald 				
€ 43.058,52
______________________________________________
Nog te ontvangen 				
€
430,00

BUITEN DE COLLECTEN OM ONTVANGEN
Giften t.b.v. het kerkrentmeesterlijk beheer:
Via Rabobankrekening				
Via Janie Tromp (pastorale team)			
Via Ria Looijen (kerkenraad) 				
Via Ria Looijen (kerkenraad)				
Via Ank de Kock (kerkenraad)				
Via Rabobankrekening				
Brievenbus Thaborkerk (quotum)			

€ 50,00
€ 10,00
€ 100,00 (kerstgift)
€ 100,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 10,00

Opbrengst acties:
Kassabonnenactie van slagerij Bouter
Van de handwerkclub t.b.v. de kerk		
Van de handwerkclub ‘mondkapjes’		
Opbrengst kerstspecialiteiten-actie		

€ 63,80
€ 150,00
€ 85,00
€ 672,50

Alle gevers en doeners hartelijk dank!

Verantwoording collecten kerkrentmeesterlijk beheer:
8 november
15 november
22 november
29 november
6 december
13 december

Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

Binnengekomen giften
van 18.11.2021 t/m
13.01.2021 i.v.m. verlies
van collecte-inkomsten
in de Coronatijd				

€ 92,32
€ 85,17
€ 169,30
€ 59,82
€ 92,88
€ 112,08

€ 1.185,50
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Wat zijn de drijfveren van ouderling Ank de Kock?
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Toen mij werd gevraagd waarom ik ouderling ben
geworden ben ik ver teruggegaan in mijn geheugen. Ik
was nog jong toen mijn moeder overleed en dat heeft
mij aan het denken gezet over mijn geloof en de manier
waarop zij heeft geleefd. Ik zeg altijd: ‘Mijn geloof is
een erfenis van mijn moeder.’ Toen wij, Frans en ik, in
de jaren zeventig belijdenis deden is het kerkenwerk
eigenlijk snel begonnen. Ik werd zondagsschoolleidster
wat voor mij een fijne ervaring is geweest en waar ik
met plezier op terug kijk. Toen de HVD (Hervormde
Vrouwendienst) werd opgericht ben ik daar gelijk mee
begonnen. Daarmee begon ook het bezoekwerk en het
raakte mij om mensen te bezoeken en hun verhalen te
horen. In de jaren negentig werd ik voor de eerste keer
ouderling. Daarna kwam ik algauw in het pastorale
team. Na een tussenpauze van 4 jaren werd ik opnieuw
gevraagd als ouderling, waarop ik ja zei. En nu zit ik
er inmiddels alweer een behoorlijk aantal jaren in de
kerkenraad. Ik ben gegroeid in het kerkenwerk en zeker
in mijn ambt als ouderling. Mij spreekt heel erg aan om
er te zijn voor mensen die je nodig hebben. Vaak vind ik
het ontroerend als mensen hun problemen zomaar aan je
toe vertrouwen. Een luisterend oor is het belangrijkste.
Ik heb inmiddels wel geleerd dat mijn mening er niet
toe doet, je komt voor die ander en je hoeft alleen maar
te luisteren maar soms, en dat is voor mij heel fijn, kan
ik ook daadwerkelijk iemand helpen.
Zo kreeg ik eens een gedicht van onze eerste
vrouwelijke ouderling en dat begon zo:
Je hoeft niet altijd zendeling te wezen
om in de dienst van onze Heer te staan.
Was voor je zieke buurvrouw ook maar eens de borden.
Dan heb je ook Gods wil gedaan.
Als ik onze Thaborkerk in kom voel ik me thuis en ben
dankbaar een steentje bij te mogen dragen aan het werk
voor deze kerk. En ik krijg daar van het thuisfront ook
alle ruimte voor.
Ank de Kock

VAN DE HANDWERKCLUB
Nieuws van de handwerkclub
Net als veel andere dingen ligt de handwerkclub stil
tot betere tijden. Maar toch wil ik laten weten dat onze
kerstballen/kerstdoosjes die we rondgebracht hebben
half december, bij mensen waarvan wij dachten dat ze
75 jaar of ouder waren, zeer gewaardeerd is door veel
van onze dorpsbewoners. We hebben veel bedankjes
gehad van mensen die er aangenaam door verrast waren.
We vonden het leuk om te doen en nog leuker dat er
zoveel positieve reacties op kwamen. Hartelijk dank
daarvoor.
Namens de handwerkclub, Anjo van Dalen

VAN DE DIACONIE
Er is weer een nieuw jaar begonnen en we hopen dat het
dit jaar alleen maar beter zal worden. Dat wensen we
namens de diaconie u ook allemaal van harte toe.
Eerst willen we u allen hartelijk bedanken voor uw
giften, via bank en brievenbus, die bij de diaconie
zijn binnengekomen sinds het uitbreken van de
Coronapandemie. We hebben in deze periode meer dan
3.000 euro ontvangen en op deze manier kunnen we
elke week toch alle diaconale doelen, die op het rooster
stonden, steunen. Het is nu natuurlijk niet de bedoeling dat
u denkt dat het nu wel een tandje minder kan want zoals u
allemaal weet klagen vele goede doelen dat hun inkomen
in 2020 veel lager is dan voorheen. Dus wij hopen dat u
uw geld blijft overmaken.
10 maart is het biddag, en elk jaar houden we de zondag
na biddag een voedselinzameling. Op dit moment zijn we
van plan om u op zaterdag 13 maart van 10 tot 12 uur in
de gelegenheid te stellen om producten te brengen voor
de voedselbank. Via de nieuwsbrief houden we u op de
hoogte of dit inderdaad door zal gaan.
Op 17 februari is het Aswoensdag en zondag 21 februari is
de eerste zondag van de 40-dagentijd. Zoals u weet wordt
daar door de diaconie elk jaar veel aandacht aan besteed.
Ook dit jaar willen we ons best doen om veel van deze
acties door te laten gaan. De spaardoosjes voor Kerk in
Actie worden dit jaar niet besteld maar wel vragen we
u allen om thuis in een potje, doosje of wat dan ook, te
sparen in de 40-dagentijd en dit met Pasen over te maken
op rekening van de diaconie o.v.v. Spaardoosjes. De
kaarten die we in deze tijd schrijven voor gedetineerden
en tbs-ers worden dit jaar weer besteld. Laten we deze
mensen, in ook voor hen moeilijke tijd, niet vergeten.
We hopen dat velen van u zich melden om een kaart te
ontvangen en te schrijven. Meld u bij een van de diakenen.
De vaccinaties tegen Corona zijn begonnen en de dagen
gaan weer lengen, daarom:
Heb moed, hou vol!!

Melkbus
Bij velen is de melkbus in de hal bekend.
Toch wil ik deze, namens Herman Lefers, toch nog eens
onder de aandacht brengen.
In de tijd dat Herman diaken was is hij begonnen met
inzamelen en toen hij stopte als diaken is hij doorgegaan
met deze inzameling tot op de dag van vandaag.
In de hal van de kerk staat de melkbus zodat u uitgeknipte
postzegels of hele enveloppen met postzegels daar in kunt
deponeren.
Maar er is nog veel meer wat daar in kan.
Zoals:
- Postzegels, uitgeknipt of hele enveloppen
- kaarten (kerst, verjaardag, ansicht, enz.)
- lege inktcasettes
- brillen
- telefoons en opladers
Nu de kerk al weer vele weken gesloten is kunt u uw
spullen ook afgeven bij Herman, Graaf Reinaldweg 1.
Telefoonnummer 0183-630450.
Als Herman genoeg spullen heeft brengt hij het naar
Molenaarsgraaf. Daar is een inzamelpunt van Kerk in
Actie en daar vandaan wordt het naar het centrale punt in
Utrecht gebracht. Daar zoekt men alles uit en voert men
eventuele reparaties uit, en wordt het zo mogelijk verkocht
of gaat het naar landen die minder rijk zijn dan wij en
krijgt het een tweede leven.
Kortom als u één of meerdere dingen zoals hierboven
genoemd weg wilt doen breng het dan bij de kerk of bij
Herman.
Bij voorbaat dank.
Anjo van Dalen, diaken

Namens de diaconie, Anjo van Dalen

COLLECTEN
DIACONAAL WERK
Verantwoording collecten diaconaal werk
8 november
15 november
22 november
29 november
		
6 december
13 december

Corona Wereldwijd		
Oikokrediet			
Plaatselijk diaconaal werk
Kerstcampagne		
Kinderen in de knel		
Kerstcampagne		
Kerstcampagne		

€ 115,85
€ 119,50
€ 153,70
€ 39,88
€ 63,20
€ 61,92
€ 74,72

Buiten de collecten om ontvangen
Giften t.b.v. de diaconie:
Via Ria Looijen (kerkenraad)						
Via brievenbus Thaborkerk						

€ 100,€ 10,-
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VAN HET PASTORAAT
Bloemengroet
De bloemen uit de zondagse eredienst
gingen de afgelopen periode als groet
en bemoediging of als felicitatie naar:
8 november
De heer en mevrouw H. Lankhorst,
Achterdijk 2
15 november
De heer A. van der Giessen,
Spreeuwenlaan 27
22 november
De heer S. Tuiten, Mildijk 70
De heer C. van Wijk, Molenlaan 27
29 november
De heer J. Roza, Mildijk 20
6 december
Mevrouw A. Raus,
Spreeuwenlaan 19
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13 december
Mevrouw A. Verzijl, De Rietput 87
20 december
Mevrouw W. Looijen, Gorinchem
3 januari
Mevrouw D. van Wijk,
Seringenlaan 23
10 januari
De heer en mevrouw G. Muilenburg,
De Wetering 1
17 januari
De heer T. Kuup, De Rietput 99

Zieken
Op het moment van dit schrijven
verblijven er geen gemeenteleden in
het ziekenhuis. Wel zijn er in onze
gemeente zorgen om ernstig zieken
en gemeenteleden die wachten op
een operatie, een behandeling of de
uitslag daarvan. Weet u gedragen door
de voorbeden in de gemeente. Wij
wensen u allen veel kracht, sterkte en
Gods nabijheid toe.
Jubilea
Op 6 januari waren de heer en
mevrouw G. Muilenburg-van
Ballegooijen, De Wetering 1,
vijfenvijftig jaar getrouwd.
Op 18 januari waren de heer en
mevrouw H. Walraven-van der
Linden, Achterdijk 4, zestig jaar
getrouwd.
Ook vanuit dit kerkblad namens de
gemeente nog van harte gefeliciteerd.
Verhuisd
De heer W. de Jong is verhuisd naar
Molenkamp 78 in Herwijnen.
De heer W.A. van der Leden
is verhuisd naar Boutlaan 1 in
Herwijnen.
Mevrouw M. van Dusseldorp is
verhuisd naar Sluimerskamp 11 in
Herwijnen.
U allen een goede tijd in de nieuwe
woonomgeving.

TERUGBLIKKEN
Mevrouw A. van Anrooij, Mildijk
41, is nieuw ingekomen in onze
gemeente.
Wij heten u van harte welkom in onze
gemeente.
Ank de Kock, ouderling
Bedankt
Wij willen een ieder bedanken die
heeft meegeleefd in de vorm van
kaarten, telefoontjes en presentjes van
de handwerkclub.
Peter loopt nu met de rollator onder
begeleiding en toezicht.
Hij krijgt twee keer per week
fysiotherapie in het Beatrixziekenhuis.
Het herstel gaat in stappen en dat
heeft zijn tijd nodig.
Hartelijke groeten,
Peter en Hannie Dane-Roozemond
Dank je wel
Graag wil ik iedereen hartelijk
bedanken die mij tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en het
revalidatiecentrum maar ook thuis
hebben verrast met een kaartje, een
telefoontje, een bloemetje of zelfs een
bezoekje. Ook van de bloemen uit de
kerkdienst heb ik genoten.
Het heeft mij heel goed gedaan.
De operatie is geslaagd en momenteel
ben ik volop bezig met therapie. Het
gaat lang duren maar het gaat ook
steeds beter en daar ben ik dankbaar
voor.

Kerst 2020
2020 was een vreemd jaar. We wilden heel graag weer
een gezinskerstavondviering houden met een kerststal
en levende dieren. We herinneren ons wellicht nog
deze viering in 2019. Helaas was dat niet mogelijk.
Kerstavondviering is met name een viering voor het hele
dorp met het zingen van de bekende kerstliederen en dat
waren precies de onderdelen die niet mogelijk waren door
de Coronacrisis. Dan zoek je naar alternatieven. Onze
organist Erik Versteeg heeft een prachtige kerststal en
die heeft hij samen met Truus geplaatst. Het leek wel een
kerstkaart! Een aantal mannen haalde in het Brabantse
land een prachtige kerstboom. Dat doen ze al vele jaren.
Dit jaar is deze boom voor het eerst naast de preekstoel
geplaatst met de kerststal er naast. Een prachtige vondst
vond ik. Helaas voor de meeste onder u was dit tafereel
alleen te zien via de livestream. We waren er heel blij
mee en dankbaar om zo toch een kerstsfeer te creëren in
de Thaborkerk. Hartelijk dank Erik en mannen van de
kerstboom.

in een kerstavondviering is voorgegaan. Omdat ik in een
klein koortje meezong, wat toen nog mocht, was ik er
en werd toch geraakt, al was het alleen al om drie mooie
kinderen uit ons dorp die schattig verkleed waren en op
een prachtige wijze Maria, Jozef en de herder vertolkten.
Op kerstavond werd het uitgezonden dankzij de
mogelijkheden en de techniek van deze tijd. En hadden
we het gevoel dat het toch ‘echt’ kerstavond was. Leuk is
ook te vermelden dat we na een week van de uitzending
280 bezoekers hadden. Ja en dat is ook weer positief want
zoveel zouden er nooit in de kerk zijn geweest.
Ria Looijen, preses
Kerstspecialiteiten-actie succesvol
Helaas geen kerstmarkt in december vorig jaar maar wel
een kerstspecialiteiten-actie. Tijdens een van de ‘open
kerk’-morgens hebben we met elkaar gebrainstormd en
zagen dit als een kans om te doen in de Coronatijd. Truus
Mos heeft deze actie gecoördineerd en het is een mooi
succes geworden. Dankzij u, die de lekkernijen hebben
gemaakt en dankzij u die ze gekocht hebben. We hebben
vele positieve reacties gehad. En... het was ook heel
erg lekker! Ook de opbrengst was heel leuk, namelijk
€ 672,50, netto. Hartelijk dank Truus, bakkers, koks en
kopers.
Ria Looijen, preses
POTGRONDACTIE 2021

Nieuw ingekomen
Mevrouw Corrie van Leersum,
wonende in La Terrière in Frankrijk, is
nieuw ingekomen in onze gemeente.
Hartelijke groet,
Corrie, een zus van Arina, volgt onze
Wilma Looijen
vieringen via de livestream.

De potgrondactie die we al jaren organiseren in en rond
Herwijnen kan dit voorjaar helaas niet doorgaan. De reden
is de situatie rond Corona in ons land. We hopen dat het
volgend jaar wel weer mogelijk is.
De opbrengst van de potgrondactie wordt voor een deel
overgemaakt naar een project van Dorcas in Almere.
Misschien wilt u, nu de potgrondactie niet wordt
georganiseerd, een gift overmaken naar het
rekeningnummer van de Werkgroep Dorcas Herwijnen.
Toch is het een vreemde gewaarwording om de
kerstnachtdienst op zaterdagavond 19 december om half
zes op te nemen. Je mist de sfeer van een volle kerk en het
speciale gevoel dat er bij komt. Mede dankzij de muzikale
medewerking van Erik en Peter, van drie kinderen van
Het Kompas die Maria, Jozef en de herder vertolkten
en van Rob en andere medewerkers is het gelukt een
kerstnachtviering te houden. Het was voor Rob de eerste
keer in zijn werkzame leven dat hij niet op 24 december

Rek.nr. NL 93 RABO 0103 3803 02
Uw gift zal bestemd zijn voor het WASH-project (water,
sanitaire voorzieningen, hygiëne) in Kenia. Meer
informatie kunt u vinden op de website van Dorcas.
Werkgroep Dorcas Herwijnen,
Henk en Corrie van Wijgerden, Volker Wytzes en Winy
van Wijk
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VIERINGEN
Na afloop van de vieringen is er ontmoeting in de bijzaal en is er koffie, thee en limonade
Zondag 7 februari 10.00 uur

Zondag 28 februari 10.00 uur

Zondag 21 maart 10.00 uur

Ds. Henk Dijk uit Acquoy
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Werelddiaconaat
Bangladesh
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Veertigdagentijd
Ds. Annemarie van Wijngaarden uit
Amsterdam
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: 40 dagentijd binnenlands
diaconaat
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Corinne van Drenth
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Veertigdagentijd
Ds. F. van Helden uit Delft
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: 40 dagentijd Indonesië
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 14 februari 10.00 uur

04
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AGENDA
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
Kopij inleveren voor het volgende Klokje
maandag 15 maart 2021 bij Ria Looijen
Dinsdag 16 maart
Moderamenoverleg
Woensdag 17 maart
Leesclub om 20.00 uur online of in de bijzaal
(afhankelijk van de Coronamaatregelen)
Dinsdag 23 maart
Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur
Het Klokje verschijnt in de
week van 29 maart 2021

Drs. Paul van Dam uit Houten
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie Ethiopië
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Corrie Weeda
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Ria Looijen
Zondag 21 februari 10.00 uur
Veertigdagentijd
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: 40 dagentijd Moldavië
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 7 maart 10.00 uur
Veertigdagentijd
Ds. Peter van Ankeren uit Wognum
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: 40 dagentijd Colombia
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp
Zondag 14 maart 10.00 uur
Veertigdagentijd
Biddag
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Blikkenactie voedselbank
- kerkrentmeesters: Quotumcollecte
Organist: Erik Versteeg
Koster: Corrie Weeda
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 28 maart 10.00 uur
Veertigdagentijd
Palmzondag
Herma Visser-Locht uit Rhenen
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie Ghana
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Corinne van Drenth
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp
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KERKENRAAD
PREDIKANT
Ds. Rob Visser
Cuneralaan 48
3911 AD Rhenen
robvisser51@gmail.com
tel.: 06-44822298
0317-756084

PRESES/OUDERLINGKERKRENTMEESTER
Ria Looijen
De Rietput 11
4214 DW Vuren
ria.looyen@planet.nl
tel.: 0183-632758
mob.: 06-22449008
SCRIBA/DIAKEN
Joke Versluis
Waaldijk 130
4214 LD Vuren
jokepietversluis@hetnet.nl
tel.: 0183-637479
OUDERLINGEN
Ank de Kock
Meidoornlaan 8
4214 DG Vuren
fransenank@hotmail.nl
tel.: 0183-633755
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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
OUDERLINGKERKRENTMEESTERS
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

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

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

