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VIERINGEN

‘Je moet op de vlucht, naar beneden, want de
Amerikanen komen daar als eerste. En dat hebben ze
met een liefdesdaad bekrachtigd en dat werd ik’. Toen
ik enkele weken geleden het interview met Heidemarie
van Drunen, dat ik samen met Rob mocht hebben,
uitwerkte waren dit zo ongeveer de eerste zinnen die
Heidemarie uitsprak. Tijdens het uitwerken kwam ik
meer en meer tot de conclusie dat op elke vraag die
wij stelden een verhaal volgde. Op haar ‘Heidemaries’
gaf zij mooie woorden aan haar verleden, heden,
toekomst, gedachten en ervaringen. Al met al werd het
een boeiend gesprek. In deze uitgave deel 1 van het
interview en begin november publiceren we deel 2. Een
interview dat uiteindelijk te lang is geworden om in
één keer te plaatsen en een gemis zal zijn als er stukken
geschrapt worden.
Ieder mens heeft een verhaal en al lijken deze verhalen
soms niet bijzonder, dat zijn ze wel.
Soms zijn verhalen verdrietig, dan weer ontroerend maar
ook vaak om te lachen. Meestal horen we de verhalen in
het vluchtige voorbijgaan niet. Maar aan de andere kant
kun je iemand spontaan ontmoeten en mag je deelgenoot
zijn van zijn of haar levensverhaal. Sommige mensen
kunnen meesterlijk en boeiend vertellen. Een voorbeeld
voor mij is Henny van Meeuwen wanneer hij onder andere
over zijn werkzame leven bij De Vries Robbé vertelt, een
bekend staalconstructiebedrijf dat bestaan heeft van 1881
tot en met 1976 en zijn hoofdvestiging had in Gorinchem.
Daartegenover zijn er goede luisteraars. Absoluut net zo
belangrijk.
In de kerk en met name in het pastoraat worden vaak
(levens)verhalen tegen de predikant en de ouderlingen
verteld. Woorden die zij dan als Maria in hun hart
bewaren. En als je deze uitgave van het kerkblad leest

besef je dat het hele leven uit verhalen bestaat. Ik vertel
u niets nieuws. Goede verhalen staan er ook in de bijbel
en worden tijdens de vieringen uitgelegd en vertaald naar
deze tijd.
We proberen de draad na de heftige fase van de
Coronapandemie weer op te pakken. We hebben daarom
ook een aantal mooie eerste maanden opgezet met
activiteiten van ontmoeting en verbinding door de week.
Het begint op 7 september met de koffie-ochtend onder
leiding van Rob, met het open huis iedere dinsdagmorgen
vanaf 14 september, het startweekend, de filmavond, de
leesclub, het soepen, de handwerkclub en niet te vergeten
een boekenmarkt in de laatste week van oktober.
Deze uitgave van ons kerkblad wordt ook deze keer weer
huis aan huis in Vuren bezorgd. Bij alle inwoners valt
het blad op de mat. Wij willen graag laten zien wat er
in en rond de Thaborkerk gebeurt maar tevens iedereen
uitnodigen bij alle activiteiten. Want dat is wat we willen:
een open deur en een lage drempel. Daarom lezers wil
ik graag benadrukken dat alle activiteiten, vieringen, etc.
er niet alleen voor de leden van de Thaborkerk zijn maar
voor iedereen in ons dorp en daarbuiten. Van harte hopen
wij u te ontmoeten.
In deze uitgave o.a. verhalen over een ervaring in de
vakantie van Aty, de drijfveren van Pleun, de vlinders van
Rob en natuurlijk het interview met Heidemarie en nog
veel meer.
Ik wens u veel leesplezier.
Hartelijke groet,
Ria Looijen
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IN
GESPREK
MET
HEIDEMARIE
VAN DRUNEN
Deel 1 van een verslag over een
ontmoeting met een dorpsgenoot,
die van jongs af aan haar eigen
koers bepaalt, zich niets aantrekt van
praatjes, maar zich wel het lot van
verschoppelingen aantrekt. Wars van
tradities, van zessen klaar, mouwen
opgestroopt. Aan de slag. Vooruit
met de geit, maar vooral vooruit met
Vuren!
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Dinsdag 13 juli 2021 hadden Rob
en Ria een gesprek met Heidemarie
van Drunen, in haar dijkwoning
‘De Schuilkelder’ aan de Waaldijk
waar zij samen met Cor woont.
Deel 2 van dit verslag volgt in het
kerstnummer!

Rob vraagt Heidemarie
allereerst te vertellen over haar
levensgeschiedenis. De mensen
vinden het altijd leuk meer te weten
te komen over wie degene is, die
geïnterviewd wordt.
Ik ben geboren in 1945 in München.
Mijn vader is een Nederlander en mijn
moeder een Duitse. Ze woonden in
de jaren veertig in het oude OostDuitsland en mijn vader zei: ‘Je moet
op de vlucht, naar beneden, want de
Amerikanen komen daar als eerste’.
En dat hebben ze met een liefdesdaad
bekrachtigd en dat werd ik.

‘53 van Sleeuwijk uiteindelijk naar
Gorkum. Er waren weinig huizen na
de oorlog en wij woonden in ‘53 in
een klein huisje middenin de polder.
Dat liep onder water. We moesten
evacueren. We kwamen in Gorkum
te wonen. Tot mijn grote vreugde
kwamen daar de spijtoptanten, de
Indische Nederlanders. Die hadden
niets met oorlog en Duitsers want
zij hadden hun eigen ellende. Ik
had eindelijk vriendjes. Ik ben
feitelijk opgegroeid met de Indische
Nederlanders. Toen ik vijftien/zestien
was ben ik op kamers gegaan.

Wat leuk. Wat deed je vader in
Oost-Duitsland?
Mijn vader werkte voor een Engelse
maatschappij en die was daar met
illegale activiteiten bezig. Mijn
moeder was van ‘ein richtiges
Deutsche und endliche Gründlichkeit’.
Toen kwamen de Amerikanen en ik
werd geboren. Mijn vader ging terug
naar Nederland want de bevrijding
was gekomen. Mijn moeder mocht
niet mee omdat ze een Duitse vrouw
was. Dus ik ben met mijn moeder
tot 1950 in Duitsland gebleven en
illegaal kwam papa af en toe op en
neer. In 1950 zijn wij in Nederland
aangekomen.

Toen al?
Vroeger kon je als je zestien jaar en
acht maanden was in het ziekenhuis
werken als aspirant leerling
verpleegkundige en had je gewoon
een kamer. Dat heb ik gedaan.
Toen verhuisden mijn ouders naar
Middelburg en ben ik ook verhuisd
naar Zeeland, ben in Koudekerke gaan
wonen vlak bij Middelburg. Mijn
moeder tevreden, mijn vader tevreden
en ik tevreden. Ik ben in Zeeland
blijven wonen tot mijn vijfendertigste.

Maar wat deed je in Koudekerke?
Daar ben ik begonnen in de
huishoudelijke dienst. Ik was
inmiddels 17 jaar en acht maanden
In 1950 was de zaak een beetje
geworden en ik mocht naar de
ontspannen en toen mocht je
opleiding en ging naar het ziekenhuis
moeder komen.
in Goes en heb daar mijn A-diploma
Ja, toen zijn we geneutraliseerd, zo
gehaald. In Bergen op Zoom mijn
heet dat. Ik was inmiddels vijf.
B-diploma en Psychiatrie gehaald.
Ik heb nog een poosje in Utrecht in
Herinner jij je wel iets van die tijd? het Stads- en Academisch gewerkt.
Jazeker. Ik herinner me hoe ontzettend Vervolgens ben ik weer teruggegaan
leuk Nederland was, want mijn vader naar Zeeland en heb ik gewerkt in
had eerder mijn oudere broer en
een verpleeghuis in Goes. Dat was
zus weggebracht naar Finsterwolde
een geweldige en goede tijd en veel
in Friesland. Toen leerde ik dus
geleerd. Inmiddels was ik getrouwd
Nederland kennen omdat mijn
met een muzikant en had ik mijn
broer en zus naar school moesten
dochter gekregen. Wij zijn al vijftig
in Nederland en zij kwamen soms
jaar uit elkaar maar hebben nog goed
huilend thuis, want er was natuurlijk
contact. Toen ben ik verhuisd naar
discriminatie ten top. Daar heb ik
Gorinchem. Ik heb hoogstens een
nooit last van gehad. Nee, ik ging
jaar gehuurd in Gorinchem. En daar
naar school met een steen in mijn
kwam ik meneer Blokland tegen, een
hand en de eerste die wat zei sloeg ik. oude vrijgezel van vijfendertig. En
Zo zijn we verhuisd van Werkendam
meneer Blokland vond de relatie wel
naar Sleeuwijk. Na de watersnood in
zo belangrijk en dat hij bij mij bleef.

Toen hebben wij dit huis in Vuren
gekocht. Niet om Vuren. Ik wist
niets van Vuren. Ik ging ‘s morgens
om 7 uur naar mijn werk en kwam
‘s avonds om 7 uur weer thuis. En
als vrachtwagenchauffeur deed hij
hetzelfde.

geheel of gedeeltelijk in op te gaan.
De eerste stappen zijn gezet in Vuren.
Er zijn nog iets te weinig Vurenaren
enthousiast maar dat komt te zijner
tijd wel.

Uit jouw hele optreden blijkt, dat
je bepaald geen doorsneemens
Waar werkte je toen?
bent. Dat heeft natuurlijk met
Ik ben HBO maatschappelijk werk
je opvoeding en met je genen te
gaan doen, daarna ben ik een post
maken. Die bijzondere vader,
HBO semi universitaire opleiding
die ook weer een bijzondere
gaan volgen in Nijmegen. Toen ben
achtergrond heeft, gaat als
ik van maatschappelijk werk in de
Nederlander voor een Engels
Krimpenerwaard naar een hele grote
bedrijf in dat interbellum (is een
thuiszorgorganisatie in Gouda gegaan periode tussen twee wereldoorlogen)
en heb ik mij op allerlei terreinen
in de moeilijkste jaren uitgerekend
beziggehouden met wat nu het
in Oost-Duitsland werken en maakt
voorliggende patroon is van de WMO de verschrikkingen mee van Hitler.
van 1995 (Redactie: WMO is Wet
Weet dat toch zo te hanteren dat hij
Maatschappelijke Ondersteuning).
liefde opvat voor een Duitse vrouw.
Hun huwelijk hield heel lang stand.
En daar heb je al die ervaringen
Een enorme crisis werd hun niet
opgedaan, waarmee Vuren in latere bespaard als de oorlog eindigt. Je
jaren zijn voordeel deed tot op de
vader keert terug naar Nederland
dag van vandaag?
met je broer en zus en je moeder en
Ik ging met pensioen toen ik zestig
jij konden niet mee.
was. Ik had twee pensioenwensen.
Mijn vader reisde in die tijd wel op
Dat was een camper kopen en naar
en neer. Mijn broer en zus hebben
Mexico gaan. Dan koop je een
een periode in Friesland gewoond en
camper. Je gaat naar Mexico want ik
daarna gingen zij naar oma want mijn
wilde walvissen zien. Ik heb heel mijn moeder zat nog in Duitsland.
leven meer dan fulltime gewerkt. En
na twee jaar heb je Mexico wel gezien
en is camperen ook niet nieuw meer.
En toen dacht ik: als dit alles is dan ga
ik mij vreselijk vervelen.
Toentertijd moest er bij de gemeente
Lingewaal een adviesraad Sociaal
Domein komen. Daar ben ik voorzitter
van geworden, want die moest
opgericht worden. Dat heb ik in totaal
een jaar of acht gedaan. Maar daar heb Jij herinnert je die vijf jaar in
ik wel met name gezien hoe belangrijk Duitsland nog goed? Dat land
het is dat leefgemeenschappen in
lag gewoon in puin. Jij hebt die
dorpen en steden in hun eigen wijken verschrikkingen ook meegemaakt.
ook iets van zeggenschap moeten
München was eerder bevrijd. De
hebben over wat zij belangrijk vinden. Amerikaan kwam het eerst beneden
Het gevolg is geweest dat we toen met in München aan. Wij hebben nooit
een aantal mensen uit Vuren stichting honger geleden en ik heb nooit de
Vuren Actief hebben opgezet. De
puinhopen gezien. Ik denk dat mijn
gemeente West Betuwe wil ook graag vader weer contacten had binnen de
in al zijn kernen een kernenagenda
Amerikaanse wereld. Wij hadden
(een vorm van een dorpsplatform).
geen probleem. Wij hadden goede
Als Vuren Actief hopen wij dat als
huisvesting, wij hadden een balkon en
het platform/kernenagenda er is daar
kregen voldoende te eten.

Je moeder heeft veel meegemaakt.
Dan heeft ze jou toch mooi kunnen
beschermen. Jullie komen dan in
Nederland. Dramatisch verhaal.
Jouw broer en zus hebben moeten
wennen in Nederland en jij kwam
onherroepelijk ook aan de beurt
want er was nog een enorme haat
naar Duitsers. En je moeder was
Duitse. En jij loste het op met een
steen en wie rot deed kreeg een
mep. Dat is hoe raar het ook klinkt
je behoud geweest. En ergens heb je
dat nu nog over je. Want je bent nog
iemand waar je de kachel niet mee
aan moet maken. Maar (lachend)
‘Je hebt gelukkig geen steen meer in
de hand’.
Ach ja, klaar is klaar.
Je merkt het ook in het dorp. Ze
spreken met respect over je. Bij jou
weet je waar je aan toe bent.
Ik had verleden week een ervaring
en dacht wat hebben we toch een
rare samenleving. Ik ging naar het
nieuwe winkelcentrum Hoog Dalem
in Gorkum-Oost. Voor de supermarkt
staat een bankje en ik was binnen.
Ik keek door het raam naar buiten en
zag een man voorover op dat bankje
zitten met zijn gezicht in zijn handen.
En dat duurde nogal even dat hij zo
zat. Dus ik dacht: die is niet gelukkig.
Ik was klaar met boodschappen doen,
ging naar buiten en dacht die kan ik zo
niet laten zitten en ging naar die man.
Ik zei tegen hem: Hallo, luistert en
huiver, ik maak me zorgen maar daar
ben ik te oud voor geworden. Waarom
zit je zo? De man antwoordde: ik zat
bijna te slapen en ik ben blij dat u
me wakker maakt. Dus je hebt geen
problemen? Nee, zei de man, maar
wat leuk dat je dat doet. Ik zei: voor
hetzelfde geld zit je te snikken achter
die hand. Hij kijkt me aan en zegt:
kom eens zitten. En we hebben een
heel leuk gesprek gehad. Ik heb in
mijn leven ook heel veel nare dingen
meegemaakt, maar ik heb geleerd dat
je gewoon contact moet maken en
kijken wat het wordt. Dat is gewoon
mijn aard geworden.
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waar je totaal geen contact mee
hebt om de simpele reden dat je
elders werkt. Door de uitstekende
buren, familie De Bruijn, was je
Het is een hele club geworden.
toen waarschijnlijk al vrij snel
Hoeveel zijn het er?
In totaal hebben we er 6 of 7 onderdak in positieve zin op de hoogte van
wat er allemaal speelt. Zij zijn
gegeven.
exponenten van de oorspronkelijke
bevolking van Vuren. Dat is toch
Je hebt met allemaal nog contact?
een voorrecht?
Met één hebben we het contact
Waar ik ontzettend veel van geleerd
verloren.
heb zijn de ouders en met name de
Zijn alle kinderen ook goed terecht vader van Ans, Margriet en Elly,
buurman Goof. Het begon als volgt:
gekomen?
Buurman Goof kwam naar mij toe en
Er zijn er inmiddels drie overleden.
zei in dialect: Gij hed d’n trekhoak?
Met alle anderen hebben we nog
Goa de gij mee noar Leuve? Veur mij
contact.
kippe hoale? Ik woonde net in Vuren
Het is een prachtig verhaal en vond en ik zei: natuurlijk. Wij hadden
afgesproken op een zaterdag en wij
Cor het ook allemaal goed?
naar Leuven. Ik kom uit Zeeland
Cor is er een van een gezin van acht
dus Leuven ligt in België. Ik heb de
kinderen. Dus één meer of minder is
tank volgegooid, het was toch een
voor hem geen probleem.
diesel en met Goof in de auto. Ik rijd
weg naar Gorinchem richting Breda
Cor is ook inderdaad een man van
naar België. Hij zegt: Woar gao de
de grote lijnen? Dat ervaren we
ook met de rommelmarkt. Een man gij heen? Ik zeg: naar Leuven. Nu
schijnt hier een buurtschap Leuven te
uit het gewone volk en de kortste
verbinding is de rechte lijn. Je weet zijn (bij restaurant Goudreinet). We
hebben de kippen gehaald en toen
precies wat je aan hem hebt.
sprak hij de historische woorden: Zou
Het geweldige aan Cor is dat ik
minstens een half boek nodig heb om de gij werkelijk met mijn helemoal
naar België zijn gere’en? Ik zei: ja
toe te lichten en Cor doet dat af met
natuurlijk. Als je kippen moet hebben
twee of drie woorden.
ga ik mee kippen halen. Dat was
het eerste contact. Al gauw bleek
dat buurman Goof Christelijk was,
buurvrouw Goof (Pietje) was ook
een schat, maar met vragen en als
je ergens mee zat kon je met alles
bij buurman Goof terecht. En toen
kwamen de kinderen bij ons en zij
brachten vuilniszakken met zwarte
kleren en veiligheidsspelden mee en
dat ging eerst in de was en hing de
waslijn vol met zwart goed en zei
Iedere dag begint voor jou altijd
buurman Goof: Ge hed er weer een,
met een zekere onzekerheid, geen
spanning maar wel van wat gaat er ge mot hum of hur mar sturen. En dat
gebeurde ook. En al die jaren is er
vandaag weer gebeuren?
nooit één onvertogen woord geweest
Het zijn geen saaie dagen. En anders
tussen de kinderen en buurman Goof.
zorg ik zelf wel voor wat roering.
En buurman was ongelofelijk. Ik hoor
helemaal niet bij een kerk maar mijn
We gaan terug naar Vuren. Je
vader stierf een jaar of twintig terug
hebt tot je zestigste jaar hard
en mijn moeder wilde Scheepke onder
gewerkt, dat is nu zo’n vijftien
Jezus’ hoede op de kaart. Ik zag het
jaar geleden. Jij weet eigenlijk wat
niet zitten en mijn vader wilde dat
het is om in een dorp te wonen
opvangen en onderdak geven hebben
we een jaar of tien/elf gedaan.

Maar dankzij buurman Goof,
dankzij deze mensen ben jij toch,
zonder dat je het zelf in de gaten
hebt, helemaal vergroeid met Vuren.
Je zou kunnen zeggen dat je de
nachtburgemeester van Vuren bent.
Iedereen kent je. Je bent op allerlei
terreinen bezig.
Buurman Goof en de gemeente
Lingewaal met die vraag naar een
Maar je hebt hier een spoedcursus
adviesraad sociaal domein en de
gekregen waardoor...
ontwikkelingen in de politiek dat zo’n
Nee, nee, het hele dorp heeft eerlijk
gezegd voor mij nooit bestaan. Je gaat dorp moet gaan bestaan die hebben er
om 7 uur de deur uit en je bent om 6/7 uiteindelijk voor gezorgd dat ik denk
van: goh, ik woon ook in dit dorp. Wij
uur weer thuis. Dat dorp was er niet.
wonen aan de dijk en de dijk hoort
helemaal niet. Dan maakt buurman
Goof een tekst waar beide partijen
mee zouden kunnen leven. Geweldig.
Ik mis die man nog steeds. Ik reageer
er op omdat dominee zegt: jij weet
als geen ander wat het is om in Vuren
te wonen terwijl je hier niet vandaag
komt.

VAN DE KLOK
EN DE
KLEPEL
Eén van de mooie kanten van deze bijzondere zomer is
dat mede ten gevolge van de vele regen de vlinderstruiken
enorm bloeien. Ik schrijf met opzet maar: bijzondere
zomer. Want in Europa was er opnieuw sprake van
uitersten. Of het was te heet, zoals in Zuid-Europa met
onblusbare bosbranden tot gevolg of het was te nat met
ware vloedgolven door de straten van Duitse en Belgische
stadjes en niet te vergeten ons eigen Limburg.
Nee van de minder fraaie kant weten we mee te praten
mede door de vele publiciteit, die eraan besteed is. Maar
ik wil uw aandacht nu eens vragen voor de mooie kant.
Nog nooit was er zo’n goed vlinderjaar. Dat was te merken
aan de vlinderstruiken. Totaal onvoorbereid liep ik in
gedachten door onze tuin, waar een paar vlinderstruiken
staan. Ineens liep ik door een walm van allerlei gefladder
en verschrikt keek ik om me heen. En daar waren ze, op
iedere bloem zat er wel één.
Vlinders blijven het oog strelen en de tongen losmaken. Er
zijn soorten, die over afstanden van duizenden kilometers,
meegevoerd door de luchtstromen in de hogere atmosfeer,

niet bij het dorp. Maar dat is geen punt
want wij als bewoners van de dijk,
van De Swaen tot aan Tromp, hebben
twee keer per jaar contact met elkaar.
Wij hebben een nieuwjaarsborrel en
we hebben een zomerbarbecue. Ik
moet nog eens zien of ze dat in het
dorp voor elkaar krijgen. Dat dorp is
voor mij nooit in beeld geweest. Ik
kende tot voor een paar jaar geleden
de straten niet eens in Vuren. En ik
moest vragen ‘waar ligt de Enk’, etc.
De dijk en het dorp zijn eigenlijk twee
werelden.
Maar buurman Goof, wat moet ik nog
vaak aan hem denken!

Rob Visser - Dominee
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Mooi verhaal. Dit is de samenleving
waar we voor moeten staan. Al die
organisaties en al die regelingen
halen uiteindelijk niets uit als wij
mensen niet om ons heen kijken en
op letten. Maar bij jou ging het wel
verder. Je hebt één dochter bij je
eerste man, maar in het verleden
hoorde ik jou toch over veel meer
kinderen vertellen. Hoe zit dat?
Dat is de schuld (lachend) van mijn
dochter. Zij zat op de middelbare
school toen ze hier kwam en puberde
volop. Pubers zijn dwars en Gorkum
is toch een stadje. Ze kwam thuis en
zei: ik heb een heel leuk vriendinnetje
die mag al op kamers van haar ouders.
Ik zei: Nou, maar dat is leuk. Dat
gaan we voor jou ook regelen, maar
dan moet je eerst dat vriendinnetje
eens meebrengen. En dat gebeurde
ook. Ik dacht toen ik haar ontmoette
eerst maar eens eten en een nieuwe
jas. Dat leek mij beter. Het was een
kind dat inderdaad een kamer had, die
van huis was weggelopen uit een van
die boerendorpen. Ze ging niet meer
naar school en woonde in een soort
kraakpand. Ik dacht dat wordt niets.
Wie kijkt er nu naar zo’n kind. Ze had
ook al een maatschappelijk werker
en wilde niet meer naar huis. Dat zijn
gewoon dwarse pubers. Ik zei dan
moet je maar vaak hier komen eten en
kun je hier ook douchen. We liepen
een keer bij de Hema en zij keek naar
hele dikke sokken. Ik zei: Wat moet
je met dikke sokken? Ze zei: In de
winter is het koud en de kachel doet
het niet zo goed in mijn kamer. Het
was geen kamer maar een hol. Na
een paar weken was het contact er en
ik zei: Weet je wat, je moet bij ons
komen wonen. Dat lijkt mij beter. Zo
is het begonnen. Dat hoef je maar een
keer te zeggen want dan staat er al een
tas op de stoep. En zo ging dat maar
door. Op school leren kinderen andere
kinderen kennen. En zo kwamen we
aan nog een kind en aan een meisje.
Binnen de kortste keren hadden we
er drie. Toen dacht ik we moeten toch
iets gaan regelen. Meer kon ik er
niet kwijt. Maar naast ons stond nog
een oud huis. Het waren drie kleine
hokjes, maar we hebben heel veel
verbouwd en ook aangebouwd. Het

zich verplaatsen. Uniek voor zulk teer leven, dat zo kort
leeft.
Vlinders, weggekropen uit het lijfje van de rups, ze
ondergingen in hun korte bestaan een weerzinwekkende
metamorfose. Uit dat kronkelende slangetje ontwikkelt
zich in korte tijd een prachtig gevleugeld diertje. Ieder
vlindertje heeft een unieke tekening op zijn rug. Nou ben
ik helaas geen kenner, maar ik heb me laten vertellen, dat
er wereldwijd duizenden soorten zijn met de allermooiste
tekeningen.
Ik zeg wel eens speels, de Heer heeft echt plezier gehad
met wat er tot stand kwam, want veel natuurlijk leven is
volstrekt overbodig. Maar ik waag het te betreuren, dat de
diertjes zo’n kortstondig leven is beschoren.
Toch putte ik moed uit die kleurrijke ervaring. Ondanks
mijn pessimisme, dat groeide bij het vernemen van het
zorgelijk klimaatrapport, de rampen, die de mensheid
treffen en veroorzaken, het geharrewar rond Corona en
ga zo maar door. Er blijft gezorgd worden. Er blijft nieuw
leven zich aandienen en dan niet zo benepen, maar in alle
overvloed, uitbundigheid en overbodigheid.
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we alsnog met zijn allen ten onder, omdat in een niet
gevaccineerde omgeving het virus alle ruimte en tijd
krijgt nieuwe en wellicht veel gevaarlijker mutanten te
ontwikkelen.
We hopen, ook in Vuren, dat het kerkelijk leven zich weer
enigszins zal herstellen en dat u er na bijna twee jaar weer
zin in krijgt elkaar weer te ontmoeten en samen te spreken,
koffie te drinken, te luisteren en te lezingen.
Wat mij betreft kan het niet snel genoeg 26 september zijn,
wanneer we de jaarlijkse startdienst hopen te houden en
zanger Zwier van der Weerd ons weer komt opvrolijken.
Hartelijke groet aan u allen, Rob Visser

In Memoriam Cornelis van Wijk
Op 3 augustus overleed Cornelis van Wijk op de leeftijd
van 82 jaar. Hij woonde met zijn Anna aan de Molenlaan
29. Kees heb ik leren kennen in de schemering van zijn
leven. Zelfs in de tijd, waarin hij besefte, dat zijn hoofd
hem in de steek liet, bleef hij een dankbaar mens, die van
de mooie en goede dingen kon genieten. Kalm was hij en
genoot van alle toewijding van zorg van zijn Anna. Van
haar werd veel gevraagd. Te vaak focust zich alle aandacht
op de patiënt, maar wat dit allemaal voor zijn/haar
omgeving beduidt is soms met geen pen te beschrijven.
Niet dat Kees een moeilijke man was. Integendeel. Maar
de omgeving zou nog zoveel meer willen doen, dat helaas
toch vaak niet mogelijk is. Kees was net als de andere
gezinsleden muzikaal en een gedreven lid van de fanfare.
Daarnaast betekende zijn gezin alles voor hem en dat werd
dan ook gememoreerd door zijn dochter, die een prachtige
levensbeschrijving vol liefde en waardering uitsprak.
Daarnaast was Kees een harde werker, die niet graag
stilzat. Een breed spectrum aan werkzaamheden passeerde
en daaruit viel op te maken, dat hij tot op het laatst nergens
voor terugschrok en nog op hogere leeftijd bijvoorbeeld
nog zijn heftruckdiploma behaalde.
Kees kende een zware jeugd, waarbij hij als jongste van
een groot gezin reeds op 12-jarige leeftijd zijn moeder
verloor. Hij wist wat het was er alleen voor te staan.
En dat inspireerde hem om de wens te kennen te geven
dat niemand bij zijn uiteindelijke crematie aanwezig
mocht zijn. Hij wilde zijn gezin de moeilijke gang naar
het crematorium besparen en zo verliep het einde van
de uitvaart anders dan wij gewoon zijn. De kerkgangers
vormde na afloop van de gedachtenisviering een haag
langs de weg en nagestaard door ons allen inclusief zijn
lieve familie reed de rouwauto de Molenlaan uit. Zelf
moest ik denken aan lied 964 dat ik u graag meegeef.
‘Met de engelen mee op reis
naar het eeuwig paradijs
ben je zomaar gegaan,
zo ver weg hiervandaan
en wij roepen; ‘kyrieleis’
Met de engelen mee op reis
naar het eeuwig paradijs
het ga je goed, lieve kind.
Wees voor altijd bemind,
in de hemel kind aan huis.
Rob Visser

IN MEMORIAM

Die vlindertjes spreken mij moed in. En die hebben we
nodig, want in september lijkt het oude leven zich weer
te hernemen. Uit de rups van Coronagekte kruipt een
vlindertje hoop en gegroeide wijsheid tevoorschijn.
We hebben geleerd, dat niets in het leven
vanzelfsprekend is. We hebben geleerd zuinig te zijn
op het leven, op elkaar, op onze gezondheid. Oh nee,
we zijn er nog lang niet, maar het is de mensheid toch
maar gelukt in zo’n korte een vaccin te ontwikkelen als
antwoord op een spontaan ontstaan virus. Miljoenen
mensenlevens zijn er waarschijnlijk door gered en zullen
er worden gered. Want we zijn nog lang niet allemaal
gevaccineerd. En wanneer de rijke wereld van mening
is, dat het ergste nu wel achter de rug is en zich niet
bekommert over de twee/derde arme wereld, dan gaan
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VAN DE
KERKENRAAD
Corona volente gaan we proberen de draad weer op te
pakken, elkaar weer meer te ontmoeten en behalve op
zondag ook door de week. We zien er naar uit want we
hebben u en elkaar wel gemist. Bovendien staat verbinding
en ontmoeting hoog in ons vaandel.
Ook de kerkenraad probeert zoveel mogelijk de trein
weer op de rails te zetten wat betreft de activiteiten en
ontmoetingen die door de Coronapandemie stil hebben
gelegen. Er zijn al diverse onderdelen gepland zoals u in
deze uitgave kunt lezen. Het moge duidelijk zijn dat als er
weer grote veranderingen komen wat Corona betreft wij
ook onmiddellijk actie ondernemen.
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Thaborkerk open
Met ingang van dinsdag 14 september is De Thaborkerk
wekelijks open van 10.00 tot 12.00 uur voor het aansteken
van een kaarsje, voor een kopje koffie/thee of een praatje.
Ook is er de mogelijkheid in stilte in de kerk te zitten. In
de bijzaal is er koffie en thee en de ontmoeting met elkaar.
Rob en enkele kerkenraadsleden zullen altijd aanwezig
zijn. Deze inloop is voor iedereen, ook voor mensen die
geen lid van de kerk zijn.
Vieringen
Als deze editie van het kerkblad uitkomt is het nog
onzeker hoe het verder gaat met de versoepelingen op
Corona-gebied. Er wordt door de regering voorzichtig al
wel gesproken om de anderhalve meter per 20 september
in de hele samenleving los te laten. We zullen zien. Ook
ons beleid is gebaseerd op de maatregelen. Voorlopig is
reserveren bij Ria Looijen nog wel noodzakelijk maar
mochten daarin positieve veranderingen komen stoppen
we met reserveren. Gelukkig is onze kerk groot waardoor
er toch wel rond de 70 mensen op anderhalve meter
plaats kunnen nemen. We houden de gemeenteleden en
meelevenden op de hoogte door de mededelingen in de
vieringen en via de wekelijkse nieuwsbrief.
Zingen
Er is weer gemeentezang en gezien de wat grotere afstand
(anderhalve meter) naar elkaar toe en wat ingetogen te
zingen is dat al een grote voortuitgang.
Lector
Met ingang van 1 september zullen ook de lectoren de
lezingen weer voor hun rekening nemen. Bij toerbeurt
zullen Aty de Groot, Jenneke Klein Geltink, Annemarie
Pippel en Jan Looijen de lezingen verzorgen.
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
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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
gemeenteleden en meelevenden, 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
worden gehouden, 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
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.
Gemeenteavond
Voor dinsdag 16 november staat de gemeenteavond
gepland. In het volgende Klokje leest u daarover meer.
Kerstmarkt
Zoals het er nu naar uitziet denken we een kerstmarkt in
de Thaborkerk te kunnen houden. We houden de coronaregels natuurlijk nauwlettend in de gaten en nemen dan
de nodige acties en beleidsmaatregelen. De datum die we
hiervoor hebben geprikt is vrijdag 10 december. Hoe en
wat schrijven we in het volgende Klokje.
Heeft u tweedehands kerstspullen?
Dan kunt u die inleveren in de Thaborkerk of bij Ans de
Bruijn, Waaldijk 70 (0183-630558).
De kerkenraad hoopt van harte u en jou bij een van de
bijeenkomsten te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Ria Looijen, preses

Het weekend van 25 en 26 september houden we weer
ons startweekend. Dit is een weekend van ontmoeting
en gezelligheid. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd
om zaterdag en/of zondag met ons mee te doen.
High Tea
Op zaterdag 25 september beginnen we om 15.00 uur met
een High Tea. Ontmoeting zal centraal staan deze middag.
Aan het einde van het programma is er nog gelegenheid
om een kopje soep mee te eten zodat u zelf niet meer
voor eten hoeft te zorgen. Ook zijn we bezig om filmpjes
te maken en daarmee een quiz in elkaar te zetten. Deze
filmpjes worden gemaakt door mensen uit de gemeente.
Voor de High Tea is het wel nodig om u van tevoren
aan te melden. Dit kan tot maandag 20 september
bij Ria Looijen, Joke Versluis of Anjo van Dalen.
Telefoonnummers en emailadressen kunt u vinden
achterop dit blad.
Startzondag
Zondag 26 september om 10 uur begint de viering en
voorgaat Rob Visser. Aan deze dienst zal ook Zwier van
der Weerd meewerken. Het thema van deze viering is ‘Van
U is de toekomst’.
Na de dienst is er koffiedrinken en aansluitend zal er een
drankje geschonken worden.
Wij doen ons best om er iets leuks van te maken en we
hopen dat u ook komt.

Boekenmarkt laatste week oktober!
Aangezien ook dit jaar de rommelmarkt niet doorgaat,
zoals we dat vele jaren gewend waren, hebben we besloten
een boekenmarkt te houden. Dit kunnen we volgens de
geldende Corona-maatregelen doen. De boekenmarkt
zal worden gehouden in de laatste week van oktober in
de Thaborkerk. De kerkzaal wordt dan uitgeruimd en de
banken maken plaats voor tafels met vele boeken. Een
opstelling zoals u wellicht nog kunt herinneren van de
rommelmarkt in 2019, waarvan wij weten dat het een
groot succes was. De boekenmarkt is gedurende meerdere
dagen geopend (zie het schema hiernaast). Bovendien is de
bijzaal altijd open en is er de mogelijk elkaar te ontmoeten
met een kopje koffie, thee of een frisdrankje.
Er zijn altijd vrijwilligers tijdens de openingstijden in de
kerkzaal en in de bijzaal aanwezig.
Mochten we toch nog leven met een anderhalve meter
samenleving dan is deze markt heel goed mogelijk omdat
het verspreid wordt over meerdere dagen en anderhalve
meter zeker gehandhaafd kan worden. Bovendien houden
ook wij nauwlettend de mededelingen van de overheid in
de gaten op Corona-gebied.
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De openingstijden van de boekenmarkt zijn:
Woensdag 27 oktober, donderdag 28 oktober en vrijdag
29 oktober van 14.00-17.00 uur en van 18.30-20.30 uur
en zaterdagmorgen 30 oktober van 09.00-12.00 uur.
De organisatie is in handen van Ans, Huib, John en Ria.
U kunt uw ‘gelezen’ boeken inleveren op zaterdagmorgen
23 oktober van 09.00-12.00 uur in de bijzaal van de
Thaborkerk. Mocht u heel veel boeken in willen leveren
dan kunt u contact opnemen met John van Nieuwaal 0654725762. Ze worden dan opgehaald.
Liefhebbers van literatuur, spannende boeken,
(streek)romans, kinderboeken, etc. kunnen tijdens
de openingstijden naar hartenlust neuzen tussen de
tweedhandsboeken. De opbrengst van de boekenmarkt is
bestemd voor de Thaborkerk.
Wij hopen u allen te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Ria Looijen

VORMING EN TOERUSTING 2021 - 2022
Koffie Ochtend

Film ‘Capharnaüm’ op dinsdag 12 oktober

Op 7 september a.s. gaan we weer van start met de ‘Koffie
Ochtend’, om 10.00 uur in de bijzaal. Deze ochtenden
worden geleid door Rob Visser.

In een vissersdorp in Libanon rebelleert de jongen Zain
tegen het leven dat men hem probeert op te dringen.
Volgens de arts moet Zain een jaar of twaalf zijn,
maar niemand kent zijn precieze leeftijd; hij is bij zijn
Aan de hand van het werkschrift ‘Zeven wegen van
geboorte niet aangemeld. Zo zijn er meer basale zaken
Barmhartigheid’ gaan we met elkaar in gesprek.
die in het chaotische leven van Zain en zijn broertjes en
zusjes ontbreken: een leefbaar onderkomen, voldoende
Over ‘Barmhartigheid’ zijn boekenplanken vol geschreven. eten, bescherming en liefde. Daarom daagt Zain zijn
We gaan daar dan ook geen boek uitnemen om te
ouders voor de rechter. Zijn aanklacht is dat ze hem op
bespreken, maar een werkschrift.
de wereld hebben gezet.
Ook geen nieuwe visie op barmhartigheid geven, maar
Deze boeiende film van regisseur Nadine Labaki is een
letterlijk met de ogen van schilders, kunstenaars, een
indringend portret over ouderschap en overleven in de
fotograaf, dichters en muzikanten kijken.
armste wijken van Libanon, verteld door de ogen van
Dus geen lange moeilijk stukken lezen, maar kijken naar
een kind.
de 7 panelen van de meester van Alkmaar uit 1504, die in
het Rijksmuseum in Amsterdam tentoongesteld worden.
Rob Visser zal de avond leiden. Iedereen is welkom
De kunstenaars in het werkschrift dat we ter hand nemen,
en dus van harte uitgenodigd; vanaf 19.15 uur staat de
laten die beweging van barmhartigheid op een subtiele
koffie klaar en om 19.30 uur begint de film.
manier zien. Heel gevarieerd, waardoor vanzelf een
dialoog met de deelnemers ontstaat.
Welkom op dinsdag 12 oktober!

12
•
•

‘Zeven wegen van Barmhartigheid’
Ria Looijen
Hiervoor hebben we 7 bijeenkomsten nodig, de eerste dus
op 7 september a.s. Met elkaar spreken we dan de vervolg
data af.
Ik heb 10 werkschriften besteld en ik hoop van harte dat ik
deze aan u mag uitdelen, op de eerste bijeenkomst.
NIEUWGIERIG GEWORDEN?? WEES WELKOM
OP 7 SEPTEMBER 2021.
Truus Mos

LEESCLUB OP WOENSDAG
29 SEPTEMBER 2021
Op deze datum bespreken we ‘Verwachting’ van Anna Hope.
Aanvang: 20.00 uur in de bijzaal van de Thaborkerk.
Samenvatting
Verwachting van Anna Hope gaat over je weg vinden in het leven: als moeder,
als dochter, als echtgenote en als goed mens. Wat is een zinvol leven, en hoe
bereik je dat?
Hannah, Cate en Lissa zijn jong, ambitieus en onafscheidelijk. Ze wonen
samen in een huis in Oost-Londen. Hun dagen zijn gevuld met kunst en
activisme en staan bol van liefde en uitgelatenheid. Ze hebben hun hele leven
nog voor zich.
Tien jaar later is alles anders. Hannah is tevreden met haar leven en met
Nathan, maar heeft een allesverzengende kinderwens. Cate is naar Canterbury
verhuisd na de geboorte van haar zoon en voelt dat ze zichzelf kwijtraakt. Lissa
staat op het punt om door te breken als actrice, maar privé gaat het slecht. Alle
drie worstelen ze met dezelfde vraag: wat is een zinvol leven, en hoe bereik je
dat?
‘De schrijfster doet haar naam eer aan. Dwars door de fouten die de
vriendinnen maken, is er toch steeds weer sprake van een nieuw begin.
Misschien is dat wel de belangrijkste les van het boek.’ (Recentie in het
Nederlands Dagblad).
Aty de Groot
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WAT ZIJN DE DRIJFVEREN VAN OUDERLING
KERKRENTMEESTER PLEUN TROMP?
Inmiddels al vele jaren geleden (1998) werd mij de vraag
gesteld door Jan Vermeulen: Wil jij kerkrentmeester
worden? Deze vraag had ik al eens verwacht. Mede
omdat wij, mijn zoon Henk en ik, toch al zorg hadden
voor de verwarming in de kerk en vele bijkomende
werkzaamheden. Mijn antwoord was dan ook ja. Kort na
mijn bevestiging volgde al snel het probleem van de vloer
in het kerkgebouw. Betonrot. Conclusie: nieuwe vloer. En
bovendien moesten de leien op het dak in verband met
asbest vernieuwd worden.
In de nieuwe vloer werd vloerverwarming gelegd met
medewerking van enige gemeenteleden. Er moesten
honderden gaten worden geboord en er ging 1½ kilometer
slang in. Dit hele gebeuren was een grote aanslag op de
financiën, maar het geld is toch in een vrij korte periode
bij elkaar gebracht door de gemeenteleden en giften van

sponsors. Deze gigantische renovatie was toch een hele
dankbare periode. Met dominee Nel van Doorn, preses
Ria van de Giessen en Jan Sanders als adviseur en verder
medewerkers. Alles bij elkaar is het aantal jaren die ik er
in heb gestoken gewoon een zucht. Een dankbare.
Pleun Tromp

VAN HET COLLEGE
VAN KERKRENTMEESTERS

TUSSENSTAND
KERKBALANS
2021
De stand zoals deze was op 14 augustus 2021:
Toegezegd voor 2021  		 € 43.160,50

WIJ VRAGEN HULP VOOR DE TOREN VAN VUREN!

Nee, de toren valt niet om. Maar de verlichting is al twee jaar defect. U zult in de
zomer niet merken dat de wijzerplaat niet verlicht is en soms de wijzers uitgaan.
Maar in de herfst, de winter en het voorjaar is dat voor velen lastig.
In het verleden, voor de fusie, werd het groot onderhoud door gemeente Lingewaal
betaald. Er was tenslotte een algemeen belang. Nu is dat niet meer het geval
sinds wij Gemeente West Betuwe zijn. Toch heeft West Betuwe € 2.000,00 uit het
Kernenbudget overgemaakt met de boodschap dat dit de laatste keer was.
De begroting van Eijsbouts (het bedrijf waar het uurwerk in onderhoud is) rekent
voor de reparatie € 5.000,00. Met andere woorden we komen € 3.000,00 tekort.
Eén van onze inwoners vroeg mij waarom de verlichting niet gerepareerd werd.
De reden is dat de Gemeente West Betuwe niet betaalt zoals in het verleden het
geval was in Lingewaal.
De inwoner opperde: Dat gaan we toch samen als Vurenaren oplossen!
Vandaar deze roep om hulp!!!
Met zo veel Vurenaren en een prachtig plein moet het toch mogelijk zijn om de
verlichting van de toren te renoveren.
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Reeds betaald 		 € 36.560,50
_____________________________________
Nog te ontvangen 		 € 6.600,					
_____________________________________
Buiten de collecten om ontvangen
Giften t.b.v. het kerkrentmeesterlijk beheer:
Via Aty de Groot (KR)
Via Rabobankrekening
Via Ank de Kock (KR)
Via Ank de Kock (KR)
Via Rabobankrekening

€
€
€
€
€

10,50,20,50,30,-

Busjes kerktelefoon
via Bets den Adel

€ 28,55

Alle gevers en doeners hartelijk dank!
Verantwoording collecten
kerkrentmeesterlijk beheer:

Met een hartelijke groet van Jan W. Vermeulen,
kerkrentmeester van de Thaborkerk
Tel. 0183-636560
___________________________________________________________________

23 mei

Quotum

€ 130,26

30 mei

Kerk

€

57,00

6 juni

Kerk

€

70,08

Jaarrekening 2020 college van kerkrentmeesters
De kerkenraad heeft op dinsdag 15 juni 2021 de jaarrekening 2020 van het college
van kerkrentmeesters goedgekeurd en vastgesteld. De jaarrekening is definitief
ter beoordeling opgestuurd naar het Classicale College voor de Behandeling van
Beheerszaken van Gelderland en inmiddels ook door deze commissie goedgekeurd.
De jaarrekening 2020 is in hoofdlijnen ook op internet te vinden en wel via de link
www.kerkvuren.nl/anbi-kerkrentmeester.
De gehele jaarrekening met bijbehorende stukken ligt voor gemeenteleden ter inzage
bij mij. Als u de stukken wilt inzien kunt u met mij contact opnemen (0183-632758) en
kan er een afspraak worden gemaakt om in de bijzaal van de Thaborkerk de stukken in
te zien.

13 juni

Kerk

€

81,10

20 juni

Kerk

€

74,16

27 juni

Kerk

€

97,80

4 juli

Kerk

€

92,76

11 juli

Kerk

€

86,28

18 juli

Kerk

€

81,48

25 juli

Kerk

€

75,-

Ria Looijen, kerkrentmeester
___________________________________________________________________
Solidariteitskas 2021 en abonnement Het Klokje 2021
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende
leden van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk,
bedoeld om een gemeente op weg te helpen. Wij vragen u om een bedrag van € 10,-.
Hiervan wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is
bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?
De meeste lidmaten maakten gebruik van de mogelijkheid dit bedrag gelijktijdig met
de bijdrage van de actie kerkbalans en het abonnementsgeld van Het Klokje over
te maken. Een aantal leden hebben daarvan geen gebruik gemaakt en ontvangen in
oktober een brief om hun bijdragen over te maken.
Ria Looijen, kerkrentmeester

1 augustus Quotum

€ 153,37

8 augustus Kerk

€

15 augustusKerk

€ 105,48

57,48

Binnengekomen giften
van 08.05.2021 t/m
14.08.2021 i.v.m. verlies
van collecte-inkomsten
in de Coronatijd		 € 1.040,Ria Looijen

VAN DE DIACONIE
We willen u allen hartelijk bedanken
voor de financiële giften die de
diaconie afgelopen tijd van u heeft
ontvangen. Heel fijn.
Op 20 augustus hadden we een
open ‘soepen’ georganiseerd en kon
iedereen soep komen eten. Veel
mensen hebben gehoor gegeven aan
deze uitnodiging en we hebben met
elkaar gezellig geluncht. Ik moet
nu natuurlijk zeggen dat de soep
lekker was maar aangezien die uit
mijn keuken kwam moet u dat maar
aan de mensen vragen die geweest
zijn. Omdat u zo massaal gereageerd
heeft op deze uitnodiging hebben
we besloten dat u vrijdag 15 oktober
weer kunt komen soepen. We hopen
dat u dan ook weer komt en maak
mensen die er niet waren enthousiast
met uw verhaal zodat ook zij de stap
naar de soep zullen zetten. Iedereen
is hartelijk welkom tussen kwart voor
12 en half 2, ook als u geen lid bent
van de Thaborkerk. Het doel van het
‘soepen’ is ontmoeting.

Het weekend van 30 en 31 oktober
wordt een diaconaal weekend.
Op zaterdag 30 oktober gaat ons
pannenkoekenrestaurant weer
open van 16.30 uur tot 19.30 uur
in de bijzaal van de Thaborkerk.
Afhankelijk van de dan geldende
regels kunt u komen eten, maar u
kunt ook een bestelling plaatsen
en de pannenkoeken afhalen. Voor
mensen die niet in staat zijn om de
pannenkoeken af te halen willen we ze
thuis bezorgen. De opbrengst is voor
ons project ‘Corona Wereldwijd’ via
Kerk in Actie.
Zondag 31 oktober om 10 uur houden
we onze jaarlijkse diaconale dienst,
waar u ook hartelijk welkom bent.
Voorgaat onze eigen predikant Rob
Visser.
Op 6 november is er de inzameling
voor de voedselbank waarover u
elders kunt lezen.

€ 86,84

30 mei
Oikocredit		

Namens de diaconie, Anjo van Dalen
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Namens de diaconie, Anjo van Dalen

VERANTWOORDING
COLLECTEN DIACONAAL
WERK
23 mei
Kerk in Actie Egypte

Voedselbank
Zaterdag 6 november wordt er door de
diaconieën van de beide kerken weer
een inzameling gehouden voor de
voedselbank.
Na het grote succes van vorig jaar,
waarvoor nogmaals hartelijk dank,
vragen wij u om op 6 november
opnieuw boodschappen te komen
brengen in de bijzaal van de
Thaborkerk.
We staan klaar voor ontvangst van 10
tot 14 uur.
We hopen dat u weer gehoor geeft aan
deze oproep.

VAN DE HANDWERKCLUB

11 juli
De Blauwe Anemoon
Kinderen in de Knel

€ 57,52
€ 99,40

€ 38,00

6 juni
Werelddiaconaat Oeganda

18 juli
Plaatselijk diaconaal werk

€ 54,32

€ 46,72

13 juni
Samen in Actie tegen Corona

25 juli
Plaatselijk diaconaal werk

€ 50,-

€ 143,90

20 juni
Kerk in Actie Griekenland

1 augustus
Plaatselijk diaconaal werk

€ 65,73

€ 49,44

27 juni
Plaatselijk diaconaal werk

8 augustus
Plaatselijk diaconaal werk

€ 38,32

€ 65,20

4 juli
Binnenlands diaconaat

15 augustus
Kerk in Actie Pakistan

€

€ 61,84

70,32

Half juni zijn we weer begonnen met
de handwerkclub en onze bezoekers
zijn allemaal weer teruggekomen na
de lockdown. Daar zijn we blij om.
Alleen Jo heeft besloten om niet meer
te komen na haar operatie en de op
handen zijnde verhuizing naar Bergen
op Zoom. Jo heeft voor ons heel veel
paar sokken gebreid. Jammer dat er
geen rommelmarkt is want anders zou
dat een mooie prijsvraag zijn.
Maar goed, het is weer even gezellig
als vanouds en er wordt door deze en
gene weer lustig gehandwerkt. Er zijn
er ook die voor de gezelligheid en de
koffie of thee komen en dat is ook
goed. We zijn inmiddels begonnen om
diverse leuke kerstattenties te maken
en er zijn heel leuke ideeën bij.
We zijn blij en dankbaar dat
de handwerkclub tot nog toe
ongeschonden door de Coronaperiode
heen is gekomen en we hopen dat we
nog lang bij elkaar mogen komen.
Namens de handwerkclub, 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:

1 augustus
Mevrouw W. Zandee, Molenlaan 33
De heer M. van Willigen,
Beukenlaan 5

23 mei
De heer en mevrouw T. Kuup,
De Rietput 99

8 augustus
De heer en mevrouw H.
Goedegebuure, Dorpstraat 26
De heer en mevrouw P. van Wijk,
Seringenlaan 23

30 mei
De heer en mevrouw W. van Wijk,
Esdoornlaan 7
6 juni
De heer en mevrouw J. Roza,
De Rietput 125
13 juni
Mevrouw M. van Dusseldorp,
Herwijnen
Mevrouw N. Vermeulen, Mildijk 135
20 juni
De heer C. Pippel, Hellouw
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15 augustus
Mevrouw C. Muilenburg, Herwijnen
Zieken
Op het moment van dit schrijven
verblijven er geen gemeenteleden
in een ziekenhuis. Wel zijn er in de
afgelopen periode gemeenteleden
geopereerd en gemeenteleden die
behandelingen hebben ondergaan of
met onderzoeken bezig zijn. U allen
wensen wij veel kracht en sterkte en
weet u gesteund in het gebed in onze
gemeente.

27 juni
De heer en mevrouw D. van Leeuwen, Jubilea
Op 25 mei waren de heer en mevrouw
Inundatie 1
W. van Wijk-de Kock, Esdoornlaan 7,
zestig jaar getrouwd.
4 juli
De heer en mevrouw J. RozaMevrouw E. van Willigen,
Koemans, De Rietput 125, waren op 5
Waaldijk 70a
juni vijfentwintig jaar getrouwd.
Op 18 juni waren de heer en mevrouw
11 juli
R. Visser-Locht, Cuneralaan 48 in
De heer en mevrouw R. Visser,
Rhenen, vijfenveertig jaar getrouwd.
Rhenen
De heer en mevrouw H.
Goedegebuure-Heijnen, Dorpsstraat
18 juli
26, waren op 5 augustus vijfenvijftig
De heer G. Muilenburg,
jaar getrouwd.
De Wetering 1
Op 6 augustus waren de heer en
De heer J. Looijen, Mildijk 113
mevrouw P. van Wijk-van Horssen,
Seringenlaan 23, vijftig jaar getrouwd.
25 juli
Op 14 augustus waren de heer en
Mevrouw A. Roza, Elzelaan 2
mevrouw D. Klein Geltink-Meijering,

GOD OP VAKANTIE
Waaldijk 108 in Herwijnen, veertig
jaar getrouwd.
Alle bruidsparen ook vanuit dit
kerkblad van harte gefeliciteerd met
dit jubileum.
Geslaagd
Eline van Beest, De Vliet 15, is dit
jaar geslaagd voor haar examen. Van
harte gefeliciteerd met het behalen
van je diploma. Wij hebben de
felicitatie gedaan in de vorm van een
bloemetje. Veel succes met je verdere
opleiding.
Verhuisd
Wilbert, Rosemary, Tim en Thijs
Ackema-den Besten zijn verhuisd
binnen onze gemeente van De Geer 1
naar Lindelaan 21.
Jan en Tonny Wigmans zijn ook
verhuisd binnen onze gemeente van
Mussenlaan 9 naar De Tien Hont 14.
Wij wensen familie Ackema en
familie Wigmans een goede tijd in de
nieuwe woonomgeving.
Ank de Kock, ouderling
Hartelijk dank
Hartelijk dank voor de belangstelling
na het vallen en breken van mijn
schouder. Voor meelevende
telefoontjes, kaarten, bloemen ook uit
de kerk en de mensen die mij hielpen.
Nogmaals hartelijk dank daarvoor.
Nel Vermeulen
Voor de vele kaarten en uw medeleven
na het overlijden van mijn moeder,
wil ik u hartelijk bedanken.
Het heeft ons zeer bemoedigd.
Truus Mos

Op vakantie in Italië in 2021.
Voor ons bestaat een groot gedeelte van de vakantie uit
het bezoeken van Italiaanse dorpjes en stadjes. Ik wil
jullie meenemen naar Gubbio. Een middeleeuwse stad in
Umbrië.
Omdat veel kerken tussen de middag gesloten zijn,
besloten we de kerk voor de middag te bezoeken. Het
grote hoogteverschil zorgde voor aardig wat klauterwerk.
De 13de eeuwse kerk/duomo ligt hoog. Het tonggewelf
wordt gedragen door sierlijke bogen, die biddende handen
voorstellen. Deze bogen waren verlicht, verder was het vrij
donker.
Achterin de kerk stond een rij rugtassen en matjes op de
grond. Alex zei nog dat hij dat een mooi beeld vond: je
bagage/last achterlaten in de kerk.
We liepen verder de kerk in en zagen een groep van 7
jongens (rond de 20 jaar) in de kerkbanken bidden. Ze
waren gekleed in dezelfde overhemden met sjaaltje, korte
of lange broek en wandelschoenen. (Scouting ?)
Ineens werd de stilte doorbroken door een lied gezongen
door deze 7 jongens.
Er werd gezongen in het Frans (moest denken aan Taizé).
Het voelde als aangeraakt worden… (lied 695 Heer raak
mij aan).
En ik… ik hield mijn adem in.
De jongens maakten een kruis, pakten hun rugtassen op en
gingen buiten de kerk zitten.

MELKBUS
Al vele jaren staat in de hal van de Thaborkerk een
melkbus waarin uitgeknipte postzegels of hele enveloppen
met postzegels gedeponeerd kunnen worden.
Maar er is nog veel meer wat daar in kan. Zoals:
- postzegels, uitgeknipt of hele enveloppen
- kaarten (kerst, verjaardag, ansicht, enz.)
- lege inktcasettes
- brillen
- telefoons en opladers
Bovendien is het ook mogelijk de spullen af te geven bij
Herman Lefers, Graaf Reinaldweg1 (0183-630450).
Als Herman genoeg spullen heeft brengt hij het naar
Molenaarsgraaf. Daar is een inzamelpunt van Kerk in
Actie en vandaar wordt het materiaal naar het centrale
punt in Utrecht gebracht. In Utrecht zoekt men alles uit en
voert men eventuele reparaties uit. Zo mogelijk wordt het
verkocht of gaat het naar landen die minder rijk zijn dan
wij en krijgt het een tweede leven.
Anjo van Dalen, diaken

De maaltijd werd bereid. De stokbroden en beleg kwamen uit
de tassen. Na een gezongen gebed werd er gegeten.
Dat wij net op dat moment in deze kerk waren. Toeval bestaat
niet?
Een waardevolle/spirituele ervaring in deze vakantie.
Aty de Groot
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AGENDA

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is de Thaborkerk open voor het
aansteken van een kaarsje, voor een kopje koffie/thee en voor een praatje
Iedere woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur handwerkclub in de bijzaal van de
Thaborkerk
Maandag 6 september 2021

Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur

Dinsdag 7 september 2021
			

Koffieochtend van 10.00 – 12.00 uur
‘Zeven wegen van barmhartigheid’

Dinsdag 14 september 2021
			

Open huis van 10.00-12.00 uur
(en verder iedere dinsdagmorgen)

Donderdag 16 september 2021 Moderamenoverleg om 13.30 uur
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Zaterdag 25 september 2021

Startzaterdag met high tea en quiz om 15.00 uur

Woensdag 29 september 2021

Leesclub om 20.00 uur in de bijzaal

Maandag 11 oktober 2021		

Moderamenoverleg om 13.30 uur in de Thaborkerk

Dinsdag 12 oktober 2021		
			

Filmavond ‘Capharnaüm’ om 19.30 uur
(inloop vanaf 19.15 uur)

Vrijdag 15 oktober 2021		

‘Soepen’ in de Thaborkerk tussen 11.45 – 13.30 uur

Zaterdag 23 oktober 2021		
			

‘Gelezen’ boeken kunnen ingeleverd worden in de
bijzaal van de Thaborkerk van 09.00-12.00 uur

Maandag 25 oktober 2021		
			

Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de
Thaborkerk

Kopij inleveren voor het volgende Klokje maandag 25 oktober 2021 bij Ria Looijen
Woensdag 27 oktober 2021
			

Boekenmarkt van 14.00-17.00 uur en
van 18.30-20.30 uur

Donderdag 28 oktober 2021
			

Boekenmarkt van 14.00-17.00 uur en van
18.30-20.30 uur

Vrijdag 29 oktober 2021 		
			

Boekenmarkt van 14.00-17.00 uur en
van 18.30-20.30 uur

Zaterdag 30 oktober 2021		

Boekenmarkt van 09.00-12.00 uur

Zaterdag 30 oktober 		

Pannenkoekenrestaurant van 16.30-19.30 uur

Zaterdag 6 november 		
			

Inzameling voor de voedselbank van 10.00-14.00 uur
in de bijzaal van de Thaborkerk

Het Klokje verschijnt in de week van 8 november 2021
Dinsdag 16 november		

Gemeenteavond

Vrijdag 10 december		

Kerstmarkt

VIERINGEN
Zondag 5 september 10.00 uur

Zondag 3 oktober 10.00 uur

Zondag 31 oktober 10.00 uur

Drs. Paul van Dam uit Houten
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Werelddiaconaat Ghana
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Corinne van Drenth
Lector: Aty de Groot
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Jan Vermeulen
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Ds. A. Mourik uit Utrecht
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Lector: Aty de Groot
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Jan Vermeulen

Zondag 12 september 10.00 uur

Zondag 10 oktober 10.00 uur

Diaconale viering
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Corona Wereldwijd
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Lector: Anjo van Dalen
Koster: Corrie Weeda
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Heilig Avondmaal
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Aardbeving Haïti
- kerkrentmeesters: Kerk
Avondmaalscollecte: Kinderen
in de Knel
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Annemarie Pippel
Koster: Corrie Weeda
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Jan Vermeulen

Ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Oikokrediet
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Jenneke Klein Geltink
Koster: Roel van Dalen
Ouderling: Jan Vermeulen
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Frans de Kock

Zondag 19 september 10.00 uur

Drs. Christien van Harten uit Deil
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie Kameroen
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Lector: Annemarie Pippel
Koster: Luuc Wilschut
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Drs. Christien van Harten uit Deil
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie Syrië
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Corinne van Drenth
Lector: Jenneke Klein Geltink
Koster: Ans de Bruijn
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Frans de Kock
Zondag 26 september 10.00 uur
Startzondag
m.m.v. Zwier van der Weerd (zang)
Rob Visser
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie
Israël/Palestina
- kerkrentmeesters: Vorming en
Toerusting
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Jan Looijen
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 17 oktober 10.00 uur

Zondag 24 oktober 10.00 uur
Mw. S.A.F. Holsappel-Kiezebrink uit
Utrecht
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Quotumcollecte diaconie
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Jan Looijen
Koster: Ans de Bruijn
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 7 november 10.00 uur
Dankdag
Ds. Tineke Veldhuizen uit
Zandhoven (B)
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Blikkenactie voedselbank
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Aty de Groot
Koster: Frans de Kock
Ouderling: Truus Mos
Diaken: Anjo van Dalen
Kerkrentmeester: Jan Vermeulen
Zondag 14 november 10.00 uur
Ds. E. Wijnsma uit Bergen (NH)
Eén uitgangscollecte voor:
- diaconie: Kerk in Actie Indonesië
- kerkrentmeesters: Kerk
Organist: Erik Versteeg
Lector: Annemarie Pippel
Koster: Jan van Dalen
Ouderling: Jan Vermeulen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Frans de Kock

19
•
•
•

