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Het is nu ruim een jaar geleden, begin maart 2020, 
dat ik vol enthousiasme in het kerkblad schreef dat 
samen eten mensen verbindt. Toen nog niet wetende 
wat de wereld te wachten stond. Dat amper een 
paar weken later alles afgelast werd en Nederland 
in een intelligente lockdown terecht kwam door 
het gevaarlijke en besmettelijke Corona-virus. Het 
paasontbijt ging toen niet door. We zijn nu een jaar 
verder en weer gaat het paasontbijt niet door. Er 
zijn opnieuw aanpassingen in de vieringen. Online 
vieringen zijn al niet meer weg te denken in de kerk. 
Na een tweede lockdown van een paar maanden 
gaan we met Pasen weer proberen met maximaal 30 
mensen samen te komen. 

Ook schrijf ik verderop in dit blad over de winterse 
week die ons verraste in de tweede week van 
februari. Ik had zelf dienst op zondag 7 februari. 
Het sneeuwde, de wereld was wit maar ook zacht en 
vredig. Kinderen genoten optimaal van het sleeën 
vanaf de dijk bij de Bossestoep. Er werd zelfs weer 
geschaatst. In mijn herinnering was het vroeger 
elke winter echt winter en konden we ook elk jaar 
schaatsen. Zoals elke zomer de zon volop scheen en 
wij elke vakantie aan de Waal doorbrachten. Tussen 
twee haakjes ‘de stroom’ zoals we de rivier noemden.

Kijk en dan ben ik nu daar waar ik wil zijn: bij 
die goeie ouwe tijd. Vroeger was alles beter en 
mooier. Soms verlang je terug naar de tijd dat alles 
anders was. Naar hen die er toen nog waren en er 
nu niet meer zijn. Maar was die tijd wel zo goed? 
Natuurlijk konden we niet elke winter schaatsen 
en zaten we niet elke vakantie aan de stroom. We 
onthouden de mooie dingen. Klagen over het heden 
en terugverlangen naar het verleden is wellicht 
menseigen. Zeker in de huidige situatie wordt er 
nu al met weemoed terugverlangd naar de tijd voor 
2020. Maar vroeger was alles beter is misschien wel 

VAN DE
REDACTIE
‘NIEUW LEVEN’

de meest niet dankbare uitspraak die er is. Het wordt 
namelijk nooit meer vroeger. Je blijven verzetten 
tegen de toekomst is net zo onzinnig. Hoe lastig de 
situatie ook is.

Terugverlangen naar het oude leven, maar wellicht 
staan we voor een nieuw leven. Het zal nooit meer 
zo worden zoals het was. Ook in de kerk niet en dat 
houdt ons behoorlijk bezig. Veel mensen zijn er al 
helemaal aan gewend om thuis de vieringen te volgen 
op de televisie, de laptop of tablet. We vergaderen 
nauwelijks en activiteiten staan ook nog niet gepland. 
We kunnen nog zo weinig. 

Het is lente met in de kerk als hoogtepunt Pasen! 
Geleidelijk wordt het weer warmer en wordt de kans 
op vorst kleiner. In de tuin gaan de struiken en bomen 
weer uitlopen en veel planten gaan langzaamaan 
weer bloeien. Er komt weer nieuw leven. Nog 
even en de lammetjes dartelen weer in de wei. Een 
prachtig jaargetijde breekt aan. Zo staan we ook aan 
de vooravond van de Stille week en Pasen als u deze 
uitgave ontvangt. We volgen de weg van Christus 
naar Pasen vanuit de dood naar nieuw leven. 

In deze uitgave van Het Klokje een interview 
met Wouter Blinde van restaurant Oud Vuren en 
ongemerkt gaan we dan ook terug naar vroeger, naar 
zijn ervaringen in de Coronacrisis en zijn toekomst. 
Wat zijn de drijfveren van diaken Dick Klein 
Geltink? En wie ruimde er sneeuw op zondagmorgen 
7 februari en wat heeft Rob met Mark Rutte? Hoe zit 
het nu met de iconen van Siemon Venema en wat wilt 
de kerkenraad met de vergeet-mij-nietjes?
Ik hoop dat u nieuwsgierig bent geworden naar 
de inhoud van deze uitgave en wenst u allen veel 
leesplezier.

Hartelijke groet, Ria Looijen



Broer en zussen zijn ook in de 
horeca beland? 
Allemaal zijn ze medisch 
georiënteerd. Mijn broer is medisch 
fotograaf, mijn oudste zus arts en mijn 
jongste zus ook in de verpleging. 

Waar wonen je ouders nu?
Mijn vader woont inmiddels in 
Duitsland. Na zijn pensioen heeft hij 
daar een oude school gekocht, want 
hij miste het klussen. Eigenlijk was 
het schooltje klaar voor de sloop, 
maar hij was eigenwijs en is de 
booggewelven van 7 meter van de 
fundering opnieuw opgaan metselen 
en heeft eiken balken aangebracht. 
Mijn vader heeft er 15 jaar over 
gedaan om het op te bouwen. Zo 
heeft hij van een oud schooltje met 
recyclebare materialen een heel nieuw 
sociaal project gemaakt.
Mijn moeder woont hier in Vuren-
West en geniet van haar pensioen.

En dan gaat Wouter in horeca.
Ik werkte altijd al in de horeca, als 
bijbaantje. Toen de mogelijkheid 
ontstond om in Oud Vuren te starten 
heb ik m’n bijbaan omgezet in m’n 
baan en ging samen met Irene Oud 
Vuren runnen. Echter had ons pand 
een agrarische bestemming en we 
wilden dit omzetten naar horeca. 
Maar als je een bestemmingsplan wilt 
wijzigen is dat een heel gedoe en dat 
heeft maar liefst 8 jaar geduurd. Het 
kwam me niet aanwaaien en ik heb 
er keihard voor moeten knokken om 
de boel op poten te zetten. Maar er is 
geen betere weg om het te leren. Als 
je het op die manier kan opbrengen 
om voor jezelf op te komen, maakt het 
je sterk.    

En je woont nu ook aan de dijk?
Ja dat klopt, samen met mijn jongste 
zus Emma.

Is het pand van jou, Wouter?
Nee, het is van mijn vader. Hij kan 
er nog geen afstand van nemen. 
Ik heb er weleens over nagedacht 
om het over te nemen. Maar er zijn 
nog te veel emoties. Hij kan er niet 
zomaar afstand van doen en is graag 

IN 
GESPREK
MET

Vrijdag 28 februari 2021 hadden 
Rob en Ria een gesprek met 
eigenaar Wouter Blinde van 
restaurant Oud Vuren.

We ontmoeten elkaar aan het 
einde van de middag. Wouter is 
zojuist klaar met zijn werk en heeft 
ons uitgenodigd, gezien het late 
tijdstip, met hem samen te eten. 
Maar eerst leidt hij ons rond in 
de prachtige achtertuin van zijn 
bedrijf. Vol trots toont hij de stal 
met Shetlanders en kippen en 
vertelt over de opvang van mensen 
met een verstandelijke beperking.
Ik ben een doener, maar misschien 
nog veel meer een denker, zo 
voegt hij ons toe. Hij leidt ons 
naar binnen. Het restaurant 
is omgetoverd vanwege de 
Coronacrisis in een opslagruimte 
van stoelen, tafels en vele kratjes 
van de take away service die hij 
aanbiedt. Maar in het hoekje 
staat een gedekte tafel vlakbij een 
heerlijk brandende kachel vol 
houtblokken. Een mooie start voor 
een goed gesprek: 

‘WOUTER
BLINDE,
Kunstenaar, kok, fotograaf, 
bakker, tuinman, ondernemer, 
klusjesman en filosoof. 
Een naar eigen zeggen 
provinciaaltje, levend in een 
paradijsje aan de dijk. Een 
mens, die houdt van mensen, 
graag deelt en vertelt en gaat 
knallen met Pasen!

Wouter, vertel eerst eens even iets 
over jezelf. 
Mijn naam is Wouter Blinde. 
1 mei 1981 geboren in Nieuwegein. 
Mijn ouders werkten allebei als 
Antonianen in het Antoniusziekenhuis 
in Nieuwegein. Mijn vader als 
medisch fotograaf, mijn moeder als 
verpleegster. Ik was zes jaar, toen mijn 
ouders besloten het avontuur op te 
zoeken.  We zijn eerst in Brakel wezen 
kijken. Daar hadden mijn ouders een 
huis gezien, maar het pontje heeft 
er vanwege betere bereikbaarheid 
uiteindelijk voor gezorgd dat we 
toch in Vuren terecht kwamen. De 
boerderij stond al een 1,5 jaar te koop 
toen mijn ouders het kochten. Ik ben 
nu 39 jaar. Dat was in 1987. 

Je ouders bleven gewoon werkzaam 
in Nieuwegein?
Ja, mijn moeder is sinds kort met 
pensioen en mijn vader is al veel 
langer met pensioen. 

Hij heeft ook de tweede 
rechterhanden, naar ik van je 
begreep, om dit helemaal leuk op te 
knappen.
Heel mijn jeugd was het hier spelen, 
slopen en opbouwen. Alles wat ik heb 
geleerd qua bouwen heb ik geleerd 
van m’n vader. 

Jij deed ook mee?
Ja, ik ook. En uiteindelijk was ik toe 
aan iets anders. Ik ben in Rotterdam 
gaan wonen en heb kunstacademie 
gedaan, maar ik merkte naarmate m’n 
studie vorderde dat hele dagen achter 
een Apple niet zo mijn ding was. En 
dat ik het miste om gewoon met je 
handen te werken, het ambacht.  Ik 
ben vertrokken, miste mijn roots. En 
laat ik daar nu precies de kans krijgen 
om daar met Oud Vuren te beginnen. 
Het viel perfect samen. Ik had m’n 
roeping gevonden. 

Je bent nu bijna 40. Heb je ook 
kinderen? 
Met Irene heb ik twee prachtige 
kinderen Vera & Isabel, waar ik heel 
trots op ben. 

04••
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betrokken. Zeker in deze moeilijke 
tijden voor ons restaurant is dat erg 
fijn. 

Het was allemaal vervallen en de 
hele familie is toen volop aan de slag 
geweest.
Zowel het witte woonstuk van de 
boerderij als de Deel zijn één pand. 
(Wij gaan even terug in de tijd toen de 
boerderij nog van Broer de Bruijn was 
en er ook in de zomer activiteiten van 
de Kindervakantiespelweek werden 
gehouden). 
Toen we het aankochten was het 
zwaar in verval. M’n opa prikte zo 
met zijn zakmes door de kozijnen 
heen en raadde het m’n ouders af. Ook 
op zolder mochten we niet komen 
omdat je overal door de vloer kon 
zakken. Er waren wel 30 zwerfkatten. 
Gelukkig hebben m’n ouders zich 

er niet door laten weerhouden en 
besloten tot aankoop van de Oud 
Vuren. We hebben heel veel zelf 
gedaan en toen ik 15 jaar geleden Oud 
Vuren begon was het als een ruwe 
diamant opgeleverd, die ik nog steeds 
aan het polijsten ben. We hebben ook 
een keer geluk gehad. Het was met 
een storm en ik geloof in 1995. Toen 
is het hele dak, met riet en asbest, 
vacuüm gezogen. Het is in één keer 
op het dak van de klein vee schuur 
gewaaid. Toen was asbest nog niet 
zo’n punt. We hebben de helft van 
het dak vergoed gekregen en konden 
dakpannen op het dak aanbrengen en 
alles ging daardoor veel sneller. Dat 
was een geluk bij een ongeluk. Veel 
van het afval van de ravage ging toen 
gewoon naast de boerderij in de fik. 
Andere tijden. 

Je leerde zonder twijfel veel van je 
vader. Maar ging een eigen weg.
Ja eenmaal gestart met Oud Vuren ben 
ik koksopleidingen gaan volgen en 
cursussen om me te bekwamen in het 
ondernemen. Op een bepaald moment 
heb ik nog even overwogen docent 
Duits te worden, maar na 5 minuten 
voor de klas te hebben gestaan was 
het wel duidelijk dat dat niet mijn plek 
was. Ik ging me wel afvragen hoe ik 
mensen in de zaak kon krijgen. Zo 
ontwikkelde ik ons paradepaardje en 
zijn we met appeltaart begonnen.  

Meneertje appeltaart?
Inderdaad. In 2009 heb ik wel 100.000 
punten appeltaart gebakken. (Wij 
kijken elkaar verbijsterd aan). Nou ja 
heel veel dus. 
Het ging overal naar toe, naar de 
Hema, naar de Vijf Zinnen en naar 
allerlei toeleveringsleveranciers. Ik 
was eigenlijk alleen maar aan het 
bakken. Het werd een soort bakkerij 
en dat wilde ik helemaal niet. Het 
gaat mij veel meer over aandacht, 
het pleasen van mensen, de sociale 
contacten en de diepgang. Ik dacht: 
er is nog meer in het leven en ik ging 
eens rondsnuffelen. M’n moeder 
attendeerde me op een leuke job. Bij 
Miele in Vianen was men bezig met 
het opstarten een kookschool. Ze 
zochten koks om daar les te geven in 
hun kookschool met Miele-apparatuur, 
dus indirecte verkoop. Dat was voor 
mij heel leerzaam. Toen heb ik een 

enorme sprong gemaakt van het hulpje 
in de horeca naar koksopleiding en 
vervolgens echt koken en presenteren. 
Inmiddels hadden we hier de 
gewenste vergunning binnen en 
gingen er helemaal vol voor. Het 
heeft erin geresulteerd dat ik er nog 
een bedrijf bij kreeg, namelijk in 
het Glasmuseum in Leerdam. Zij 
waren vooral gecharmeerd van de 
manier waarop we werken. In het 
fort Asperen hebben ook we nog een 
exploitatie gehad en we zijn nog bezig 
geweest met de Nieuwe Doelen in 
Gorkum. Het Glasmuseum heeft het 
10 jaar volgehouden, maar daarmee 
ben ik mede vanwege de Coronacrisis 
gestopt.

Je had wel een heel druk leven, 
want je moest hier de tent runnen, 
de tent in Leerdam runnen en nog 
een paar projectjes behartigen.
Ja, maar gek gezegd: de Corona 
heeft mij als persoon wel even goed 
gedaan. Even een jaar van bezinning 
en rust in een leven dat anders vanzelf 
voorbij leek te sjezen. Mijn verhaal 
is gezellig kleinschalig te koken 
met streekproducten in het zicht 
van de gasten in onze paradijselijke 
tuin, waar je helemaal tot jezelf 
komt. Die mensen wil ik graag een 
onvergetelijke avond geven, dat is 
mijn visie. 

We vallen van de ene verrassing 
in de andere. Zoals we je hier 
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meemaken hebben we de indruk dat 
je het wel naar je zin hebt hier. Je 
voelt je als een vis in het water. 
Ik ben heel bewust een provinciaaltje. 
Ik heb een tijdje in Rotterdam 
gewoond, maar daar voelde ik mij 
heel anoniem in de mensenmassa. 
Ik hou ervan om een relatie met de 
mensen om me heen op te bouwen en 
iets simpels als elkaar te groeten op 
het dorpsplein. Ook geniet ik van het 
groen. Daar word ik rustig van en erin 
te werken is mijn fitness.

Je bent ambitieus maar toch heb je 
niet die uitstraling. 
Nee, maar ik pak de dingen niet half 
aan. Ik denk er wel over na. Ik ben 
een denker.

Je wilt graag met mensen verkeren 
en je vindt het leuk met mensen 
te communiceren. Je voelt je hier 
gelukkig en met zo’n tuin er bij is 
dit vast jouw paradijsje. 
Ja, je zou wel kunnen zeggen dat ik 
m’n droom leef. En die droom deel ik 
graag met mijn gasten en de mensen, 
die hier vanwege de geestelijke 
gezondheidszorg werkzaam zijn. En 
vervolgens probeer ik mijn geld nu te 
verdienen met ‘take away’. Een groot 
succes. Mensen zijn heel blij. Ik heb 
weken met wel 300 maaltijden.

Je hebt dat vorig jaar ook met 
Pasen en met Moederdag gedaan?
Ja, dat was helemaal over de top. 
900 paasbrunches/paasmenu’s en 
alles bezorgen met 7 chauffeurs. 
We moesten een maand bijkomen. 
We hadden meer personeel nodig 
dan wanneer we een reguliere Pasen 
zouden hebben. Zelfs onze dochters 
hielpen mee om de kratten te vullen, 
file op de dijk! Misschien net iets te 
veel van het goede…We gaan het 
dit jaar weer doen en wel met een 
iets andere insteek. Toch zal het wel 
enorm druk worden, immers is Pasen 
de kerst van het voorjaar qua drukte. 
Dit is onze business. 

Maar zijn het ook niet prettige 
dagen waardoor je wat vlees op 
de botten krijgt? Het uitproberen 

van allerlei dingetjes wilt nog 
niet zeggen dat iedereen meteen 
juichend aan de kant staat. Je moet 
soms investeren om weer succes te 
krijgen.
De eerste coronaperiode heeft onze 
agenda leeg gevaagd. Ik dacht aan het 
begin van vorig jaar 2020, dat dit ons 
beste jaar ooit zou worden. We hadden 
een hele mooie agenda en in één 
keer was die leeg. Ireen en ik hebben 
een traantje weggepinkt en moesten 
wel even achter onze oren krabben. 
Bruiloften en alles wat we gepland 
hadden ging niet door. Dat deed heel 
zeer. Wat moet je dan? Het was een 
flinke tik. 

Samenvattend is het wel heel mooi 
zoals jij in het leven staat. Geld 
interesseert je niet en natuurlijk 
heb je wel je verantwoordelijkheden 
voor je personeel. Het draait bij 
jou om mensen. Ander onderwerp: 
Heb jij liefhebberijen of is werk je 
liefhebberij? 
Een deel van mijn passies zijn 
verweven in mijn werk. Maar 
daarnaast vind ik de moestuin ook 
heel erg leuk, maar daar kom ik vaak 
niet aan toe. Fotografie is een hobby 
en foto’s kun je tegenwoordig leuk 
delen op social media. Foto’s maken 
van dingen die je raken en die het 
leven mooi maken, een landschap 
bijvoorbeeld. Verderop bij de dijk is 
het heel mooi om te fotograferen.

Fotografie zit dus ook een beetje in 
het bloed.
Ja, dat heb ik van m’n vader, maar 
klussen, tuinieren, nieuwe creaties 
maken vind ik ook leuk. Mooie letters 
maken (kunstacademie tic), Netflix 
kijken (the Crown). Lezen vind ik 
heel erg moeilijk, omdat ik daar het 
geduld niet echt voor heb, maar af en 
toe doe ik weer een poging. Zo lees ik 
nu ‘De meeste mensen deugen’.

Nu komen we bij de filosofische 
kant van jou. Jij denkt over de 
dingen des levens na. 
Wat is jouw filosofie als het gaat 
over de waarde van het leven? Je 
voelt je hier helemaal thuis, dit 
is jouw wereld, jouw paradijsje, 
dit voelt als een warme mantel. 
Wat zou jij je twee dochtertjes 
mee willen geven? En wat is het 
waardevolle dat jij van je ouders 
heeft meegekregen?
Mijn overbuurman hoorde ik ooit 
zeggen: ‘mijn huis is jouw huis’. Dat 
delen, dat vind ik een hele prettige 
gedachte. Ik hoef niet veel voor 
mezelf te houden. We werken in teams 
en we zijn allemaal gelijk.  
M’n dochters geef ik graag mee 
dat we in een bevoorrecht landje 
leven, dat ze genieten van de kleine 
dingen en samen proberen we zoveel 
mogelijk mooie herinneringen te 
maken. 
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Eigenlijk, Wouter, met jouw 
instelling zou je een goede ouderling 
kunnen zijn.
Ik vind dat een hele mooie functie 
binnen de kerk. En mocht er iemand 
zijn die een keer een gesprek met 
me zou willen, sta ik daar zeker voor 
open.

Ben jij vertrouwd met het fenomeen 
kerk?
Soms zou ik willen dat ik geloofde, 
want ik vind het gemeenschapsgevoel 
wel heel mooi. Eigenlijk is m’n 
bedrijfje ook een beetje m’n kerk, 
waar je lief en leed deelt, een plek 
waar je samenkomt. 
Soms mis ik wel eens een plek waar 
je over het leven kan praten en waar 
je steun kan vinden. Gelukkig kan ik 
dat delen met vrienden. Ik heb wel 
een paar personeelsleden die naar de 
kerk gaan en praat daarmee over. Ik 
vind het wel heel mooi en dat je elkaar 
daarin vindt, maar ik geloof niet in 
God.

Het is ook heel moeilijk om te 
geloven en je hebt elkaar een beetje 
nodig.  Alleen is het niet te doen. Je 
moet het met elkaar doen. Je bent 

er niet in grootgebracht? Maar 
je zat wel op de zondagsschool 
aldus Ria, die jou nog als 
zondagsschooljuffrouw in de klas 
had.
Ja, dat kan ik me ook nog herinneren 
bij Ria op de zondagsschool. Altijd 
gezellig. Het was denk ik onderdeel 
van onze opvoeding. Maar op een 
gegeven moment hebben onze ouders 
er toch voor gekozen om ons uit te 
laten schrijven bij de kerk.

Los van de kerk heb jij met je 
ouders, met je broer of zussen of 
vrienden weleens gesprekken over 
het geloof gehad?
Het fascineert ons wel. Zo heeft mijn 
broer een vriend en gaat hij daarmee 
wel eens naar de PKN-kerk. De jonge 
vrouwelijke dominee aldaar heeft een 
open houding voor alle gelovigen en 
ook ongelovigen. Ook homoseksuelen 
zijn welkom en mogen er zelfs 
trouwen. 
Maar het heeft wel wat en misschien 
mis je iets en voel je de warmte van 
een groter geheel niet. Maar we 
hebben het niet meegekregen. Op 
jonge leeftijd hebben onze ouders die 
keuze gemaakt en zijn wij ons eigen 
pad gegaan. 

Jij denkt vaak over dingen na. 
Wat is van waarde in het leven? 
In alles wat je tot nu toe vertelde 
vind je het heel belangrijk hoe 
mensen zich ontwikkelen en wat 
mensen belangrijk vinden. Je wilt 
mensen erover spreken. Je wilt 
dat je personeel en gasten het naar 
hun zin hebben. Je doet heel veel 
voor mensen met een beperking 
hier. Denk je ook wel eens na over 
de eindigheid van het leven? Dit 
gaat een keer voorbij. Gaat dan 
alles voorbij? Of zou er toch nog 
een werkelijkheid zijn die de onze 
overstijgt? Denk jij er weleens aan?
Ik probeer zoveel mogelijk in het nu 
te leven. Pluk de dag. En al die mooie 
momenten probeer ik te conserven 
in mooie foto’s zodat ik het later nog 
eens een beetje kan beleven. Afscheid, 
eindigheid, oud worden en de dood, 
ja het hoort bij het leven, maar met 
die onderwerpen heb ik toch wel wat 
moeite. 

Binnenkort is het Pasen en ga je 
weer 900 take away pakketten 
maken?
We gaan met Pasen knallen. Opnieuw 
twinkelen zijn ogen. 

Rob en Ria 
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In het vorige nummer van ons 
informatieblad stond een interview 
met Siemon Venema. (Ja, u leest 
het goed met ‘ie’). Daarin werd 
ook gewag gemaakt van zijn grote 
liefhebberij, het schilderen van 
iconen. Voorwaar een vak, waarvoor 
je veel geduld moet oefenen, de 
precieze schilderkunst je eigen 
maken en natuurlijk over talent 
moet beschikken. Dat alles is 
Siemon gegeven en het heeft zich 
vertaald in een lange reeks door hem 
vervaardigde iconen.
Eén daarvan hangt in de consistorie en 
één staat op een standaard voorin het 
kerkgebouw. U kunt deze bewonderen 
tijdens de (live)streamvieringen op de 
zondagochtend staande rechts achter 
de voorganger. 
Nu maak ik altijd wat fotootjes van 
ons gesprek, maar ditmaal waren de 
afbeeldingen van de iconen niet meer 
op mijn PC te vinden. Maar gelukkig 
als bij toeval plopten ze weliswaar 
helaas na verschijning van het 
kerkblad alsnog op. U had dat dus nog 
tegoed van ons en daarom volgt op 
deze bladzij nog een kleine compilatie 
van zijn kunstwerken.

Rob Visser

SIEMON VENEMA EN ZIJN ICONEN
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VOOR 
IEDEREEN 
IN VUREN EN 
DAARBUITEN!
Op dinsdag- en donderdagmorgen is 
het koffiedrinken in de kerk en daar 
komen allerlei ideeën ter sprake en zo 
kwam ook het volgende idee langs. 

Er zijn 5 legpuzzels gemaakt van 
plekjes in Vuren. De legpuzzels 
zitten in een blikken doos en bevatten 
1000 stukjes. Ze zijn gemaakt 
bij Ravensburger, een bekende 
puzzelfabrikant. De puzzels zijn 
gesponsord en dus gratis te leen. 

In verband met corona en in overleg 
met de GGD wordt u gevraagd 
om veiligheidshalve met schone 
handen te puzzelen. Als u de puzzel 
ontvangt kunt u eventueel een 
schoonmaakdoekje over de doos halen 
voor u hem weer opent.
Dan is het veilig om de puzzels te 
laten rouleren. 

Wie het leuk vindt om een puzzel te 
maken kan met mij contact opnemen, 
het liefst per telefoon, 0183-633055, 
en aangeven dat u een puzzel wilt 
lenen. Ook ziet u hiernaast de 
afbeeldingen van de beschikbare 
puzzels. Als u de puzzel af hebt brengt 
u de puzzel op het adres wat u bij 
het ophalen bij mij mee krijgt. We 
hopen dat veel mensen er gebruik van 
zullen maken en er plezier aan zullen 
beleven. 

Met dank aan de fotografen en de 
sponsors.

Anjo van Dalen



VAN DE KLOK
EN DE KLEPEL
En? Hebt u op de goede partij gestemd? Wanneer u dit 
leest zijn de stemdagen achter de rug en zijn de dagen 
van formeren begonnen. Wie daarin het voortouw neemt 
laat zich makkelijk raden. Dat zal zonder twijfel opnieuw 
premier Rutte zijn, want zijn partij zal voorlopig nog wel 
de grootste blijven. Eigenlijk bijzonder, wanneer je je 
realiseert dat zijn naam toch verbonden is aan een reeks 
schandalen, die zijn weerga in de Nederlandse politieke 
geschiedenis niet kent. Zijn we dan zo vergevingsgezind 
of zo vergeetachtig, dat dit op geen enkele wijze meer 
meespeelt en voor Rutte dus geldt, dat de nieuwe ronde 
weer nieuwe kansen biedt?
Ik denk, dat het hier niet gaat om vergevingsgezindheid 
of vergeetachtigheid, maar om het charisma van Rutte. 
En daarmee is althans naar mijn mening veel gezegd. 
Wat Rutte namelijk zo kenmerkt is zijn eenvoud, zijn 
hartelijkheid en spontaniteit en vooral het feit, dat hij een 
mensenmens is. 
Hij geniet ervan om mensen te ontmoeten of die hem 
nu wel of niet goed gezind zijn. Niet afstandelijk, maar 
oprecht heftig geïnteresseerd.
Als ik mijn woorden van zojuist even herlees lijkt het 
wel op een mooie reclame voor zijn partij. Nou, schrikt 
u niet, daar heb ik helemaal niets mee. Maar je moet 
altijd persoon en zaak scheiden. Soms is dat moeilijk. Als 
voorzitter van de landelijke YMCA in de jaren tachtig 
ontmoette ik meerdere malen politici, die op een van onze 
landelijke bijeenkomsten een voordracht hielden of die wij 
mochten bezoeken om onze belangen als grote Christelijke 
jongerenorganisatie te bepleiten en indien mogelijk veilig 
te stellen.
Sommigen van hen, die mij welgezinde partijen 
vertegenwoordigden, passeerden zo en ik moet eerlijk 
zeggen, dat dit soms enorm tegenviel. Er was weinig echte 
interesse en hoezeer misschien een man van het volk, ons 
frustreerde de afstandelijke en formele wijze van optreden.
En zo zie je maar, dat we nooit voorzichtig genoeg 
kunnen zijn in ons oordeel. Dat geldt ook voor mij. En 
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dan niet alleen voorzichtig in je oordeel, maar vooral ook 
voorzichtig met je woorden. Eén woord verkeerd van 
mij ook in deze ‘klepel’ en we hebben een relletje in ons 
Thaborgemeenschapje. Daar zitten we geen van allen op 
te wachten. Waar we wel op wachten, sterker, waar we 
intens naar uitzien, is dat er een einde aan die ellendige 
Coronatijd komt.
Eindelijk weer eens gewoon naar de kerk, een hartelijke 
handdruk of zoen, samen ter kerke, samen zingen, samen 
luisteren, samen zingen, samen koffiedrinken, samen 
een gemeenteavond houden, een gespreksgroep, de 
handwerkclub.
Niet langer dat gepraat over lockdown, vaccinaties, 
teststraten, Corona app, gesloten terrassen, restaurants, 
theaters en non-foodwinkels. Het ging vrijwel alleen maar 
over Corona en daar werden we een beetje gek van.
Ziet u dat ik al schrijf in de tegenwoordige tijd? Het kan 
niet snel genoeg een feit zijn. Maar alles hangt af van de 
derde golf. Hoe snel kan het gaan. Zonder twijfel hebt 
u in de afgelopen weken bemerkt, dat het Engelse virus 
inderdaad veel besmettelijker is. Dat moeten we toch het 
hoofd bieden, liefst nog voordat we met zijn 17 miljoenen 
zijn ingeënt.
Maar we lopen vooruit op de zaak en dat doen we met 
overtuiging. We kijken vooruit. Licht aan het einde van 
de tunnel, zo horen we tegenwoordig van minuut tot 
minuut. En dat mag, want ons geloof doet ons het bijna 
onmogelijke voor mogelijk houden. Geloof, dat ons op 
de been houdt en leert geduld te oefenen en vertrouwen 
te hebben. We laten ons niet klein krijgen of van de wijs 
brengen. 
Paulus, die ook weet heeft van zorg en ellende zegt het 
zo: ‘Dus we blijven altijd vol goede moed... We leven in 
vertrouwen op God, wat komen gaat is nog niet zichtbaar.’ 
(2 Kor. 5: 6a,7a).

U allen van harte gegroet, 
Rob Visser
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In memoriam Ingeborg Tedjai-Walraven

Op 2 februari 2021 overleed op de leeftijd van 50 jaar 
Ingeborg Tedjai-Walraven. 
Ik heb Ingeborg leren kennen toen zij bij onze dochter in 
de klas zat en regelmatig met haar tweelingzus Annette bij 
ons kwam spelen en soms logeren.
In de dienst op maandag 8 februari hebben we afscheid 
van haar genomen. Haar zussen gaven ieder op hun eigen 
indrukwekkende wijze weer wat Ingeborg voor hun 
betekende. Zeker voor Annette was zij een steun en bij 
haar kon ze altijd terecht zonder een oordeel te geven.
Ook voor haar gezin was ze een zorgzame vrouw en 

11••

moeder. Dit kwam dan ook tot uiting door de woorden 
van haar zoon Damian. Zorgzaam was ze zeker ook voor 
haar ouders. Ik zag haar daar nog wel eens, en dan zei 
ze nadat ik had gevraagd hoe het was ‘nu gaan we over 
andere dingen praten’. Ze hield van de plek waar ze heeft 
gewoond.
Ingeborg was lid van onze kerk en tijdens haar ziekte 
hebben we haar gesteund in het gebed tijdens de eredienst. 
Ds. Rob Visser heeft haar bezocht in IJsselstein.
Wij wensen haar man, kinderen, ouders en verdere familie 
heel veel sterkte, kracht en Gods nabijheid toe.

Ank de Kock, ouderling

IN MEMORIAM
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Vieringen
Sinds half december vorig jaar hebben we de vieringen 
zonder kerkgangers gehouden. Vanaf Pasen, onder 
voorbehoud, gaan we de vieringen weer houden met 
kerkgangers. In de Stille week, op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag houden we de vieringen 
zonder kerkgangers en op eerste Paasdag met kerkgangers. 
Onder voorbehoud wil natuurlijk zeggen dat als de 
situatie landelijk verandert wij onmiddellijk de vieringen 
aanpassen. Daarvan wordt dan melding gemaakt in de 
wekelijkse nieuwsbrief. Wij volgen de adviezen van de 
regering en de landelijke PKN-kerk. 
Het betekent dat we met maximaal 30 personen exclusief 
de predikant, ouderling van dienst, diaken, pianist, koster 
en technici de vieringen houden en dat reserveren bij Ria 
Looijen noodzakelijk is. Daarnaast hanteren we natuurlijk 
de Corona-maatregelen. 

• Mondkapjes dragen bij verplaatsen. 
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Bij binnenkomst reinigt iedereen handen met   
 desinfecterende gel
• Bij de ingang staat een coördinator die vraagt of u  
 coronaklachten heeft, zoals keelpijn, hoesten, koorts,  
 etc. Echter blijf bij klachten thuis, anders wordt u 
 verzocht weer naar huis te gaan.
• Een coördinator wijst een plaats aan in de kerk en na 
 afloop geeft de koster aanwijzingen.
• Ga vooral van tevoren thuis naar het toilet, want in 
 de kerk kan/mag het niet.
• Maak geen gebruik van de garderobe. Hou uw 
 eventuele jas aan.
• Op de banken in de kerkzaal zijn groene stickers 
 geplakt die de zitplaats aangeven. Huisgenoten mogen 
 bij elkaar zitten. Waar geen sticker geplakt is mag men 
 niet gaan zitten.
• Na de viering drinken we koffie in de bijzaal 
 (houd afstand!)
• Geen gemeentezang 

Er is 1 collecte aan de uitgang voor diaconie en het 
kerkrentmeesterlijk beheer samen (met een verdeling 
van 40%-60%). Op een statafel staat een mandje waar de 
collecte in gedeponeerd kan worden. 

VAN DE
KERKENRAAD

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

Vergeet-mij-nietjes

Lieve gemeenteleden, 

Op de dinsdag en donderdagmorgen kunt u koffie of thee 
komen drinken in de bijzaal van de kerk en daar worden 
allerlei ideeën geboren.
Zo ook de paasattentie.
Zoals u afgelopen week gemerkt hebt is er bij ieder kerklid 
van de Thaborkerk per huis een paasattentie gebracht. 
Tevens hebben we deze paasattentie bezorgd bij de 
inwoners in Vuren van 75 jaar en ouder. 
Weet dat we aan u denken en we hopen dat u allen de 
vergeet-mij-nietjes gezaaid heeft of zal zaaien en als 
ze opkomen en gaan bloeien u de verbinding met onze 
gemeente extra zult voelen. 

Anjo van Dalen, diaken



13••

VORMING EN 
TOERUSTING 
2021

Koffieochtend dinsdag 4 mei 2021

Dinsdag 4 mei april 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 26 mei 2021

Op deze datum bespreken we ‘De 
keuze’ van Edith Eva Eger om 20.00 
uur. Afhankelijk van de maatregelen is 
het in de bijzaal of online. 

Samenvatting
Edith Eva Eger was zestien jaar 
oud toen ze in 1944 naar Auschwitz 
werd gedeporteerd. Haar ouders 
werden direct naar de gaskamer 
gestuurd en Edith werd gedwongen 
om voor Mengele te dansen. Haar 
onverschrokkenheid hielp haar en 
haar zusje te overleven, al waren ze 
nog maar nauwelijks in leven toen het 
kamp eindelijk werd bevrijd.

In De keuze deelt dr. Eger haar 
oorlogsherinneringen en de 
opmerkelijke verhalen van hen die zij 
sindsdien heeft geholpen. Ze doet uit 
de doeken hoe ze als psycholoog haar 
cliënten al jarenlang helpt om zich uit 
hun eigen gedachten te bevrijden, en 
hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid 
kan kiezen.

Edith Eva Eger is nu negentig en danst 
nog altijd. Haar indrukwekkende en 
belangrijke verhaal is een inspiratie 
voor iedereen.

Aty de Groot

PROTESTANTSE
GEMEENTE

ROND DE 
THABORKERK

Geef vandaag 
voor de kerk 
van morgen

Dank je wel Ria van de Giessen
Begin van het jaar is het coördineren van 
de rouwhuiskamer en de contacten met de 
uitvaartondernemingen overgegaan van Ria van de 
Giessen naar Ank de Kock. Sinds de realisatie en in 
gebruik name van de rouwhuiskamer in onze Thaborkerk 
heeft Ria alles rondom begrafenissen behartigd. Dat 
wil zeggen dat zij het eerste aanspreekpunt is met de 
uitvaartondernemingen (en dat zijn er nogal wat in onze 
omgeving), diverse contactpersonen in onze kerk inlicht en 
alles regelt wat erbij komt kijken.
Vanwege onder andere drukke werkzaamheden op de 
Aardappelboerderij heeft Ria aangegeven te willen 
stoppen.
Na eerst een tijdje Ank te hebben ingewerkt is het begin 
dit jaar overgedragen aan Ank. Zoals met zoveel dingen 
hebben veel mensen geen weet ervan wat er allemaal 
geregeld en gecoördineerd moet worden als iemand is 
overleden en de opbaring en verzorging van de begrafenis 
in onze kerk gebeurd. 
Een groot dankjewel naar Ria is zeker op zijn plaats. 
Ria, dank voor alles wat je ook op dit gebied voor onze 
gemeente hebt gedaan. Ank heeft Ria bezocht en tijdens 
een gezellig theekransje op de aardappelboerderij namens 
de kerkenraad en natuurlijk ook de gemeente een mooi 
boeket bloemen overhandigd als dank.

Ria Looijen, preses



TUSSENSTAND
KERKBALANS 2021
De stand zoals deze was op 17 maart 2021

Toegezegd voor 2021       €   42.985,00

Reeds betaald     €   29.906,50
_______________________________________________
Nog te ontvangen     €   13.078,50
      

Buiten de collecten om ontvangen 

Giften t.b.v. het kerkrentmeesterlijk beheer

Via Rabobankrekening    €        30,-
Via Rabobankrekening    €   1.000,-
Via Janie Tromp (pastorale team)   €        10,-

Opbrengst acties

Busjes kerktelefoon via Bets den Adel €    26,40
Verjaardagsactie nov. 2020 t/m febr. 2021 €  428,35

Alle gevers en doeners hartelijk dank!

Binnengekomen giften
van 14.01.2021 t/m
10.03.2021 i.v.m. verlies 
van collecte-inkomsten      
in de Coronatijd    €  1.218,50
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Nalatenschap Rika Versteeg-van Houwelingen
Onze Rika Versteeg-van Houwelingen bestemde een 
gedeelte van haar nalatenschap aan onze gemeente. 
Wij mochten € 1.818,32 ontvangen. Daarvan is de 
helft voor de diaconie (€ 909,16) en de helft voor het 
kerkrentmeesterlijk beheer (€ 909,16). Wij zijn dankbaar 
voor deze mooie bedragen en zullen daar mooie 
bestemmingen aan geven.

Ria Looijen, kerkrentmeester

Prachtige toezeggingen Actie Kerkbalans 2021 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema van 
de actie Kerkbalans 2021. In deze Coronatijd en alles wat 
daarbij komt moesten we dit jaar een intensievere en goed 
doordachte actie Kerkbalans opzetten, rekening houdende 
met alle maatregelen. 
In alle opzichten is deze actie geslaagd verlopen. Veel 
gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan de vraag om 
de enveloppe in de bus bij de kerkbalansvrijwilliger of in 
de brievenbus van de kerk te doen. U heeft daarmee de 
vrijwilliger een grote dienst bewezen en terecht een groot 
dankjewel daarvoor. 
Het andere succes is de totale toezegging voor 2021. Dat 
heeft u nog van ons tegoed. 
Uiteindelijk blijkt dat er tot nu toe  € 42.985 
is toegezegd. 

Is dat goed vraagt u zich wellicht af. Vorig jaar is 
uiteindelijk € 43.158,52 binnengekomen. Meer dan ooit 
tevoren. Op dit moment zitten we het bedrag van vorig 
jaar dicht op de hielen en zijn we het al bijna benaderd. 
En dan te bedenken dat er 6 gemeenteleden zijn overleden 
en een aantal vertrokken is naar een andere plaats.  Dus er 
moest een bedrag van € 1.725,- goedgemaakt worden. Veel 
gemeenteleden hebben extra toegezegd. 

Geweldig is dat van het toegezegde totaalbedrag inmiddels 
bijna € 30.000,- binnen is. Dat is ongekend veel in dit 
gedeelte van het jaar. Want uiteindelijk gaat het om wat 
definitief binnenkomt. Ondanks de Coronacrisis mogen we 
heel dankbaar zijn.

Daarom is een hartelijk dankjewel aan de toezeggers en 
de kerkbalansvrijwilligers zeer op zijn plaats. Dank u wel 
voor uw vertrouwen. 

Ria Looijen, kerkrentmeester

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
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Wat zijn de drijfveren van diaken Dick Klein Geltink?

Ja, die vraag is niet een twee drie voor mij te 
beantwoorden. Wel dat het doen als diaken in de 
Thaborkerk een praktische invalshoek heeft.
Als relatieve nieuwkomer in de kerk schets ik even mijn 
achtergrond: opgevoed als oudste zoon op een klein 
gemengd boerenbedrijf in Barchem (Achterhoek), binnen 
een sterk gereformeerd milieu. De Gereformeerde kerk 
had alles, je vrienden, etc.
Mijn vrouw Jenneke ontmoet, ook gereformeerd 
opgevoed. Zoals de meesten van jullie wel weten was haar 
vader dominee in Herwijnen.
Wij gingen in Bilthoven wonen en daar naar de 
Gereformeerde kerk. We waren ouderling, pastoraal 
werker en deden kindernevendienst. Later kozen we voor 
de NPB, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, waar we ons 
beter konden vinden in de ruimte van het denken en doen.
In 2007 kwamen we in Herwijnen wonen, gingen na 2 
jaar toch naar de plaatselijke Gereformeerde Kerk, met de 
nodige bedenkingen. Maar ja, in dezelfde plaats kerken 
was toch onze voorkeur. Dit klikte niet en nu gaan we 

alweer 4 jaar naar de Thaborkerk. We voelden ons er 
gelijk thuis. Vuren kende ik al een beetje als vrijwilliger 
vluchtelingenwerk. Er is in de Thaborkerk veel ruimte in 
het beleven. Er is veel saamhorigheid en de sfeer is goed. 
We wilden niet alleen toeschouwers blijven.
Anjo vroeg me voor het diaconaal team en later voor 
diaken. Dat bevalt me goed. Ik doe de financiën, lekker 
praktisch, anderen hebben wel de ideeën.
Het power point team is voor mij ook om er wat bij te 
leren.
We hebben 2 zonen. De oudste woont met zijn gezin, 
2 kleinkinderen, in Engeland. In deze Coronatijd is het 
contact helaas alleen via Skype. 
De jongste woont samen in Hilversum. 
De kerk is altijd een plek van ontmoeting voor ons 
geweest. Echter nu door de Coronamaatregelen blijft daar 
weinig van over. Dat missen we. 
Hopelijk gaat dit jaar het tij keren. 

Dick Klein Geltink

VAN DE DIACONIE

Nieuws van de diaconie
10 maart was het biddag en hebben 
we zaterdag 13 maart, inmiddels 
een goede gewoonte, weer voedsel 
ingezameld voor de voedselbank. We 
zijn zeer verheugd u te kunnen melden 
dat u allen daar weer goed gehoor 
aan hebt gegeven. De opbrengst was 
vergeleken met voorgaande jaren zelfs 
nog iets hoger. 
Dank u allen daarvoor. 

De kaarten voor de gevangenen zijn 
ook op de post gegaan. De diaconie 
had ook dit jaar weer kaarten besteld 

en besloten om de kaarten die niet 
door u waren geschreven zelf te 
schrijven en ik kan u zeggen dat 
laatste was niet nodig. Ook daarvoor 
onze hartelijke dank.

We hopen dat we misschien met Pasen 
weer een kerkdienst met maximaal 30 
personen in de kerk kunnen houden. 
Dat zou geweldig zijn.
Omdat er dit jaar geen spaardoosjes 
zijn uitgedeeld en u gevraagd is om 
thuis in een potje toch mee te doen 
met de spaaractie voor Kerk in Actie 
kunt u die dan op de Paaszondag 
inleveren. U kunt de inhoud ook 
overmaken op rekening van de 
diaconie o.v.v. Paasactie en u kunt het 
ook afgeven in de brievenbus van de 
kerk met daarop Kerk in Actie Pasen 
of bij een van de diakenen. We kunnen 

het ook bij u ophalen als u dat wilt. 

Wel constateren we dat er minder 
geld overgemaakt wordt aan de 
diaconie dan voorheen en dat vinden 
wij jammer want juist in deze tijd is 
er wereldwijd veel hulp nodig. Dus 
vragen wij u vriendelijk om te kijken 
of u onze diaconie nog weer wat meer 
kunt steunen. 

Als laatste kan ik u meedelen dat we 
als diaconie van de erven van Rika 
Versteeg een bedrag van 909,16 euro 
gekregen hebben. Daar zijn we erg 
blij en dankbaar voor. De diaconie 
is van plan om dit bedrag aan iets te 
besteden in de geest van Rika.

Namens de diaconie, Anjo van Dalen
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Bloemengroet
De bloemen uit de zondagse eredienst 
gingen de afgelopen periode als groet 
en bemoediging of als felicitatie naar: 

24 januari
De heer en mevrouw Walraven, 
Achterdijk 4

31 januari
De heer en mevrouw H. van 
Meeuwen, Gorinchem

7 februari
De heer en mevrouw van Es, 
Anjerlaan 1

De heer Doornkamp, Eksterstraat 10

14 februari
De heer en mevrouw H. de Bruijn, 
Groeneweg 4

21 februari
De heer J. Looijen, Mildijk 113

28 februari
De heer en mevrouw B. van Nes, 
De Geer 21 

7 maart
Mevrouw A. Roza, Ameide

14 maart
De heer P. Dane, Anjerlaan 7

VAN HET PASTORAAT
Zieken 
Op het moment van dit schrijven 
verblijven er geen gemeenteleden in 
het ziekenhuis. Wel zijn een aantal 
gemeenteleden opgenomen geweest. 
Wij wensen hen maar ook zij die 
thuis ziek zijn of een behandeling 
ondergaan heel veel sterkte en Gods 
nabijheid toe.

Jubilea
Op 6 februari waren de heer en 
mevrouw H. de Bruijn-Maat, 
Groeneweg 4, veertig jaar getrouwd. 
Op 23 februari waren de heer en 
mevrouw B. van Nes-Troost, De 
Geer 21, vijfenzestig jaar getrouwd. 
Ook vanuit dit kerkblad namens onze 
gemeente nog van harte gefeliciteerd.

Mutaties
Mevrouw F. Mulders-de Groot 
is verhuisd naar Avondlicht in 
Herwijnen. 
Mevrouw A. Roza-Roza is verhuisd 
naar Open Vensters in Ameide. 
Wij wensen u nog een goede tijd in de 
nieuwe woonomgeving.

Ank de Kock, ouderling 

Bedankt
We willen graag iedereen bedanken 
voor de lieve berichtjes en kaarten 
na het overlijden van mijn (schoon)

moeder Geertje van Beest, maar 
ook bij de geboorte van ons eerste 
kleinkind Ferre.

Alex en Aty de Groot

Bedankt
Wij willen een ieder bedanken voor 
de vele kaarten en bloemen die wij ter 
gelegenheid van ons 65-jarig huwelijk 
mochten ontvangen.
Vanwege ‘Corona’ konden alleen 
kinderen en kleinkinderen komen en 
ook omdat het met Bas niet goed gaat 
moesten we het heel rustig houden.

Ontvang allemaal de hartelijke 
groeten van Bas en Corry van Nes-
Troost.

Dank je wel
Graag wil ik iedereen bedanken 
voor de telefoontjes, bloemen en 
vele kaarten die ik kreeg na mijn 
knieoperatie.
De belangstelling heeft mij heel goed 
gedaan.

Hartelijke groet, Marrie Walraven
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Winterse zondag
Eigenlijk valt er niet veel terug te 
blikken in deze tijd. Alles ligt al een 
jaar stil sinds de Corona-crisis en 
er zijn weinig of geen activiteiten. 
Het ziet er ook niet naar uit dat 
het zeer binnenkort verandert. We 
kunnen daarom geen verslag doen 
van activiteiten die geweest zijn. 
Echter wil ik toch zondag 7 februari 
2021 onder de aandacht brengen. 
Ik was ouderling van dienst. Dagen 
van tevoren was er winters weer 
opgegeven. Op zaterdag in de 
middag begon het te sneeuwen. En 
zaterdagavond heb ik nog contact 
opgenomen met ds. Henk Dijk uit 
Acquoy, de predikant die bij ons 
zondag voor zou gaan, en gevraagd of 
hij het wel zag zitten om naar Vuren 
te komen ondanks de voorspelde 
sneeuw. Natuurlijk zou hij komen 
en er misschien wel wat langer over 
doen. Die zondag sneeuwde het 
behoorlijk. Natuurlijk ben ik gaan 
lopen want op de fiets was niet te 
doen en onverantwoordelijk. Kinderen 
speelden al vroeg buiten en genoten 
volop in de sneeuw. Koster Jan van 
Dalen trotseerde het weer en was in 
de kou aan het sneeuwruimen. De 
predikant was wat vroeger van huis 
weggegaan en inmiddels gearriveerd. 
Ook de organist (vanuit Sliedrecht) 
kwam al snel binnen en zo konden 
we de dienst door laten gaan. Helaas 
geen livestream, gelukkig wel 
kerkomroep. Het is alweer een aantal 
weken geleden, maar de plaatjes zijn 
bijzonder. Vandaar mijn verslag met 
foto’s van deze winterse dag.

Ria Looijen, preses

TERUGBLIKKEN
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Met ingang van 1 april is iedere donderdagmorgen 
van 10.00 – 12.00 uur de Thaborkerk open en kan men 
een kaarsje aansteken, een kopje koffiedrinken of een 
praatje maken

Donderdag 29 april
Moderamenoverleg

Dinsdag 4 mei
Koffieochtend van 10.00 – 12.00 uur in de Thaborkerk

Kopij inleveren voor het volgende Klokje 
maandag 17 mei 2021 bij Ria Looijen

Woensdag 26 mei
Leesclub om 20.00 uur online of in de bijzaal 
(afhankelijk van de Coronamaatregelen)

HET KLOKJE VERSCHIJNT IN DE 
WEEK VAN 31 MEI 2021

Dinsdag 1 juni 2021
Moderamenoverleg

Dinsdag 15 juni 2021 
Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur

AGENDA
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Donderdag 1 april 19.30 uur

Witte Donderdag
Heilig Avondmaal
Ds. Tineke Veldhuizen uit 
Zandhoven (B)
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kinderen in de Knel 
-  kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Vrijdag 2 april 19.30 uur

Goede Vrijdag
Rob Visser
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Corrie Weeda
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zaterdag 3 april 19.30 uur

Stille Zaterdag
Rob Visser
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 4 april 10.00 uur

Pasen
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: 40 dagentijd Zuid-Afrika
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 11 april 10.00 uur

Ds. B. Hengeveld uit Huizen
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk 
 diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 18 april 10.00 uur

Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Schuldhulpmaatje
-  kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Corrie Weeda
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 25 april 10.00 uur

Mw. ds. T.C.M. Dronkert uit Zeist
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Binnenlands diaconaat
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 2 mei 10.00 uur

Ds. J.M. van ’t Kruis uit Doorn
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Corona wereldwijd
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 9 mei 10.00 uur

Ds. Nel van Doorn uit Middelburg
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie Libanon/  
 Jordanië 
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Donderdag 13 mei 10.00 uur

Hemelvaartsdag
Mw. M.T. Klaasse-Mesch uit 
Waalwijk
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk 
 diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Corrie Weeda
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 16 mei 10.00 uur

Ds. G.A. v.d. Weerd uit 
Geertruidenberg
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Timon
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 23 mei 10.00 uur

Pinksteren
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie Egypte
- kerkrentmeesters: Quotumcollecte
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 30 mei 10.00 uur

Ds. Jolande van Baardewijk 
uit Duiven
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Oikocredit
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 6 juni 10.00 uur

Ds. Tineke Veldhuizen uit 
Zandhoven (B)
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Werelddiaconaat 
 Oeganda
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Corrie Weeda
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Frans de Kock

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


