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Als ik dit stukje schrijf is het vóór Pinksteren en
als u dit leest is het ná Pinksteren. ‘Wat maakt
dat nu uit?’ vraagt u zich wellicht af. Misschien
voor de meeste mensen niet veel, maar... ‘Het feest
van de Geest’ zit er precies tussenin. Pinksteren
is het laatste van de christelijke feesten, maar je
zou ook kunnen zeggen: het is het eerste. Voor
mij persoonlijk is Pinksteren misschien wel het
belangrijkste feest. Het spreekt me aan en raakt
me. Een vraag zou kunnen zijn: Is het voor u
en voor mij een vaag feest of komen u en ik in
beweging?
Ieder jaar wordt in het voorjaar het Pinksterfeest
gevierd. Dan zijn we een extra dag vrij en veel
mensen gaan er op uit. Maar in de kerk gaat het wel
over de Geest. Het wordt 50 dagen na Pasen gevierd
en daarmee heb je ook meteen de betekenis van
Pinksteren: het woord is afgeleid van het Oudgriekse
woord voor vijftigste πεντηκοστή (uitspraak is gelijk
aan: pentekoste).
Pinksteren is tevens het begin van de kerk. Het
mysterieuze spreekt mij aan. Het is net als de wind:
het is niet zichtbaar, maar wel aanwezig. Het zet
mensen in beweging. Heel vaak zeggen we als we het
niet kunnen verklaren: het is de Geest die zijn werk
doet!
En dan is het anno 2021. We wilden afgelopen
anderhalf jaar zoveel, maar konden en mochten
zo weinig. We lieten van ons horen via de mail,
gemeentebrieven en nieuwsbrieven, bloemen,
bemoedigende kaartjes, vergeet-mij-nietjes en
online vieringen. Het leek allemaal zo grauw en
grijs, zo kleurloos. In tegenstelling tot hetgeen wij
als gemeente willen zijn: ‘een kleurrijke gemeente’
met als ondertitel ‘God in mensen, door mensen’,
zoals het thema van ons beleidsplan 2017-2022 is. In
beweging komen? Inspiratie en bezieling? Passie?

Pinksteren is juist het tegenovergestelde van de
Corona. Het is samen, verbinding, toekomst, hoop,
nabijheid en elkaar knuffelen. Dat is ook wat we
weer willen. Het is de Geest die mensen raakt,
bezielt, vernieuwt en inspireert. Ons wordt gevraagd
om in beweging te komen, om op te staan. En met de
vaccinaties en versoepelingen komen er ongetwijfeld
weer meer hoopvolle momenten.
In deze uitgave van ons kerkblad Het Klokje
leest u er volop over. Nee, we kunnen nog geen
rommelmarkt houden, maar er zijn wel allerlei andere
plannen en ideeën. Wij popelen om u weer te zien en
samen in beweging te komen.
In dit geval wil ik mijn redactioneel eindigen met een
gebed dat ik vond op internet.
Goede God,
Zoals een molen in beweging gezet wordt door de
wind,
zo willen wij ons in beweging laten zetten door de
Geest.
Waai door onze levens.
Geef ons het enthousiasme om uw liefde te delen.
Verras ons daarmee, zoals u de mensen op die
allereerste Pinksterdag verraste.
Zet ons in beweging, zodat anderen door ons uw
Geestkracht voelen.
Amen.
Ik wens u veel leesplezier en bovenal een mooie
kleurrijke zomer.
Hartelijke groet,
Ria Looijen
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Malenstein
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Interview met de oud-huisarts,
Mely van Malenstein, over
de dingen, die voorbijgaan en
toch ook eigenlijk helemaal
niet voorbijgaan.
Mely van Malenstein heeft
duidelijke opvattingen. Ze
heeft een diepgaande interesse
voor historie (met name van
de geneeskunde), maar ze is
ook niet mis te verstaan als
herinneringen aan vroeger
haar ertoe brengen niet uit
te wijden over geloof- en
zingevingsvragen. Wij
luisterden naar wat gezegd
en niet gezegd werd en dat
maakte ook dit interview tot
een leerzaam gesprek.

Donderdag 22 april 2021 hadden
Rob en Ria een interview met Mely
van Malenstein, voormalig huisarts
in Vuren. Rob trapt af en vraagt wie
Mely van Malenstein, de voormalige
dokter en de voorgangster van de
huidige huisarts Ingrid Kirpestein,
is? Misschien is het leuk als je
vertelt waar je bent geboren, waar
gestudeerd, enz.
Ik ben geboren in Putten op de
Veluwe en was de tweede in een
gezin van vier met drie broers.
Tijdens de studie en ook nog een tijd
daarna waren vrouwen als huisarts
nog in de minderheid; een soort
mannenmaatschappij, dat was ik van
huis uit al gewend. Ik heb in Utrecht
geneeskunde gestudeerd en ben na het
artsexamen de huisartsopleiding gaan
doen. Die duurde toen 1 jaar na het
artsexamen en in dat jaar werkte ik in
de praktijk in Herwijnen. Zodoende
ben ik in deze regio verzeild geraakt.
Omdat Vuren nog geen eigen huisarts
had stelde de huisarts in Herwijnen
voor dat ik mij in Vuren zou vestigen.
Ik ben in 1977 begonnen, eerst in
het Groene Kruisgebouw aan de
Mildijk en daarna is de praktijk aan de
Tulpenlaan gebouwd.
Eind jaren zeventig ben je als eerste
huisarts hier begonnen. Je hebt in
zekere zin de praktijk helemaal
op moeten bouwen. Er was geen
praktijk om over te nemen.
Dat klopt gedeeltelijk. De huisarts uit
Herwijnen, dokter Den Hollander, had
veel patiënten in Vuren, dat was het
begin. Toen hij voorstelde in Vuren
een praktijk te beginnen vond ik dat
een prima idee, ook omdat er in die
tijd schaarste aan praktijken was.
Het is ook in goed overleg met de
Gorcumse huisartsen gegaan. En de
mensen in Vuren vonden het fijn een
eigen huisarts in het dorp te hebben.
In die tijd dat je hier als huisarts al
gevestigd was zijn jullie getrouwd?
Ria herinnert zich nog wel dat
Mely en Leen in die tijd getrouwd

zijn. Van de patiënten, die een
actie hielden, heeft het bruidspaar
twee fietsen als huwelijkscadeau
gekregen.
Ja, de eerste zeven jaar woonde ik
alleen, in 1983 zijn we getrouwd.
Leen werkte in die tijd als
vlootpredikant.
Toen we terugkwamen van
huwelijksreis stonden de fietsen
in de wachtkamer. Leen gaat altijd
zorgvuldig met spullen om en heeft
nog steeds de fiets. In 1985 is onze
zoon Pieter geboren. We kregen toen
ook veel hartverwarmende felicitaties.
Jij bent huisarts geweest en heb
je nog ambitie gehad om nog iets
anders te doen in de geneeskunde?
Omdat je toch een brede
belangstelling hebt.
Ik heb altijd veel belangstelling voor
geschiedenis gehad. Ooit heb ik
zelfs getwijfeld of ik geschiedenis
of geneeskunde zou gaan studeren.
Al tijdens mijn studietijd en ook
daarna heb ik colleges geschiedenis
van de geneeskunde gevolgd aan de
VU in Amsterdam en later vanuit
de RU Leiden onderzoek gedaan. In
de jaren tachtig heb ik eerst naar het
Middeleeuwse Gasthuis in Culemborg
onderzoek gedaan en de jaren daarna
in Leiden zelf. En in 1997 is dat
uitgemond in een promotie. Het
onderwerp is, kort gezegd, achttiendeeeuwse verloskunde. Dat is mijn
medisch-historische specialisatie.
Vorig jaar heb ik nog een artikel
gepubliceerd over een Middelburgse
vroedmeester.
Wij hebben nog nooit van een
vroedmeester gehoord.
Vroedvrouwen stonden vrouwen bij
bij een bevalling. Als het vroeger
mis ging, ging het ook goed mis.
De oorzaak was vaak dat vrouwen
vernauwde bekkens hadden, dan kon
het kind er niet uit, kort gezegd. Dat
liep heel vaak slecht af, ten eerste al
voor het kind, maar ook vaak voor
de moeder. Uiteindelijk werd er dan

een vroedmeester bijgehaald. Dat was
eigenlijk een chirurgijn die dan met
allerlei nare instrumenten het kind
eruit haalde. Tot ver in de achttiende
eeuw was dat zo. De achttiende
eeuw is een heel intrigerende
periode want rond het midden van
die eeuw zijn er instrumenten, zoals
verlostangen en hefbomen (soort grote
schoenlepel) ontwikkeld waardoor
er toch iets gedaan kon worden in
dat soort situaties. De vroedmeester
speelde daar een cruciale rol in.
Vroedmeesters stegen in die tijd op
de sociale ladder. Ze gingen zich
ontwikkelen en ook zelf studeren want
artsen hielden zich helemaal niet bezig
met het handwerk van de verloskunde.
De verloskunde werd aan het eind van
de achttiende eeuw een academisch
vak en mijn dissertatie gaat over de
eerste hoogleraar verloskunde in
Leiden. Wat zijn ideeën waren en wat
de praktijk was. Hij liet de studenten
eerst bevallingen bij arme vrouwen
aan huis doen om ervan te leren en
later in een kliniekje, de voorloper
van het academisch ziekenhuis. De
geschiedenis van de geneeskunde
heeft altijd mijn interesse gehad.
Maar in de jaren negentig veranderde
er heel veel in de praktijk zoals de
automatisering; er kwamen veel
meer regels en administratief werk.
Bovendien hadden mijn ouders na
het jaar 2000 ook meer zorg nodig en
die woonden op de Veluwe. Dus daar
ging ik vaak naar toe. Daarom heb ik
een periode niet veel aandacht kunnen
geven aan die geschiedenis. Maar na
mijn pensionering heb ik dat weer
opgepakt. Vorig jaar heb ik ook een
boekje gepubliceerd over epidemieën
in Gorcum. (Redactie: ‘De geplaagde
Stad, Spaanse griep, pokken en
cholera in Gorinchem’ is de titel van
het boekje).

Mensen in de 19e eeuw leefden
totaal anders dan wij nu. Wat wel een
overeenkomst is bijvoorbeeld in de
tijd van de pokken is dat de mensen
die het zwaarst getroffen werden het
dichtst op elkaar leefden. Dat is over
het algemeen zo bij epidemieën maar
bij de pokken was dat wel extreem
en dat waren natuurlijk niet de rijkste
mensen. Nu zie je ook dat Covid vaak
fataler is voor arm dan voor rijk. Dat
zijn bepaalde overeenkomsten. Je ziet
ook in derdewereldlanden dat mensen
de luxe van afstand houden daar
gewoon niet hebben.
Epidemieën gaan vaak in golven.
Eerst blijkt het nogal mee te vallen
en ineens gaat het dan helemaal mis.
De Spaanse griep kwam eerst als
een soort zomergriep in Europa en
leek onschuldig, maar de tweede golf
was ineens veel kwaadaardiger en
er bezweken veel jonge mensen aan,
vooral mannen. Wereldwijd was dat
nog veel heftiger dan in Nederland.

Hoe kijk je nu terug op je
werkzame leven als huisarts hier in
het dorp? Het is een intensieve tijd
geweest en een paar hoogtepunten
hoorden we al. Zijn er momenten
in je huisartsenleven die je altijd bij
blijven?
Zeker wel, maar die kan ik zo
niet opnoemen. Tot 2002 hoorde
verloskunde ook nog bij het werk.
Dat is een mooi aspect van het werk,
maar ook heel spannend. Natuurlijk
werden mensen ernstig ziek en
overleden. De sterfbedden en de
palliatieve zorg waren altijd intensief;
het is belangrijk om dat zo goed
mogelijk te doen. Nu zijn er veel
handleidingen en richtlijnen op het
gebied van palliatieve zorg maar toen
ik begon moest je dat toch zelf vaak
nog een beetje uitzoeken. Ja dat was
soms wel lastig. De ontwikkelingen
Zijn er lessen te leren uit het
op het gebied van euthanasie heb ik
verleden voor nu?
altijd gevolgd. Dat is het laatste stukje
Iedere tijd heeft zijn eigen dynamiek. hulp wat je kunt bieden. Ik vind het
Je kunt het nooit helemaal vergelijken. altijd indrukwekkend als mensen zo’n

besluit nemen.
We hebben hier in 1995 de periode
met hoog water gehad en de
evacuatie. Ik kan me voorstellen
dat er in het dorp ineens krachten
en machten loskwamen dat je dacht
wat gebeurt er nu?
Wat mij opviel was dat het een
hectische tijd was voor iedereen. Wij
zijn zelf ook naar de Veluwe gegaan
om even hoog en droog te zitten. De
inboedel, ook van de praktijk was
opgeslagen. Het bijzondere was dat
sommige mensen het vreselijk vonden
wat er gebeurde en anderen beleefden
het heel anders. Er werd ook vaak
gesproken over ‘voor en na het water’.
Vooral voor oudere mensen was het
soms heel zwaar. Ik herinnerde me een
hoogbejaarde man die tijdelijk naar
een bejaardenhuis in Leerdam ging.
Zijn zus zei toen: ‘het is heel wat
voor hem, want hij is in 1929 voor het
laatst een nacht van huis geweest, toen
hij in dienst in Gorcum was’.
Je sprak eerder dat als je heel lang
huisarts in een dorp bent dan heb
je mensen bijna zien komen en ook
een deel zien gaan. En dat liet je op
den duur niet onberoerd. Was dat
emotioneel moeilijk als arts?
Ja, je gaat lang met de mensen mee,
levensloopgeneeskunde heet dat. Ook
als het je raakt, moet je altijd wel
professioneel blijven. Mensen hebben
er ook niets aan als jij daar emotioneel
zit te zijn. Je moet je werk zorgvuldig
en professioneel doen. Maar dat
betekent niet dat je er niet mee bezig
bent en dat het je niets doet. Ik heb
ook wel bewondering voor hoeveel
levenswijsheid er bij mensen is en hoe
ze met tegenslag omgaan.
Als je terugkijkt op je werkzame
leven zijn er dingen waarvan je
zegt die vervullen mij met vreugde
of zijn er dingen waarvan je zegt
die had ik weleens anders kunnen
inschatten? Dan gaat het natuurlijk
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niet over een patiënt waarvan je
dacht dat je de diagnose anders
had kunnen inschatten. Zaken die
spelen en waar je in de jaren tachtig
en negentig anders naar keek dan
nu?
Daar kan ik me niet direct iets bij
voorstellen. Ik ben natuurlijk van
een generatie die toch al best modern
opgeleid is, dus niet heel traditioneel.
Dingen zijn wel veranderd. In
ons vak zijn er in de jaren tachtig/
negentig huisartsenstandaarden en
richtlijnen van het NHG (Nederlands
Huisartsen Genootschap) gekomen.
Dat is heel belangrijk. Daarvan is
het de bedoeling dat een huisarts in
Groningen bij een patiënt met keelpijn
hetzelfde doet als een huisarts in
Maastricht. Ik heb zelf ook aan een
aantal standaarden meegewerkt.
Wat ik ook een belangrijk onderdeel
van mijn werk vond is dat ik vanaf
1998 huisartsen opgeleid heb via de
huisartsenopleiding in Rotterdam.
En dat geeft ook weer een nieuwe
dimensie aan je werk. Je houdt contact
met de academie en met nieuwe
ontwikkelingen. Want zo’n huisarts
in opleiding blijft dan een jaar in de
praktijk en ik heb een aantal leuke a.s.
collega’s mogen opleiden.
De huisartsen werken tegenwoordig
in tegenstelling tot vroeger in
praktijken waardoor ze veel
minder belast worden. De prijs
die een arts ervoor betaalt is dat
hij of zij de patiënten deelt met
meerdere collega’s omdat het een
groepspraktijk is. Voor de patiënt
is het soms lastig en voor de dokter
wellicht ook omdat hij of zij een
bepaalde band met de patiënt heeft.
Hoe kijk jij er tegenaan? Heb jij die
omslag ook nog meegemaakt?

Een belangrijke ontwikkeling is dat
in 2000 de huisartsenpost gekomen
is. Voor die tijd hadden we een
kleinschalige waarneemgroep met
Herwijnen-Haaften-Waardenburg.
Wat voor mij onhandig was omdat
het naar Waardenburg een behoorlijke
afstand is, reed ik dus heel veel
kilometers in het weekend. Ik ben
een groot voorstander geweest van
het oprichten van de huisartsenpost.
Daardoor is het in de dienst er ook
professioneler aan toe gegaan. In
wezen ben ik geen solist maar toen
ik begon waren bijna alle huisartsen
solist en Vuren is te klein voor een
hele grote groepspraktijk. Dat heb ik
opgelost door de opleiding te gaan
doen zodat je altijd collega’s om
je heen hebt. De laatste huisarts in
opleiding, Simone Stolk, is nog een
aantal jaren blijven werken daarna.
Met collega’s heb ik altijd veel
contacten gehad en met de Gorcumse
huisartsengroep had ik nauwe banden.
Ik was voorzitter van een overleg
over medicatie waar iedereen ook lid
van is. En ik heb veel nascholingen
gedaan. Je probeert altijd een manier
te vinden om met collega’s te sparren.
Om terug te komen op je vraag. Je
kan als solist soms ook een kokervisie
hebben. Dus is het heel goed als je
collega er ook eens naar kijkt.
Wat je als huisarts waarschijnlijk
bezig heeft gehouden en wat nog
steeds speelt, ook hier in Vuren, is
het vraagstuk hoe om te gaan met
patiënten die uitzichtloos ziek zijn.
Waar vroeger van gezegd werd:
volhouden, want de Here God
regelt het allemaal wel. Maar als
arts word je nu geconfronteerd
met mensen met de vraag omdat
hun man of vrouw zo moet lijden

of het niet anders kan. Hoe zie jij
dat? Heb je daarin een bepaalde
ontwikkeling doorgemaakt?
De vraag moet altijd van de patiënt
zelf komen, maar ik heb het altijd
beschouwd als het laatste stukje zorg.
Er moet aan alle zorgvuldigheidseisen
voldaan zijn. Als dat zo was heb ik
er nooit bezwaren tegen gehad en ik
heb euthanasie ook een aantal keren
uitgevoerd.
In die zin heb je toch een bepaalde
ontwikkeling doorgemaakt. In de
jaren dat je studeerde speelde die
zaken nog niet in die mate.
Geleidelijk aan werd er meer over
euthanasie gesproken en het is
inderdaad een ontwikkeling in de
maatschappij geweest, vooral vanaf de
jaren tachtig.
Elisabeth Kübler-Ross heeft er ook
een rol ingespeeld in haar boek
‘Lessen voor levenden’. Ze maakte
het eigenlijk bespreekbaar wat er
gebeurde rond de dood. En in mijn
beleving het begin geweest van de
hele discussie. Je bent ook heel
vertrouwd met het anders denken
op godsdienstig terrein.
Jazeker, en daar heb ik ook alle
respect voor. Het één sluit het ander
niet uit. Ik heb respect voor mensen
die tegen euthanasie zijn, maar die
zullen het zelf nooit vragen. Dan is het
ook geen dilemma.
Ik kan me voorstellen dat je als arts
daar wel een handelende en een
acterende partij in bent.
Dat is zo, maar je hebt een dienstbare
functie. Anderzijds moet je wel altijd
de bekende zorgvuldigheidseisen in
acht nemen. Ik heb ook meegemaakt
dat heel gelovige mensen euthanasie
wilden. Dat is ook de werkelijkheid.

De jaren dat ik hier ben, heb ik
natuurlijk ook al één en ander
meegemaakt. We willen aan dit
vraagstuk dan ook een avond
besteden. In verband met de
Corona konden we geen avond
houden. Maar het is goed om als
kerk mensen te helpen hierover hun
mening te vormen. Hoe ervaar je
zelf het geloof?
Het is belangrijk dat je een deel bent
van een groter geheel en dat je daar
mee verbonden bent. De kerk is nog
wel een belangrijk element in de
samenleving. Je zag het pas nog met
de begrafenis van prins Philip. Daarin
was de muziek essentieel en muziek
is voor mij heel belangrijk, ook in
kerkelijk verband.
Ik was de huisarts voor de mensen die
van de kerk waren en die niet van de
kerk waren. Dat moet voor je werk
niet uitmaken.
Welk boek heeft over de laatste
tien jaar op jou de meeste indruk
gemaakt?
Je denkt altijd aan het boek wat je
het laatst gelezen hebt. Ik heb ‘De
tuinen van Buitenzorg’ gelezen van
Jan Brokken, een goede schrijver.
‘Liefde in tijden van cholera’ van
Gabriel García Márquez ben ik aan
het herlezen. Het boek dat ik ook heel
erg goed vind is het boek ‘Dit zijn de
namen’ van Tommy Wieringa, maar
dat is alweer een aantal jaren geleden.
Wat sprak je in een van die boeken
het meeste aan?
De taal en de literatuur is een
heel belangrijk middel om uit te
drukken hoe de mens is en wat
zijn tekortkomingen en wat zijn
beperkingen en mogelijkheden zijn.

De beperktheid van de mens in zijn
vermogen om meer te weten. De dood
is voor iedereen de grens.

de maatregelen - de lockdown - dan
door de ziekte.

Je hebt het toen allemaal gezien en
Nadat je met pensioen ging heb je
voor jezelf kunnen concluderen hoe
toch een tijdje in een Afrikaans land bevoorrecht leven wij hier leiden.
gewerkt?
Er zijn allerlei onderzoeken gedaan
Voor een NGO heb ik als vrijwilliger
en daaruit blijkt dat Nederland
in 2018 twee maanden in Kenia
ondanks het klagen een heel
gewerkt. (Redactie: NGO is Niet
gelukkig land is. Vind jij jezelf ook
Gouvernementele Organisatie, dus
een gelukkig en bevoorrecht mens?
niet vanuit een overheid maar door
Ik vind dat ik niets te klagen heb.
vrijwilligers opgezet). Ten zuiden van Ik vind het heerlijk om onderzoek
de Sahara komt heel veel suikerziekte te doen en te schrijven en ik maak
en hoge bloeddruk voor. Niet omdat
muziek samen met andere mensen.
daar zoveel Macdonalds zijn want
Dat maakt me gelukkig.
die zijn er niet, maar omdat de
mensen door armoede heel eenzijdig
Rob en Ria
koolhydraatrijk eten is er veel
suikerziekte. Omdat ook veel hoge
bloeddruk voorkomt, veroorzaakt dat
hart- en vaatziekten en met name veel
beroertes. De organisatie probeert
daar het begrip preventie uit te leggen
en in te voeren want het idee dat je
iets doet om een ziekte te voorkómen
is daar nieuw. Mensen gaan alleen
voor ziektes naar de dokter, niet om
die te voorkómen (preventie). Deze
organisatie zette overal een soort
polikliniekjes op voor de behandeling
van diabetes en hoge bloeddruk. De
gezondheidszorg is in die landen heel
anders geregeld dan hier. Wat ik daar
wel geleerd heb is hoe goed wij het
hier hebben. Als je hier een versleten
heup of knie hebt word je geopereerd,
maar dat kan daar helemaal niet.
Alleen als je geld hebt kun je voor
een operatie naar Zuid-Afrika of India
vliegen. Dat zijn enorme verschillen
die je ziet tussen arm en rijk. Het
maakte heel veel indruk op mij. Nu
zie je ook dat in Afrika nog nauwelijks
vaccins voor Corona zijn. Mensen
worden daar veel meer getroffen door

07
•
•

IN MEMORIAM
Zowel Bas als zijn Corry zijn eclatante voorbeelden
van hoe je er in een dorp wel bij kunt horen. Hoe je kan
worden opgenomen in de gemeenschap. Gewoon door
Op 19 maart jl. overleed Bas van Nes in de leeftijd van
mee te doen, je niet beter te voelen dan de dorpeling en je
92 jaar. Een buitengewoon sympathieke man, die tot
te geven. Dan groeit het vertrouwen en zie je in een dorp,
kort voor zijn overlijden actief bleef in onze gemeente.
ook in Vuren, dat mensen je opnemen in hun midden.
Van Bas moeten we de eerste klacht nog vernemen. Met
Daarom was de betoonde belangstelling met name per
zijn rustgevende glimlach hoorde hij alles aan en ging
kaart vanwege Corona, overweldigend. In een toch ook
zijn gang in het voortzetten van datgene, wat van hem
nog mooi bezette kerk luisterden we naar de kinderen en
verwacht werd.
kleinkinderen en zagen mooie beelden van een lang en
Bas liet niet gemakkelijk bij hem naar binnen kijken.
Toch zouden we hem tekort doen als we hem het predicaat gezegend leven.
En we luisterden onder anderen naar Jules de Corte, die
‘gesloten’ toedichten. Hij vond dat gewoon niet nodig.
zingt:
Stille wateren hebben diepe gronden. Er ging veel in hem
om, dat hij bij zichzelf overwoog. Een diepe zee vol leven! ‘Ik zou wel eens willen weten,
waarom zijn de zeeën zo diep
Het was toch goed zo. Een innig tevreden man, die een
lang en prachtig leven samen met zijn Corry heeft gekend. Misschien tot geluk van de vissen
Die het water zo slecht kunnen missen
Werkzaam in Den Haag, niet ver verwijderd van waar ik
Of tot meerdere glorie van God, die de wereld schiep
mijn jeugd doorbracht. Later wonend in Rijswijk en de
Daarom zijn de zeeën zo diep.’
laatste 25 jaar in Vuren. Zomaar vanuit de Randstad naar
de Betuwe. Hem en zijn vrouw voer ik nogal eens op,
Rob Visser
wanneer ik op mensen stuit, die klagen over het feit, dat
ze er niet echt bij horen. Dat ze niet geaccepteerd worden.

VAN DE KLOK
EN DE KLEPEL
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Langzaam gaat de bloem van de samenleving weer open.
Na ruim anderhalf jaar meerdere jaargetijden te hebben
gekend lijkt het voorjaar zich aan te dienen. Het voorjaar
van de ontluikende samenleving wel te verstaan.
Met dat andere voorjaar wil het niet echt lukken. Te lang
blijft de wind maar vanuit het Noorden waaien en dient
zich het ene na het andere lagedrukgebied aan. Voordeel
is dat de grondwaterstand zich herstelt, nadeel is dat de
natuur al weken achterloopt.
Maar niet getreurd, dat andere voorjaar lijkt dus
aanstaande. De besmettingscijfers lopen terug, er
ontstaat weer ruimte op de IC’s. Meerdere zaken worden
toegestaan. Men maakt zich minder zorgen en het klagen
verstomt.
En dat heeft zo zijn repercussies. De kerkgang wordt
stilaan toegestaan. Mondkapje op, niet zingen, afstand
houden. Er is nog een lange weg te gaan en wat geweest is
komt niet meer terug. Maar we pakken de draad weer op
en bezien en bespreken wat kan en wat mag en wat moet.
Ook voor mij is het een intense vreugde te moeten
zien hoe een weliswaar klein aantal gemeenteleden al
anderhalf jaar lang de schouders eronder heeft gehouden
en voortdurend in de weer is geweest om het vuur
brandende te houden. En dat is gelukt. Ik noemde het wel;
de gemeente op de waakvlam te houden. Dat was al niet
gering, omdat het vlammetje meerdere malen flakkerde en
niemand enig idee had wat ons nog boven het hoofd hing
in duur van de pandemie en de gevolgen.
Maar een aantal van u bleven actief en met onophoudelijke
inzet belangstelling tonen, dingen bedenken en
organiseren. En vooral volhouden en doorzetten! Het
woordje ‘trouw’ is dan op zijn plaats en dat is zeker geen

Rob Visser - Dominee

In memoriam Bas van Nes

vanzelfsprekendheid.
Zo bestaat er inmiddels de mogelijkheid, dat we in het
najaar toch weer een gezamenlijke activiteit kunnen
organiseren. Maar alles hangt af van de ontwikkelingen.
Zijn we met alle vaccinaties voldoende beschermd ook
tegen de mutaties van het Coronavirus? En lukt het ons
allen om de juiste toon weer te treffen en de draad op te
pakken?
Aan de inzet van een aantal gemeente/kerkenraadsleden
zal het niet liggen. U hebt geen idee, wat er allemaal is
gepresteerd en hoe zegenrijk dat alles zal blijken te zijn,
wanneer we in de toekomst geloven.
Eén ding staat vast. Het wordt niet meer zoals het
vroeger was. De pandemie heeft ons veranderd.
Vanzelfsprekendheden behoren tot het verleden. We
hebben zaken verloren, maar er valt ook het nodige te
winnen. We dienen allen te beseffen, dat de strijd nog niet
gestreden is. Niet wat betreft de pandemie en ook niet wat
betreft onze gemeente.
We hebben elkaar hard nodig en niemand onder ons kan
zich aan de verantwoordelijkheden, die verbonden zijn aan
het lidmaatschap van de kerk, onttrekken. En daarin speelt
leeftijd geen rol.
Petrus, de apostel had zijn handen vol aan de tanende
gemeente en schrijft o.a. in 1 Petrus 4 vers 8, 9:
Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal
van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.
Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft,
gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het
goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
U allen van harte gegroet, Rob Visser
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VORMING EN
TOERUSTING
2021

VAN DE
KERKENRAAD
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Vieringen
Inmiddels wordt in de Thaborkerk alweer enkele weken
de viering mét kerkgangers gehouden. Het dringend
advies van de landelijke PKN-kerk is momenteel met
maximaal 30 mensen (inclusief kinderen, exclusief
medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Zo
gebeurt dat bij ons inmiddels ook. De vieringen worden
gehouden met inachtneming van de basisregels van de
overheid. Dat betekent o.a. geen samenzang (de organist
zingt de liederen of er worden filmpjes vertoond op de
beamer), anderhalve meter afstand, mondkapje dragen
bij verplaatsing, bij binnenkomst handen reinigen met
desinfecterende gel en thuisblijven bij klachten. Ook als u
al gevaccineerd bent blijven de maatregelen voorlopig van
kracht.
Bovendien is het noodzakelijke, als men de viering wilt
bijwonen, uiterlijk zaterdagavond voor de eredienst te
reserveren bij Ria Looijen.
Mochten in de komende weken wijzigingen optreden met
nieuwe adviezen dan brengen wij u op de hoogte via onze
wekelijkse nieuwsbrief.
Na elke viering is er ontmoeting in de bijzaal (of buiten
op het terras of in de kerkzaal) en drinken we koffie en
thee. Ook hier is het belangrijk afstand te houden en de
Coronaregels in acht te nemen.
Bovendien blijven we de vieringen uitzenden via YouTube
en kerkomroep.
Collecten
Er is voorlopig nog steeds 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. De
luisteraars en kijkers thuis kunnen de collecten overmaken
op onderstaande bankrekeningnummers of een envelop
in de brievenbus van de kerk doen (vermeldt u s.v.p.
waarvoor de gift bestemd is).
Bank Diaconie: NL 59 RABO 0373 7396 05 en
Bank Kerkrentmeesterlijk beheer: NL 18 RABO 0328
0548 95.
Wekelijkse nieuwsbrief
Sinds de Coronacrisis mailen we wekelijks naar de
gemeenteleden, waarvan we het mailadres hebben, een
nieuwsbrief met actuele informatie, gegevens over de
aanstaande vieringen, activiteiten en de gemeentebrief van
Rob Visser. 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.

Koffieochtend dinsdag 14 juni 2021
Livestream en kerkomroep
Veel kijkers (ook geen gemeenteleden) volgen de
vieringen 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
De kerkdiensten worden altijd gestreamd en een week lang
op internet geplaatst (ook als er onverhoopt geen directe
uitzending is). Ongeveer een kwartier nadat de kerkdienst
is afgelopen staat het al op internet.
Thaborkerk open
De Thaborkerk open op dinsdag- en donderdagmorgen
voor het aansteken van een kaarsje, kopje koffie/thee of
een praatje in de Corona-tijd is ons heel goed bevallen.
Weliswaar liep het geen storm maar altijd kwam er wel
iemand of meerdere mensen binnenlopen en gezellig een
praatje maken en een kopje thee- of koffiedrinken. Rob
en enkele kerkenraadsleden waren altijd aanwezig. Voor
de kerkenraad waren deze morgens ook gemakkelijk
omdat we vaak direct actie konden ondernemen als het
nodig was in de spannende Corona-tijd. Na de vakantie
gaan we ongeacht Corona of geen Corona ermee door op
één morgen in de week. In de volgende uitgave van het
kerkblad meer daarover.
Verhuizing scriba
Onze scriba Joke Versluis is met haar man Piet en zoon
Corné (en de veestapel) verhuisd naar een boerderij in de
polder van Rumpt. Ze hebben het oude vertrouwde plekje
aan de Waaldijk verlaten en gaan verder met hun bedrijf
en uitbreiding in Rumpt (Nieuwendijk 8). Ook hebben zij
nu een ander telefoonnummer, namelijk 0345-785072. Fijn
voor onze gemeente is dat zij bij onze kerk blijven behoren
en nog fijner is dat Joke onze scriba blijft. Persoonlijk
ben ik daar heel erg blij mee. Ik wens Joke, Piet en Corné
een mooie toekomst zowel persoonlijk als zakelijk in het
Rumptse veld.
Bezorging Het Klokje
Gedurende vele jaren heeft Corné Versluis ons kerkblad
bezorgd bij de abonnees aan de Waaldijk. Nu Corné in
Rumpt woont is het heel lastig voor hem deze wijk voor
zijn rekening te nemen en heeft hij opgezegd. Wij zijn hem
dankbaar voor de keurige bezorging van het kerkblad bij
de dijkbewoners.

Wie helpt mee de bloembakken te verzorgen?
Vanwege bepaalde redenen heeft de gemeente West
Betuwe besloten de (piramidevormige) bloembakken
niet meer op het dorpsplein te plaatsen. Wij hebben
drie bloembakken van West Betuwe gekregen. Het
betekent wel dat wijzelf de plantjes moeten kopen en dat
de verzorging ook voor onze rekening komt. Daarom
zoeken wij mensen die in toerbeurt mee willen helpen
de bloembakken te verzorgen. Dat betekent één keer
per week de dode bloemen er uit halen en eventueel
water geven. Door dit onderhoud zullen de bloembakken
gedurende de zomermaanden er kleurrijk en weelderig
bijstaan. Bovendien bakenen wij tevens onze parkeerplaats
hiermee meer af en zal het ook zeker ten goede komen
aan het uiterlijk van de dorpskern. Wie wil ons helpen om
de bloembakken tijdens de zomermaanden te verzorgen
en water te geven? Neemt u/jij dan contact op met Ank
de Kock (0183-633755). Er wordt door Ank dan een
roostertje opgesteld.
Gemeentedag 25 september
Zoals u ook in ‘de klok en de klepel’ heeft kunnen lezen
zijn we voorzichtig ook weer bezig wat activiteiten te
bedenken. We komen wel tot de conclusie dat het heel
belangrijk en goed is weer activiteiten samen te doen
binnen de mogelijkheden die er zijn. De startzondag is 26
september en we hebben besloten een leuke gemeentedag
op zaterdag 25 september te houden. Dat kan buiten en
bij minder goed weer ook binnen. We kunnen eventueel
de kerk uitruimen en creëren zo meer plaatsen als in de
bijzaal en garanderen de anderhalve meter afstand. In de
volgende uitgave van het kerkblad begin september zullen
we meer invulling van het programma geven. Maar...
noteert u alvast in uw agenda. Natuurlijk houden wij in de
gaten hoe de ontwikkelingen zijn op Corona-gebied.
Rommelmarkt gaat niet door
Met de anderhalve meter samenleving is het naar onze
mening dit jaar nog niet mogelijk een rommelmarkt te
houden zoals we dat voorheen vele jaren gewend waren.
Dat betekent dat de rommelmarkt op deze wijze dit jaar
niet doorgaat. We overwegen wel een boekenmarkt te
houden en dat kan dan in de kerkzaal die we uit kunnen
ruimen en gedurende een week de boekenmarkt houden.
Daardoor is er ook meer verspreiding van de bezoekers.
Dit zijn de eerste gedachten en wellicht daarover ook meer
in het volgende kerkblad.
Ria Looijen, preses

Dinsdag 15 juni 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
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Zegeningen
Wat heerlijk dat we weer naar de kerk mogen. Wat heerlijk
dat er meer versoepelingen komen van de Coronaregels
en wat heerlijk dat al een groot deel van onze kerk
gevaccineerd is. Laten we onze zegeningen tellen en hopen
dat wij in ieder geval het ergste gehad hebben.

TUSSENSTAND
KERKBALANS 2021

Zondag 13 juni
Maar dat geldt niet voor de mensen in India en Nepal.
We zien al een te lange tijd de beelden over de situatie
daar ten gevolge van de Corona. Veel mensen wachten
op straat naar adem snakkend om geholpen te worden.
De Samenwerkende Hulp Organisaties, SHO, waaronder
ook Kerk in Actie, hebben een actie gestart om geld in
te zamelen om deze zieke mensen eerder geholpen te
laten worden door geld in te zamelen. En u en ik kunnen
deze mensen helpen door geld te geven zodat de nodige
materialen gekocht kunnen worden om ze te helpen.
Daarom wordt de diaconie collecte van zondag 13 juni
bestemd voor de actie van SHO. Maar momenteel is de
hulp erg hard nodig en daarom is er nu al een bedrag
overgemaakt van de diaconie naar giro 555 en kunt u met
uw gaven op 13 juni het bedrag bij elkaar brengen wat de
diaconie heeft voorgeschoten. Wij rekenen op u.

Toegezegd voor 2021  				
€ 43.155,00
Reeds betaald 				
€ 33.570,75
___________________________________________
Nog te ontvangen 				
€ 9.584,25

Legaat
We hebben een mooie bestemming gevonden voor het
legaat wat we hebben gekregen uit de nalatenschap
van Rika Versteeg. We kunnen u er van verzekeren dat
dit geld goed is besteed maar willen daar verder geen
mededelingen over doen.
Najaar
In het najaar willen we weer een actie houden om voor
ons eigen project van de diaconie geld in te zamelen. We
wachten nog even af in welke vorm we dit zullen gieten
omdat we nog niet weten hoe ver de Coronaregels dan
versoepeld zijn. Maar een actie komt er zeker.
Soepen
In den lande is het steeds meer te zien en ook wij gaan er
aan mee doen. We gaan soepen.
Ik hoor u denken wat is dat nu weer? We starten op vrijdag
20 augustus en de bedoeling is dat u tussen 12 en 14 uur
in bijzaal van de kerk gezellig soep met een broodje kunt
komen eten. Dit is gratis maar als u toch wat wilt geven
staat er op de tafel bij de deur een bus waar u uw gift in
kunt doen maar dit is niet verplicht. Dus zet deze datum
vast op uw kalender zodat u het niet vergeet. Iedereen is
natuurlijk van harte welkom. Als mensen er gebruik van
gaan maken dan zal dit een weerkerend gebeuren worden
van één of twee keer per maand.

De stand zoals deze was op 19 mei 2021:

Buiten de collecten om ontvangen

Vergeet-mij-nietjes
Terugkijkend op de paasattentie kunnen we u melden
dat we heel veel, alleen maar, positieve reacties hebben
gekregen van u over de paasattentie. Ik weet niet hoe het
met uw vergeet-mij-nietjes gaat, maar die van ons doen het
nog niet zo best. Jan heeft ze vandaag in de tuin uitgepoot
en nu maar hopen dat er blauwe bloemetjes komen. Ik
hoop dat u er meer succes mee hebt dan wij. Maar het is
nog lang geen herfst en ze staan er wel mooi en frisgroen
bij. Dus wie weet.
Namens de diaconie, Anjo van Dalen

Verantwoording collecten diaconaal werk:
4 april
40 dagentijd Zuid-Afrika				

€

53,20

2 mei
Corona wereldwijd				

€

48,90

9 mei
Kerk in Actie Libanon/Jordanië		

€

51,68

13 mei
Plaatselijk diaconaal werk				

€

26,00

16 mei
Timon					

€

56,00

Giften t.b.v. het kerkrentmeesterlijk beheer:
Via Ria Looijen (KR)				
Via Ria Looijen (KR)				

€
€

10,00
10,00

€

52,00

Opbrengst acties:
Busjes kerktelefoon via Bets den Adel
Alle gevers en doeners hartelijk dank!
Verantwoording collecten kerkrentmeesterlijk beheer:
4 april
Kerk					

€

79,80

2 mei
Kerk					

€

73,35

9 mei
Kerk					

€

77,52

13 mei
Kerk					

€

39,00

16 mei
Kerk					

€

69,00

Binnengekomen giften
van 17.03.2021 t/m
07.05.2021 i.v.m. verlies
van collecte-inkomsten
in de Coronatijd				

€ 935,-

Wat zijn de drijfveren van ouderling Aty de Groot?
Ria vroeg me een stukje voor Het Klokje te schrijven…
Waarom ben je ouderling geworden?
Dit zorgde voor een zoektocht. Ik had immers pas weer
aangegeven nog een termijn beschikbaar te zijn. Waarom,
hoe zo!
Na ons huwelijk in 1984 zouden we in Vuren gaan
‘kerken’. Voor ons was dat vanzelfsprekend, maar zorgde
bij de voorganger die ons huwelijk bevestigde wel voor
opgetrokken wenkbrauwen.
Ik werd al snel gevraagd voor de kindernevendienst. Heb
dat jaren met veel plezier gedaan. Lag ook in het verlengde
van mijn werk met kinderen.
Soms ben je toe aan een andere uitdaging of verbreding.
Dat vond ik in de liturgiecommissie. Ik kwam erachter dat
soms je inspanningen namelijk ook energie opleveren.
Ouderling worden is op mijn pad gekomen. Ik heb me
geroepen gevoeld (ook niet de stem van Eli…) en ondanks
mijn twijfels toch ja gezegd.
Ik wil graag het volgende stuk, uit een artikel van ds. Peter
Verbaan dat eerder verscheen in het magazine Credo/
Confessioneel, met jullie delen. Ook omdat het woorden
geeft aan wat ik voel en denk.
Ouderling 2.0
Een inventarisatie van praktische en principiële bezwaren:
• Tijd: het past niet in ons drukke bestaan/hoeveel
zondagen vraagt dat van ons…?;
• Weerstand tegen specifieke onderdelen: ik zie op
tegen het mensen bezoeken/tegen al dat vergaderen/
tegen het vooraan in de kerk staan/tegen het bidden in
de consistorie;
• Twijfel aan zichzelf: wie ben ik dat ik dat doen kan/ik
heb te weinig kennis/ik ben niet zo’n gelovig mens;
• Beeldvorming: ik - ouderling?

Conclusie: Naar een nieuwe ambtsbeleving
Ten eerste: we moeten leren het ambt ‘ontspannen’ te
dragen. Durven we ambtsdrager te zijn in een tijd van
krimp, zonder kramp? Met wel onverminderd geloof in de
Heer en in de toekomst van Zijn Kerk op aarde? Durven
we te blijven zeggen: niet alles wat moet, moet? Durven
we te geloven dat het ambt betekent: God roept juist mij,
kwetsbaar, beperkt beschikbaar mens in zijn dienst, in de
kerk die niet van gisteren is, maar van vandaag?
Ten tweede: kunnen we elkaar te helpen om als
ambtsdrager - en in het bijzonder als ouderling - niet aan
al te hoge verwachtingen te hoeven voldoen? Kunnen
we als gemeenteleden begrijpen dat ouderlingen vandaag
anders werken dan jaren geleden. Durven we, omdat de
kerk ons ter harte gaat, ook los te laten wat ‘altijd zo was’?
En durven we als ouderling te vragen: ik maak tijd voor
u – maar mag ik ook van u, waarde broeder of zuster, of
van een van uw kinderen, verwachten dat u mij bericht als
er iets speelt? Vooral omdat we elkaar nu in een tijd met
Corona nauwelijks zien.
Bij ons in Vuren:
Wat een zegen is het, te weten dat de Geest van God aan
mensen gegeven wordt bij de uitoefening van hun ambt,
ook in 2021!
Aty de Groot

13
•
•

VAN DE HANDWERKCLUB

14
•
•

Zoals u allemaal weet ligt ook de
handwerkclub alweer een half jaar
stil en dat vinden we allemaal erg
jammer, maar het is niet anders.
Inmiddels is al een groot deel van
onze trouwe bezoekers ingeënt tegen
Corona, maar ikzelf word pas 28 mei
voor de tweede keer gevaccineerd.
Zolang ik zelf nog niet volledig ben
gevaccineerd kunnen we de club niet
opstarten, maar ik hoop toch dat we
de zomer over weer bij elkaar kunnen
komen, natuurlijk met in achtneming
van alle Coronaregels. Er kunnen
ongeveer 15 mensen veilig in de
bijzaal bijeenkomen. Als we weer
kunnen beginnen dan hoort u dat via
mail, nieuwsbrief of persoonlijk van
mij. Wel heb ik afgelopen week wol
ontvangen via het ouderenfonds met
het verzoek om weer mutsjes te gaan
breien. Er is weer een nieuw boekje
uit gekomen waar patroontjes in staan.
Dus voor wie vast aan de gang wil
gaan? Laat het me weten. Dan kan ik
u wol en een boekje brengen zodat
u kunt gaan haken of breien. Hierbij
vast een impressie van de patroontjes
in het nieuwe boekje.
Met vriendelijke groeten,
Anjo van Dalen

VAN HET PASTORAAT
Bloemengroet
De bloemen uit de zondagse eredienst
gingen de afgelopen periode als groet
en bemoediging of als felicitatie naar:
21 maart
De heer H. van Meeuwen, Gorinchem
De heer F. de Swart, Poldersekade 3a
Mevrouw N. Vermeulen, Mildijk 135
28 maart
De heer H. Horsten, Poldersekade 2a
Mevrouw M. van Meeteren,
Avondlicht Herwijnen
De heer H. van der Heijden,
Tulpenlaan 12
4 april
De heer en mevrouw F. de Swart,
Poldersekade 3a
Mevrouw M. van de Minkelis,
Sliedrecht

9 mei
Mevrouw N. de Borst, De Wetering 4
Mevrouw J. de Jong, Tulpenlaan 12
16 mei
Mevrouw G. van Meeuwen,
Gorinchem
Zieken
Op het moment van dit schrijven
verblijven er geen gemeenteleden
in het ziekenhuis. Wel zijn er de
afgelopen periode gemeenteleden
opgenomen geweest. Ook zijn er
gemeenteleden die een behandeling
ondergaan of wachten op een operatie.
Voor u allen veel kracht en sterkte en
weet u gedragen in de voorbede van
de gemeente.

Jubilea
30 maart waren de heer en
mevrouw F. de Swart-van der Vliet,
Poldersekade 3a vijfenvijftig jaar
11 april
getrouwd.
Mevrouw J. Ekelmans, Leerdam
De heer en mevrouw A. Roza-Sterk,
Flank 4 waren 16 april vijftig jaar
18 april
De heer en mevrouw A. Roza, Flank 4 getrouwd.
Op 23 april waren de heer en
mevrouw J. Wigmans-Bambacht,
25 april
Mussenlaan 9 vijfenveertig jaar
De heer en mevrouw J. Wigmans,
getrouwd.
Mussenlaan 9
Op 20 mei waren de heer en mevrouw
T. Kuup-Versluis, De Rietput 99 ook
2 mei
vijfenveertig jaar getrouwd.
De heer H. Goedegebuure,
Alle bruidsparen vanuit dit kerkblad
Dorpsstraat 26
nog van harte gefeliciteerd met dit
De heer C. van Wijk, Molenlaan 29
jubileum.
Mevrouw H. de Jongh, Herwijnen

Mutaties
Binnen onze gemeente zijn mevrouw
W. de Vaal naar Poldersekade 31 en
mevrouw C. Versteeg naar Molenlaan
27 verhuisd. De heer en mevrouw
P. Versluis en hun zoon Corné zijn
verhuisd naar Nieuwendijk 8 in
Rumpt. Wij wensen u allen een goede
tijd in de nieuwe woonomgeving.
Ank de Kock, ouderling
Heel hartelijk dank
Het is al weer bijna een half
jaar geleden dat ik in het Albert
Schweitzer Ziekenhuis een zware
operatie moest ondergaan. Na een
verblijf van ruim twee weken in het
ziekenhuis bleek ik bij thuiskomst
ook nog Corona te hebben opgelopen.
Gelukkig ligt deze periode achter
ons en gaat het een stuk beter met
me. Ik ben heel dankbaar dat ik aan
een algeheel herstel mag werken.
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk
bedanken voor de aandacht die ik
tijdens deze periode mocht ontvangen
in de vorm van heel veel kaarten met
lieve teksten, bloemen, fruit, enz. Wat
heeft ons dat ontzettend goed gedaan.
Wat was dat een geweldige steun voor
ons in deze moeilijke tijd. Allen heel
hartelijk dank!
Sieb Tuiten
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een greep uit de foto's van de afgelopen tijd
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bloemetjes poten
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mooie regenboog

VAN DE
SAMEN
MET ELKAAR
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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

AGENDA
Als het weer mag en kan iedere woensdagmiddag van
14.00 – 16.00 uur handwerkclub in de bijzaal van de
Thaborkerk
Woensdag 26 mei
Leesclub om 20.00 uur online of in de bijzaal (afhankelijk
van de Coronamaatregelen)
Dinsdag 1 juni 2021
Moderamenoverleg om 13.30 uur in de Thaborkerk

04
18
•
•

Dinsdag 15 juni 2021
Koffieochtend van 10.00 – 12.00 uur in de Thaborkerk
Dinsdag 15 juni 2021
Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de Thaborkerk
Kopij inleveren voor het volgende Klokje maandag 16
augustus 2021 bij Ria Looijen
Maandag 16 augustus 2021
Moderamenoverleg om 13.30 uur in de Thaborkerk
Vrijdag 20 augustus 2021
‘Soepen’ in de Thaborkerk tussen 12.00 – 14.00 uur
Maandag 30 augustus 2021
Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de Thaborkerk
Het Klokje verschijnt in de week van 30 augustus 2021
Zaterdag 25 september
Gemeentedag

Zondag 6 juni 10.00 uur

Zondag 11 juli 10.00 uur

Zondag 15 augustus 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

Heilig Avondmaal
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: De Blauwe Anemoon
- Kerkrentmeesters: Kerk
Avondmaalscollecte: Kinderen in de
Knel
Organist: Erik Versteeg
Koster: Corrie Weeda
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Kerk in Actie Pakistan
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Corrie Weeda
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Jan Vermeulen

Zondag 13 juni 10.00 uur
Ds. Jan Willem Drost uit Druten
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Actie SHO
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Corinne van Drenth
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp
Zondag 20 juni 10.00 uur
De heer N. Fortuin uit Amsterdam
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Kerk in Actie Griekenland
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Ria Looijen
Zondag 27 juni 10.00 uur
Ds. J.M. van ’t Kruis uit Doorn
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Frans de Kock
Zondag 4 juli 10.00 uur
Drs. Christien van Harten uit Deil
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Binnenlands diaconaat
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Luuc Wilschut
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 18 juli 10.00 uur
Ds. Alexander Noordijk uit
Amsterdam-IJburg
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Jan Vermeulen
Zondag 25 juli 10.00 uur
Ds. Ben Oosterom uit Rumpt
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Frans de Kock
Zondag 1 augustus 10.00 uur
Ds. Tineke Veldhuizen uit
Zandhoven (B)
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- Kerkrentmeesters: Quotumcollecte
Organist: Erik Versteeg
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Jan Vermeulen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen
Zondag 8 augustus 10.00 uur
Ds. Alexander Noordijk uit
Amsterdam-IJburg
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Luuc Wilschut
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 22 augustus 10.00 uur
Ds. F. van Helden uit Delft
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Quotumcollecte
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Frans de Kock
Zondag 29 augustus 10.00 uur
Ds. Peter van Ankeren uit Wognum
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Corona wereldwijd
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp
Zondag 5 september 10.00 uur
Drs. Paul van Dam uit Houten
Eén uitgangscollecte voor:
- Diaconie: Werelddiaconaat Ghana
- Kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Corinne van Drenth
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Jan Vermeulen
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Ria Looijen
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