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KOOLTJES IN OF UIT HET VUUR?  
   OVER BETROKKENHEID GESPROKEN… 
 
Er is een man die niet meer naar de kerk gaat. De reden wordt niet 
genoemd, maar dat mag u zelf invullen. Redenen te over…. Hij krijgt 
huisbezoek van de dominee en de wijkouderling: waarom hij niet meer in de 
kerk komt. Ze zitten rondom een kachel waarin kolen branden om warmte te 
geven. De dominee staat op, pakt de tang en haalt er een roodgloeiende 
kooltje uit en legt deze vóór de kachel op de stenen vloer. Hij gaat weer 
zitten en ze kijken er alle drie naar. Het kooltje dooft langzamerhand uit en 
wordt koud. De warmte is verdwenen. Dan staat de dominee weer op, pakt 
het kooltje met de tang en legt het weer tussen de andere kooltjes. Hij gaat 
weer zitten en met hun drieën kijken ze opnieuw naar dat kooltje. Wat 
gebeurt? Dat kooltje gaat weer gloeien, wordt steeds warmer totdat het weer 
net zo roodgloeiend is als de andere kooltjes. Het uitgedoofde kooltje is weer 
verwarmd door de medekooltjes. De man begrijpt de boodschap en zegt: 
dominee, u ziet mij vanaf a.s. zondag weer trouw in de kerk.  
 
In april zijn 1500 enquêtes verspreid onder alle leden, vrienden en 
kerkbezoekers van 18 jaar en ouder. Er zijn 325 enquêtes ingeleverd. Voor 
een reactie op een enquête vinden we dat niet slecht. Het ging over (de 
beleving van) betrokkenheid van leden, vrienden en kerkbezoekers van onze 
gemeente. Er zijn zorgen over de betrokkenheid van veel leden en vrienden 
jegens de gemeente, zowel met betrekking tot het kerkbezoek als deelname 
aan de gemeentelijke activiteiten. We wilden graag meer inzicht krijgen naar 
de achtergronden en redenen met betrekking tot al dan niet betrokken zijn bij 
de gemeente. En de vele reacties bevestigen ook de vermoedens die we al 
hadden. Het is nog te vroeg (vanwege de deadline van het maandblad) om 
alle resultaten van de enquête te publiceren. Na de zomer komen we er 
uitgebreider op terug.  
 
We kunnen al wel melden dat de enquête is ingevuld voor drie kwart door 
leden en één kwart door vrienden. Het aantal mannen en vrouwen die de 
enquête hebben ingevuld is ongeveer fiftyfifty. Ook  is de enquête ingevuld 
door mensen uit alle leeftijdsgroepen, dus dat geeft wel een goed overzicht 
hoe jong en oud de betrokkenheid beleven en invullen. Verreweg de meeste 
mensen zijn tevreden over hun mate van betrokkenheid bij de gemeente en 
voelen zich goed thuis in de gemeente. De meest voorkomende reden dat 
men niet of weinig betrokken is bij de gemeente is drukte. Dat was ook wel te 

HARTIG & GEKRUID 
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verwachten omdat veel mensen het druk hebben in werk, gezin, hobby, 
vrijwilligerswerk. En de belangrijkste reden om je betrokkenheid goed te 
beleven is zowel het trouw bezoeken van de kerkdiensten als het deelnemen 
aan een andere activiteit van de gemeente. Uit de enquête komt naar voren 
dat er veel wordt gedaan in de gemeente door veel leden en vrienden. En 
ook dat men betrokkenheid ervaart door zich in te zetten voor en door 
aanwezig te zijn op activiteiten, naast het bezoeken van de kerkdiensten. 
 
We zijn dankbaar voor iedereen die de moeite heeft genomen de enquête in 
te vullen. En we zijn ook dankbaar voor al die leden en vrienden die zich 
inzetten voor onze gemeente, op allerlei terreinen. Zij zijn als de kooltjes die 
elkaar in de kachel verwarmen en warm houden. De kerkenraad is het 
afgelopen seizoen al bezig geweest met het thema ‘betrokkenheid’. Daarom 
is ook de enquête gehouden. We willen in het nieuwe seizoen meer nadruk 
gaan leggen op dit thema om de onderlinge betrokkenheid in de gemeente te 
stimuleren en uit te bouwen. U zult in het nieuwe seizoen wel ontdekken hoe 
dat meer gestalte gaat krijgen. 
 
Het is een volop bijbels gegeven om als gemeente betrokken met en op 
elkaar te zijn. Ik denk alleen al aan het prachtige beeld dat Paulus beschrijft 
in de Eerste Korintebrief over de gemeente als ‘het lichaam van Christus’. 
Hoor wat hij schrijft: God heeft de leden, elk van hen afzonderlijk, in het 
lichaam een plaats gegeven, zoals Hij gewild heeft. Er zijn wel veel leden, 
maar er is één lichaam. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer 
ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Natuurlijk is dit een ideaalplaatje, 
want in elke kerkelijke gemeente, - en daar vormt onze gemeente geen 
uitzondering op -, zijn er mensen die teleurgesteld zijn geraakt in de kerk, om 
allerlei redenen.  
 
We hebben allemaal medekooltjes nodig om weer de warmte van (het 
lichaam van) Christus te ontvangen. Om met een knipoog Paulus te citeren: 
God heeft de kooltjes, elk van hen afzonderlijk, in de kolenkachel een plaats 
gegeven, zoals Hij gewild heeft. Er zijn wel veel kooltjes, maar er is één 
kachel. Als één kooltje lijdt, lijden alle kooltjes mee. Als één kooltje eer 
ontvangt, verblijden alle kooltjes zich mee. 
 
Rest mij nog u allen een mooie 
zomer toe te wensen.  
 
Ds. Kasper Kruithof 
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Ouderling van dienst:  br. G. van Beek 
 
Bidstond:   Iedere donderdagavond om 19.30 uur  

    in het Leerhuis 
 

DIENSTEN 

Datum Tijd Voorganger Begeleiding Bijzonderheden 

Zondag 
07 juli 

09.45 u. Ds. K. Kruithof Orgel & 
Combo 

M.m.v. Kids United 

2e collecte: 
Eigen  
zending 

14.30 u Ds. K. Kruithof Orgel & 
Combo 

Doopdienst 

Zondag 
14 juli 

09.45 u. Ds.K. Kruithof Orgel &  
Combo 

Avondmaal, Start 
kinderzomerdienst 

2e collecte: 
Onderhoud 
gebouwen 

19.00 u Br. K. Morren Orgel Zomeravonddienst 

Zondag 
21 juli 

09.45 u. Ds. D. Durieux Orgel   

2e collecte: 
Diaconie 

19.00 u. Br. P. de Jong Combo Zomeravonddienst 
m.m.v.  
Samengesteld 
combo 

Zondag 
28 juli 

09.45 u. Br. K. Morren Orgel   

2e collecte: 
Evange-
lisch Bege-
leidings-
centrum 

19.00 u. Br. D. Wolbers Orgel Zomeravonddienst 
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Ouderling van dienst: Br. K. Pruim 
 
Bidstond:   Iedere donderdagavond om 19.30 uur 
    in het Leerhuis 
 
 
 
 
 
 

DIENSTEN 

Datum Tijd Voorganger Begeleiding Bijzonderheden 

Zondag 
04 augustus 

09.45 
u 

Br. G.P. Hart-
kamp 

Orgel & 
Combo 

 

2e collecte: 
Ouderenwerk 

19.00 
u 

Br. Sjaak ten 
Hove 

Combo VEG Openluchtdienst      
De Heerdt in        
Oosterwolde 

Zondag 
11 augustus 

09.45 
u 

Br. G.P. Hart-
kamp 

Orgel Uitzending LOCO 

2e collecte: 
Eigen Zen-
ding 

19.00 
u 

Ds. S. van de 
Velde 

Orgel Zomeravonddienst, 
m.m.v.  
Mirjam Hartkamp 

Zondag 
18 augustus 

09.45 
u 

Br. G.P. Hart-
kamp 

Orgel   

2e collecte: 
Orgel 

19.00 
u. 

Ds. D. Durieux Combo Zomeravonddienst 

Zondag 
25 augustus 

09.45 
u. 

Br. Martin 
Brand 

Combo Jeugddienst 

 2e collecte: 
Jeugdwerk 

16.00 
u. 

Br. Sven Was-
tenecker 

Big Band Openluchtdienst in 
Oldebroek West 
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VERKIEZING AMBTSDRAGERS 
 
Br. Eric Buitenhuis heeft in de afgelopen periode besloten om zijn taken als 
diaken neer te leggen. 
De kerkenraad respecteert zijn beslissing en is dankbaar voor zijn inzet in de 
afgelopen jaren. 
Wij wensen Br. Buitenhuis samen met zijn gezin Gods zegen toe. 
 
Tijdens de extra ledenvergadering op zondag 16 juni zijn verkiezingen 
gehouden en daarbij zijn de volgende broeders door de leden gekozen: Br. 
Cor Bron (Ouderling wijk 10) en Br. Jan van Hattem, (Diaken beheer & 
onderhoud)  
 
Op het moment van schrijven hebben beide broeders hun verkiezing nog in 
beraad. 
 
De kerkenraad wenst Br. Bron en Br. van Hattem samen met hun gezinnen 
Gods zegen toe bij het nemen van de beslissing. 
 
 

ACTIVITEITEN TIJDENS DE BIDSTOND 
 
Al vele jaren is het in onze gemeente het gebruik dat tijdens de wekelijkse 
bidstond op donderdagavond geen activiteiten in ons kerkgebouw 
plaatsvinden. Met dit gebruik onderstrepen wij de kracht van het 
gemeenschappelijk gebed en tevens de intentie dat er dan geen 
belemmeringen zijn om de bidstond te bezoeken.  
 
Door toenemende activiteiten binnen onze gemeente neemt de druk op de 
beschikbare ruimtes in ons kerkgebouw toe en vinden er noodgedwongen 
meer activiteiten buiten het kerkgebouw plaats. In de praktijk blijkt tevens dat 
het bezoek van de bidstond hierdoor niet groter is.  
 
De kerkenraad heeft daarom besloten om met ingang van heden onder 
voorwaarden bepaalde activiteiten toe te staan, mits deze geen overlast voor 
de bezoekers van de bidstond zullen veroorzaken. De kerkenraad wil 
hiervoor de komende periode tot eind van het jaar gebruiken om daarna te 
evalueren. In de week der gebeden is ook de gewoonte dat er geen andere 
activiteiten worden gepland, dit blijft wel gehandhaafd. Voor vragen kunt u 
terecht bij de kerkenraad. 

VAN DE KERKENRAAD 
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OPENING KERK EN BIJGEBOUWEN 
 
In verband met de vakanties is de kerk en bijgebouwen van 8 juli t/m 20 
augustus gesloten.  
De kerk en bijgebouwen zijn op donderdagavond geopend voor de bidstond. 
 
Voor dringende zaken en andere tijden kan (tenminste 4 dagen van te voren) 
met de broeders Rijk Pleijter of Gerrit Groeneveld, telefoonnummers 06-
26470707/06-17419982, een afspraak gemaakt worden over het elektronisch 
openen van de kerk. 
 
 

OPROEP: GLAS IN LOODRAAM! 
 
Wie heeft historische informatie over het glas in loodraam? 
 
U heeft inmiddels gezien dat er hard gewerkt wordt in de kerk voor het orgel. 
Het zal u opgevallen zijn dat er een glas in lood raam zichtbaar is geworden. 
 
De orgelcommissie en diaconie vragen zich af wat het tafereel voorstelt en 
wat het verhaal hierbij is. Tot op heden hebben wij dit niet kunnen 
achterhalen. Als u informatie over het glas in loodraam heeft, wilt u dit met 
ons delen? 
 
Informatie kunt u sturen aan onze secretaris. 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

COLLECTEN - MEI  
   Contant/munten Givt Totaal 

5-5-2019 Gemeente € 560,81 182,06 742,87 
 Jeugdwerk € 604,58 165,64 770,22 
12-5-2019 Gemeente € 541,60 158,78 700,38 
 Diaconie € 451,75 176,05 627,80 
19-5-2019 Gemeente € 593,74 163,65 757,39 
 Eigen zending € 565,20 138,88 704,08 
26-5-2019 Gemeente € 385,53 138,15 523,68 
 Orgel € 432,22 146,93 579,15 
30-5-2019
(HV) 

Gemeente 
 

€ 
 

148,75 
 

  50,30 
 

199,05 
 

 
Schuldhulp-
maatje 

€ 
 

166,35 
 

  49,83 
 

216,18 
 

      

Ontvangen voor zending 
via Givt deze maand 

€ 
  

195,43 
  

      

■ Contant ontvangen giften   
      

n.v.t.      
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► Van de commissie 
 

►  

buit de geschikte tijd uit 
 

 

 

 

 

 

De Kairos cursus helpt christenen om praktisch invulling te geven aan 
de Grote Opdracht door te onderwijzen, te inspireren, te mobiliseren en 
uit te dagen.  
In negen interactieve lessen ga je het doel en plan van God ontdekken vanaf 
het begin tot aan de voltooiing van de wereld. Zie http://www.kairoscursus.nl/ 
 
Graag organiseren we deze cursus weer, ditmaal op de woensdagavonden 
van 19.30 uur tot 22.00 uur in ons kerkgebouw. 
Op zaterdag 16 november 2018 is er een cursusdag bij Jeugd met een 
opdracht in Heerde.  

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK 

 Het financiële overzicht van de zendingscommissie 

      

  Nodig Binnengekomen  Verschil  

Januari 3.850 2.440  -1.410    

Februari 3.850 4.389  539    

Maart 3.850 2.911  -939    

April 3.850 3.002  -848    

Mei 3.850 3.200  -650    

          

Totaal 19.250 15.942  -2.658  

      

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers. 

      

Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig. 

http://www.kairoscursus.nl/
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Het lijkt nog ver weg, maar we geven de data al vast door. Heeft u vragen of 
wilt u zich opgeven dan kunt hiervoor bij de zendingscommissie terecht. 
 

 
 
 
Kijk naar de wereld vanuit Gods perspectief 
 
Waarom zou ik de KAIROS cursus doen?  
1. Omdat Kairos degelijk onderwijs geeft over HET grote plan van 

God. Vreemd eigenlijk dat God iets indrukwekkends aan het doen is in 
deze wereld, maar dat jij daar waarschijnlijk nog nooit gedegen 
onderwijs over hebt gehad. Vanuit de Bijbel kijken we naar Gods grote 
plan (toen, nu en later) en ook naar onze eigen plek daarin. De grote 
meerderheid zei naderhand: "Waarom heb ik dit nooit geweten!" 

 
2. Omdat Kairos je als cursist geen eenzijdig, maar een prachtig totaal 
beeld geeft. De inhoud geeft een goed beeld van wat God deed én doet in al 
haar verscheidenheid vanuit Bijbels, historisch, strategisch en cultureel 
perspectief. Een beknopt maar prima totaal overzicht.  
 
3. Omdat Kairos je een goede basis geeft voor je denken en je 
handelen. De inhoud is niet alleen actueel, maar ook goed Bijbels 
onderbouwd en geplaatst in een inspirerend historisch perspectief. Kairos 

Avond Datum Les Ruimte 

woensdag 25 september Sessie Intro 
en informatie 

Leerhuis 

woensdag 2 oktober Sessie 1 Leerhuis 

woensdag 9 oktober Sessie 2 Leerhuis 

woensdag 16 oktober Sessie 3 Leerhuis 

Woensdag 23 oktober geen cursus i.v.m. schoolvakantie. 

woensdag 30 oktober Sessie 4 Leerhuis 

dinsdag 5 november Sessie 5 Leerhuis 

woensdag 13 november Sessie 6 Leerhuis 

hele zaterdag 16 november Sessie 7 & 8 
Heidebeek 

  

woensdag 20 november Sessie 9 Leerhuis 
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legt een gedegen en praktische basis voor denken en handelen op het 
gebied van Gods plan met de wereld, in en vanuit de plaatselijke gemeente.  
 
4. Omdat Kairos voor elke christen een grote toegevoegde waarde 
heeft. De cursus levert een belangrijke toegevoegde waarde aan het 
onderwijsprogramma van elke kerkelijk gemeente. De inhoud voorziet niet 
alleen in gedegen onderwijs over Gods handelen in deze wereld, maar helpt 
de deelnemers ook om hun roeping te vinden en daarin te gaan staan.  
 
5. Omdat Kairos je niet koud zal laten. De cursus is niet alleen rijk qua 
inhoud, maar spreekt ook persoonlijk aan. De inhoud blijft niet steken in een 
theoretische overdracht van kennis. Naast het onderwijs gaan diverse 
activiteiten jou stimuleren om het geleerde te verwerken en toe te passen.  
 
6. Omdat het zeer afwisselende programma van Kairos ook jou zeker 
zal boeien. De grote variatie in het programma zorgt ervoor dat jij je niet zult 
vervelen. Ook wordt de cursus altijd gegeven door een team. 
 
7. Omdat Kairos zich in de hele wereld al ruimschoots heeft bewezen. 
De cursus heeft zich in binnen- en buitenland ruimschoots bewezen. Kairos 
wordt gegeven in ruim zeventig verschillende landen, zelfs tot in China toe, 
waar die wordt aangeboden in de niet geregistreerde huisgemeenten. 
Nederlands is de 25ste taal waarin Kairos werd vertaald. Inmiddels hebben 
honderden Nederlanders de cursus gevolgd. 
 
8. Omdat je in de Kairos cursus veel waar voor je geld krijgt. De prijs is 
afhankelijk van de opzet, maar ligt meestal rond de 50 euro per deelnemer. 
Dat is voor een dergelijk uitgebreide cursus, gegeven door een faciliterend 
team van gemotiveerde en bekwame mensen en inclusief materialen en één 
keer een warme maaltijd een zeer schappelijke prijs. 
 
9. Omdat Kairos je eindelijk de kans geeft om gedegen studie te doen. 
Bij de Kairos cursus krijg je een cursusboek dat vol staat met artikelen van 
vooraanstaande theologen, belangrijke christelijke voorbeelden uit het 
verleden, leraren, historici, strategen en evangelisten. Je gaat dus ook echt 
studie doen zodat je ten diepste doordrongen zult raken van dat geweldige 
ding wat God nu aan het doen is! En dat zal je niet koud laten. 
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► Jarigen 
 
Margriet Longkumer 7 Juli  (1968) 
 
Hannie Franken  3 Augustus (1948) 
 
Agnes Brink   9 Augustus (1976) 
 
 

► Nieuws van AART EN MARIA ELBERTSEN 
 
Stichting Operation Rescue  
 
Geachte V.E.G. families.  
 
Het is een tijd geleden dat jullie via het Maandblad iets van ons gehoord 
hebben. Het is inmiddels juni 2019, ruim een jaar nadat ik (Aart) plotseling in 
het ziekenhuis moest worden opgenomen. In juli/augustus moest ik opnieuw 
voor twee weken naar het ziekenhuis. Sindsdien zit er mondjesmaat 
vooruitgang in mijn gezondheid. Ondanks de problemen en de dalen die er 
ook waren, had ik dit jaar niet willen missen. Nog steeds gaat het niet 
optimaal, maar in de kracht van Jezus gaat het. We hebben echt leren afzien 
en we zijn in geduld geoefend. Dankbaar zijn we voor onze kinderen, die ons 
en met name Maria flink hebben ondersteund en nog steeds voor ons 
klaarstaan, ook als het gaat om het bakken voor projecten in Roemenië en 
het gereedmaken en versturen van de hulpgoederen. Ook mensen uit de 
gemeente en helpers uit de regio hebben hun steen bijgedragen.  
 
Tijdens de reis die ik in april 2019 naar Roemenië kon maken, heb ik heel 
veel kracht en geestelijke  bijstand van de Heilige Geest ontvangen. Zonder 
Zijn hulp, fysieke en geestelijke kracht, was het zeker niet gelukt. Ook mijn 
reisgenoot uit België (Hemiksen-Antwerpen), Jef Goos, ben ik grote dank 
verschuldigd. 
 
In de regio Botosanie hebben we 150 voedselpakketten bij de mensen thuis 
mogen afgeven. In elk huis waar we kwamen mochten we ook met de 
mensen bidden.  
 
Ook mocht ik een mevrouw van 86 jaar tot de Heer leiden. We zijn ook dank 
verschuldigd aan Christie (vader van het kindertehuis Casa Ioana) in 
Botosanie, die ons gebracht heeft naar de meest arme Romagezinnen in de 
regio.  
 
In Casa Ioana komen elke week de 34 armste gezinnen uit Botosanie en ze 
krijgen dan melk. Onze stichting heeft besloten dat we met ingang van 
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september 2019 deze gezinnen elke week tot september 2020 een gratis 
brood geven. Wat is het een zegen om te weten dat we een trouwe 
achterban hebben, en dat we daarom dit soort acties biddend mogen 
toezeggen en ze ook waar kunnen maken. 
 
In Haranglab mochten we een openluchtsamenkomst houden en 75 familie- 
en 120 kinderpakketten uitdelen. De volgende dag hebben we daar 75 x 5 
kilo aardappelen en 150 broden uitgedeeld. Zaterdagmiddag mochten we in 
Muncitorilor een openluchtsamenkomst houden en 60 familiepakketten 
uitdelen.  
Ook in Solovaştru mochten we op zondagmorgen na de kerkdienst 60 
familiepakketten weggeven.  
 
Nu is de “knippe” bijna leeg en moet dus nodig weer aangevuld worden. 
Met de bijdrage van de zendingscommissie en van een particulier persoon 
zijn de financiën voor het broodproject in Botosanie rond!   
Er staan ook in Nederland en België de komende tijd veel activiteiten op het 
programma, waar OR (Aart) aan deelneemt: Broekermarkt in Oldebroek, 
Gent (België), Backpacken, Lecturen, TT. Assen, eenmaal per jaar (EGA) , 
Assen, maandelijks met de werkgroep van R.v.d.Wal, Gouda, Openlucht op 
de Hagen in Oldebroek in samenwerking met de IECO, 26 aug. t/m 8 sept. 
Roemenië, ook het voorbereiden en inzamelen voor de transporten naar 
Roemenië gaat gewoon door. 
Begin augustus hebben we twee weken vakantie. Op dit moment zijn we 
bezig met het voorbereiden van een nieuw Backpackproject in het Noorden. 
Ook zijn we begonnen met het organiseren van een deur-aan-deurproject in 
Doornspijk. Broeder Gijs Verbaan – voorganger van de OASE in Doornspijk – 
is verkennende gesprekken begonnen om te zien of dit haalbaar is. 
 
Al met al heel veel gedane arbeid waar we dankbaar op terugkijken en voor 
danken, maar ook veel werk dat nog gedaan moet worden en waar veel 
gebed voor nodig is. Ook kunnen we voor al deze activiteiten veel mensen 
gebruiken, die een steentje willen bijdragen door persoonlijk de handen uit de 
mouwen te steken. 
 
U begrijpt dat voor al deze activiteiten ook veel geld nodig is: we zoeken dus 
ook donoren. En we zoeken bidders – mensen die dagelijks voor Operation 
Rescue en al hun medewerkers in evangelisatie en in praktische zaken en de 
financiën – in gebed op de bres willen staan.  
 
Het is ook belangrijk dat we goede contacten hebben en houden in alle 
plaatsen waar we worden uitgenodigd of op eigen initiatief  werken; daarom 
is gebed voor deze groep mensen heel belangrijk. 
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Dankbaar zijn we voor de VEG-familie en hun aandeel in onze bediening; 
een bediening die – daar verlangen we naar – mensen bereikt en bij Jezus 
brengt! 
Het is een heel verhaal geworden en ik hoop dat u tijdens het lezen genoten 
hebt van het werk dat God aan het doen is. 
 
Ook ben ik veel dank verschuldigd aan mijn vrouw Maria die het mede door 
haar inbreng mogelijk maakt dat we dit werk kunnen doen; prijs de Heer voor 
deze vrouw. 
 
Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de 
heiligen is inzicht. Want door Mij zullen uw dagen talrijk worden, en zullen 
jaren van leven u worden toegevoegd. 
        Spreuken 9 vers10 en 11 
Zegen en groet 
 
Aart en Maria Elbertsen 
 
 

► Nieuws van CHANA KELMAN 

 
 

Chadashot mi Israel Juli/augustus 
Shalom lieve vrienden 

 .vertaling Bechukotai wat betekend; Statutenבחוקותי 
 
Als je in mijn Chukkot ( inzettingen) wandelt en mijn Mitzwot (geboden) 
onderhoudt en doet, dan zal Ik jou Geshem (regen) geven op de juiste tijd, 
zodat het het Ha Eretz (Het land) zijn opbrengst geeft en etz hasadeh 
(geboomte des Velds) zijn pri (vrucht) draagt; de dorstijd zal bij u duren tot de 
wijnoogst, en de wijnoogst tot de zaaitijd; jij zult je lechem (brood) eten tot 
verzadiging en veilig in je land wonen. 
 
En Ik zal je geven Shalom in HaAretz, zodat jij kunt nederliggen, zonder dat 
iemand jou opschrikt; Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien, en het 
zwaard zal je niet teisteren." - Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB) 
Bechukotai is het tiende hoofdstuk van het boek Leviticus en ook de laatste 
lezing van het boek.  
 
Afgelopen week hebben we de laatste tien dagen van de Omer;,de 
Omertelling ( of Sefirat Ha'Omer, in het Hebreeuws: ספירת העוםר ) is de 
verbale telling, die gepaard gaat met het opzeggen van een zegening van 49 
dagen, tussen Pesach en Shavoeot . (Wekenfeest) zoals is bepaald in 
Leviticus 23:15-16... Een Omer was een maat voor de gerst, dat in de 
Omertijd elke dag als offer werd gebracht. U moet vanaf de dag na de sabbat 
gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht 
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hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot na de dag van de zevende 
sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw 
graanoffer aanbieden. 
Wat houdt het getal tien precies in? De י(jod) is de 10 de letter van het 
Hebreewse alfabet en heeft de betekenis; hand. Het is de hand die schept. 
De jod is de eerste letter van de naam Hashem of Jahweh 
( יהוה ) en Jeshuah voorkomt.  
 
Waarom is het getal 40 belangrijk? 
 
De getalswaarde van de letter Mem (מ ) is 40, een getal dat sterk verbonden 
is met het begrip ' voorbereiding'. Het regende 40 dagen en nachten voordat 
de vloed uit het verhaal van Noach de totale aarde bedekte. Ook dit duurde 
40 dagen voordat Noach het venster van de ark opende en er een raaf uitliet. 
Mozes kende twee perioden van 40 jaar, waarin hij voorbereid werd op het 
leiderschap van Israel. Vervolgens leidde Mozes het volk 40 jaar door de 
woestijn heen. De duur van de zwangerschap is 40 weken en het duurt 40 
dagen voordat er ( na de conceptie) sprake is van het begin van een foetus. 
Allemaal voorbeelden van een voorbereiding op iets. 
De verzoeking in de woestijn: En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten 
had gevast, kreeg Hij tenslotte honger. 
De letter Mem (מ ) is samengesteld uit een (ו ) wav en een (כ ) Kaf.mSe beide 
letters staan respectievelijk voor mens en handpalm. De handpalm 
beschermt de mens, de mens leunt tegen de handpalm. Alles staat met 
elkaar in verbinding. Zie je de verbogen (י ) jod in het verhaal. De betekenis 
van de jod is 'even hand'. De getalswaarde 10 en 40 horen bij elkaar! Als je 
deze twee getallen bij elkaar doet, is de getalswaarde = 50= Shavoeot. 
Wij onze Netivyah mensen hebben onze Shavoeot gevierd in een Moshav, 
een soort kibboets, in Jad Hasmona, wat dicht tegen Jeruzalem aan licht. 
met dit feest zijn we allemaal in het wit gekleed. 
En het was weer heel gezellig!!! 
 
Nechama Rivlin, de vrouw van onze president Reuven Rivlin is vorige week 
overleden, volgens Joods gebruik wordt men dezelfde of volgende dag 
begraven. Voor de begrafenis op de Mount Herzel was er gelegenheid voor 
condoleance bezoek, wat ik gedaan heb. 
Ik was in de gelegenheid onze president even te spreken en te condoleren. 
Nechama was zeer geliefd, ze bekommerde zich letterlijk voor de minder 
bedeelden. Ze is jong gestorven, 73 jaar, een dag voor haar verjaardag. De 
lofrede die president Rivlin tijdens de begrafenis hield was heel ontroerend, 
hij hield veel van zijn vrouw. 
Wij zijn nu in de zomer, met heel aangenaam weer. Wat de bouw betreft, ik 
hoop dat ze eind dit jaar klaar zijn.  
 
Lieve mensen, ik wens jullie een goede zomer toe in gezondheid. 
Hartelijke groet en veel liefs van Chana en Phillippoes  
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CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie) 

 

► Van de commissie 

Activiteiten 
 

De activiteiten waar u/jij de komende maanden aan deel kunt nemen. 
 
In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten van Operation 
Rescue in verband met vakantie.  
 
Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, 
zie: www.operation-rescue.org. 
 
 

► Van de IECO 
 
Op zondag 4 augustus is er om 19.00 uur een openluchtdienst bij de 
Heerdt in Oosterwolde. Sjaak ten Hove gaat voor en de muzikale noot komt 
van een combo van de VEG, het kinderverhaal is in handen van Annelies 
Leusink. 
3 Weken later, op zondag 25 augustus, strijken we neer in de Hagen in 
Oldebroek West voor de openluchtdienst. Deze dienst begint om 16.00 uur. 
De voorganger is Sven Wastenecker en de Big Band begeleid de dienst. Het 
kinderverhaal wordt hier gedaan door Karin van Norel.  
 
 
Deze openluchtdiensten zijn laagdrempelig en dus een uitermate geschikt 
om eens iemand mee te nemen, die niet (meer) in de kerk komt.  
 

► Overig nieuws 
 
Evangelisatiecampagne Oldebroek e.o. 
 
DEUR AAN DEURWERK 
Wat een bijzondere contacten en gesprekken ook deze avond weer!   Zoals 
met die vrouw die heel stellig was over dat ze niets met God en met het 
geloof had. Na hier wat over doorgevraagd en gesproken te hebben, zei ze 
dat we onze woorden beter voor mensen konden bewaren aan wie het beter 
besteed was. Omdat we ook aan haar houding merkten dat ze “er klaar mee 
was” gingen we hier in mee en rondden het gesprek af met de vraag of we 
nog één ding mee mochten geven. Dat mocht. “Als je nou ooit helemaal in de 
penarie zit, roep dan tot God: Hij zal je antwoorden.” Verrassend was haar 
antwoord: “Dat klopt, dat heb ik al een keer gedaan en het is echt zo.” Hier 
werden we natuurlijk erg nieuwsgierig van, maar ze wilde het gesprek echt 
afronden, dus we hebben het zo gelaten. Maar wat opmerkelijk toch! Maar 

http://www.operation-rescue.org
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wat verdrietig ook, hoe halsstarrig wij mensen kunnen zijn om de dingen die 
God in ons leven doet te negeren. Het toont ons ook de strijd die er in ons 
denken gestreden wordt: Gods liefde trekt ons, maar satan brengt er zoveel 
tegenin. Naar wie luisteren we?  Naast deze ontmoeting hadden we nog veel 
andere gesprekken en gesprekjes: we mogen alles weer terugleggen in de 
machtige handen van onze trouwe God en Vader die er mee zal doen wat 
Hem behaagt!  
 
Met de avond in juni hebben we het seizoen afgesloten. In september hopen 
we het werk weer op te pakken: elke eerste dinsdag van de maand. In 
september willen we starten met een toerustingsavond. Misschien hebt u bij 
het lezen van de stukjes over het deurwerk weleens gedacht: Eigenlijk zou ik 
mee moeten gaan. Maar vind u het spannend en voelt u zich er onzeker 
over. Kom dan vrijblijvend naar deze toerustingsavond. In het kerkblad van 
juli/augustus/september zullen we nader berichten over de datum.  
 
Voor meer informatie over het deur aan deurwerk kunt u contact opnemen 
met Aart Elbertsen, 06-55132670 of  
Gerdien van Doorn, 0525-795023 /  gevado@gmail.com 
 
 

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK) 
 

► Van de commissie 

 
Bezoek aan Nederland: van 11 t/m 18 mei jl. zijn pastor Adorjan Török-
Csingó en zijn vrouw Izabella in Nederland geweest. In de morgendienst van 
de 12e heeft pastor Adorjan de predeking verzorgt en hij heeft dit in het 
Nederlands gedaan. Br. Hartkamp heeft de dienst geleid. Het was een mooie 
dienst. Op zaterdag 18 mei zijn Adorjan en Izabella na weer naar Chesau 
vertrokken. 
 
De Jongeren gaan dit jaar van 19 t/m 29 juli 2019 naar Berehove in 
Oekraïne. Inmiddels zijn er 15 personen die gaan. Het is de bedoeling om 
mee te werken aan een vakantiebijbelkamp waar in die week 82 kinderen uit 
Oekraïne aanwezig zullen zijn. De Nederlandse groep gaat mee helpen met 
het maken van muziek en de sport en spel activiteiten organiseren. Op 
zondagmorgen 14 juli as. is er, na de ochtenddienst, een bijeenkomst in de 
kerk voor ouders, familie en belangstellenden uit de gemeente. 
 
Pinkstermarkt 2019: Het was een warme en gezellige bijeenkomt op 
maandag 10 juni jl. Veel mensen hebben genoten van het eten en van alle 
spullen die er te koop waren. Ook de dienst, die buiten werd gehouden, is 
goed bezocht. De collecte die gehouden is tijdens deze zangdienst heeft het 
prachtige bedrag van € 429,00 opgebracht. Hiervoor worden kinder/jongeren 

mailto:gevado@gmail.com
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bijbels aangeschaft die tijdens de Jongerenreis aan de kinderen in Oekraïne 
worden gegeven. 
De opbrengst van de markt was dit jaar € 3.140,00 en dit wordt ingezet voor 
de lopende projecten van DOEK. We willen allen die zich hebben ingezet, op 
welke manier ook heel hartelijk bedanken. 
 
Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/
giften voor in de kas binnengekomen. 
 
Via: Markt Dedemsvaart (mei) € 294,00 
 Markt IJhorst (juni) - 295,00 
  
Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat 
leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag 
opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. 
Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel 
Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen 
alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet 
verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië. 
 
Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de 
diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen 
worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat 
men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden. 
Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift. 
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Shalom gemeenteleden, 
 
Dit keer geven we u een uitgaanstip voor de zomermaanden: tot met 31 
augustus is de expositie Licht en Leven te zien in het Israelcentrum in 
Nijkerk.  
 
Wiert Douglas exposeert en zijn expositie heet: Licht en Leven en 
omvat schilderijen met verschillende Bijbelse en Joodse thema’s. 
Vorig jaar kwam een boek uit met dezelfde titel. Het boek was een 
samenwerking van Wiert Douglas en Peter de Bruijne. Ze zijn al jaren 
bevriend en maakten samen veel publicaties voor allerlei organisaties en 
bedrijven. Wiert schildert en illustreert, Peter schrijft en ontwerpt. Dit boek is 
ontstaan naar aanleiding van een serie schilderijen die Wiert heeft gemaakt. 
Veel van zijn schilderijen hebben betrekking op de Bijbel en Joods-
christelijke thema’s, en zijn op een kleurrijke eigentijdse manier geschilderd. 
 
In deze zomerexpositie zijn naast de schilderijen uit het boek, ook het werk 
van de laatste tijd te zien en een ouder project “Monument voor de Getto 
strijders van Warschau”. Heather Douglas, de vrouw van Wiert, levert ook 
een bijdrage aan de tentoonstelling met prachtige kandelaars en menora’s 
van keramiek. 
 
Lezingen Wiert Douglas over Licht en Leven 
Kunstenaar Wiert Douglas komt deze zomer nog twee keer op een 
vrijdag een lezing geven in het Israëlcentrum over zijn expositie Licht 
en Leven om zijn kunstwerken toe te lichten. 
  
Welke verhalen en ideeën gaan schuil achter de kunstwerken? In een 
boeiende lezing vertelt Wiert Douglas welke taferelen uit de Bijbel en de 
Joodse traditie zijn terug te vinden in de kleurrijke schilderijen. 
Data: Vrijdag 19 juli en Vrijdag 2 augustus. 
 
Wiert Douglas volgde de Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort 
en was bijna 29 jaar directeur van Douglas Design in Ommen. Als jonge 
kunstenaars zochten Wiert en zijn vrouw Heather naar de zin van het leven. 
Na een zoektocht in het alternatieve circuit kwamen ze tot het inzicht dat de 
Bijbel echt waar is. Later verdiepten ze zich in de Joodse cultuur en Israël. 

ISRAËL 

GODS OOGAPPEL 

… want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn  

(Gods) oogappel aan … Zach. 2:8 

https://christenenvoorisrael.nl/agenda/lezing-door-wiert-douglas-19-juli/
https://christenenvoorisrael.nl/agenda/lezing-door-wiert-douglas-2-augustus/
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De expositie wordt 
tentoongesteld in de 
tentoonstellingszaal van het 
Israëlcentrum,  
Henri Nouwenstraat 34 in 
Nijkerk.  
Dagelijks gratis te bezoeken 
tussen 10.00 en 16.00 uur.  
 
Het boek ‘Licht en Leven’ is 
verkrijgbaar in de winkel. 

 
 
 
 

Meer informatie op de Website: https://christenenvoorisrael.nl  
 

 
 
 

ZOMERAVONDDIENSTEN 
 
Het thema van de zomeravonddiensten is dit jaar: 
 

  GOD ZAG DAT HET GOED WAS. 

 
14 Juli  br. Kees Morren samenzang orgel. 
21 Juli  br. Piet de Jong  mmv combo 
28 Juli  br. Dick Wolbers 
   met eigen muzikale inbreng,  
   samenzang orgel 
11 augustus  Ds. S vd Velde,  
   samenzang orgel,  
   Mirjam Hartkamp muzikale medewerking 
18 augustus  Ds Durieux 
   mmv combo. 
 
 
 

RONDOM DE DIENSTEN 

https://christenenvoorisrael.nl/
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VERJAARDAGSFONDS 
 
Op woensdag 5 juni zijn de medewerk(st)ers van het verjaardagsfonds weer 
bij elkaar geweest om de inhoud van de verjaardagszakjes te tellen. In het 
afgelopen halfjaar is het mooie bedrag van € 2.970,35 bijeengebracht.  
Hierin is begrepen een bedrag van totaal € 120,00 waarbij de gevers als 
speciale bestemming hebben vermeld ‘renovatie orgel’.  
 
Alle gevers en degenen die de verjaardagsgroet bezorgen, hartelijk dank 
hiervoor.  
 
Omdat er nog wel eens vragen komen over (de bestemming van) het 
verjaardagsfonds volgt hierbij nog wat extra informatie.  
 
Leden en vrienden van 18 jaar en ouder worden op of kort na hun verjaardag 
bezocht door iemand van het verjaardagsfonds. Namens de gemeente 
ontvangt u van haar/hem een envelopje met een felicitatiekaartje. Het 
envelopje kunt u gebruiken om een bijdrage te geven voor de gemeente. We 
stellen het op prijs wanneer u dit meteen weer meegeeft aan degene die u 
bezoekt, maar u mag het desgewenst ook via de collectezak inleveren.  
 
Uw bijdrage komt in principe ten goede aan de algemene kosten van het 
gemeentewerk. Mocht u uw bijdrage liever bestemmen voor een speciaal 
doel (zending, Doek, renovatie orgel of een ander doel) in plaats van ‘voor de 
gemeente’, vermeldt u dat dan op een briefje bij uw gift.  
 
Twee keer per jaar komen de medewerk(st)ers van het verjaardagsfonds bij 
elkaar om samen met de coördinatoren de inhoud van de envelopjes te 
tellen, waarna de opbrengst naar de penningmeester van de gemeente gaat.     
 
Mocht u niet worden bezocht, maar stelt u hier wel prijs op, neemt u dan 
contact op met Gé van Norel of Nel Spronk. Het kan ook zijn dat u liever 
geen bezoek (meer) ontvangt. Aarzelt u dan niet dit even te melden.  
 
Coördinatie verjaardagsfonds: 
  
Gé van Norel (tel. 0525-847531)  
Nel Spronk (tel. 0525-632833) 
 
 

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE 
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GEMEENTEDAG 2019 
 
 
Beste Vrienden en Leden. (of gemeenteleden) 
  
Op zaterdag 7 september wordt onze jaarlijkse gemeente dag weer 
georganiseerd. 
 
We starten vanaf 14.00 uur met allerlei leuke en sportieve activiteiten voor 
jong en oud. 
 
Deze activiteiten eindigen vanaf 17.00 uur en we zullen de dag afsluiten met 
een grote BBQ. 
 
Er is genoeg eten voor iedereen, ook voor de kids wordt er gezorgd. 
 
Zorg dat je erbij bent! 
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UUT ‘T KRUMMELHUUS 
 
 
Nu de zomermaanden weer in aantocht 
zijn, kunnen we weer heerlijk buiten 
spelen!  
 
De glijbanen en fietsjes staan er klaar 
voor. Maar het is vaak nog een hele 
zoektocht om het juiste kind bij de juiste 
jas te vinden, wilt u er daarom op letten 
dat de namen van de kinderen in de 
jassen staan? 
 
 
Ook zijn we vanaf september op zoek naar 
2 nieuwe volwassen oppassers, je bent 
dan eens in de 5 weken aan de beurt om 
op te passen.  
 
Voor noodgevallen of als je een keer niet kunt hebben we een invalploeg en 
vaak kan er onderling ook wel geruild worden. Wie meld zich aan???  
 
Groetjes uit het Krummelhuus 
 
 

ZONDAGSSCHOOL 
 
Hallo allemaal, 
 
Op het moment dat jullie dit lezen hebben we het zondagsschoolseizoen al 
weer afgesloten. 
 
Wat gaat de tijd toch snel, in september begonnen we met een nieuwe groep 
6. We hebben samen fijne ochtenden gehad waarin we natuurlijk samen uit 
de bijbel hebben gelezen, gebeden en gezongen maar er was ook tijd voor 
een luisterend oor, gezelligheid en we hebben ook veel gelachen.  
 
Het was een jaar waarin we geprobeerd hebben de kinderen te leren wat 
geloven is maar waarin we zelf ook weer onze leermomenten hebben gehad. 

JEUGD 
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Zo zie je maar weer dat jong en oud van elkaar kunnen leren. De ochtenden 
delen we meestal in een vaste volgorde in, eerst de inloop tot kwart voor 10. 
Dan starten met gebed en zingen we een paar liederen dan gezamenlijk uit 
de bijbel lezen en daar nog wat over doorpraten. En dan tijd voor wat drinken 
en soms een spel binnen, verwerking of lekker naar buiten. 
 
We hopen dat het volgend seizoen weer zo'n fijn jaar wordt. We zien jullie 
graag na de zomervakantie! 
 
Groetjes van de leiding van groep 6: 
 
Gerjanne, Robert, Jantina, Margriet en Manisha 
 
 

ZOMERKINDERDIENSTEN 
 
Hallo allemaal!! 
 
Let goed op als je het afgelopen schooljaar in groep 1,2,3,4,5 of 6 zat!  
 
Dit bericht is dan speciaal voor jou! In de zomermaanden, juli en augustus, is 
er geen zondagsschool! In plaats daarvan zijn er zomerkinderdiensten. Je 
mag dan op zondagmorgen eerst met je papa en/of mama mee naar de kerk. 
Na het kinderlied (aansluitend op het 1e gebed) begint de zomerkinderdienst. 
 
Je mag dan de kerk uit en naar je eigen groep gaan. 
Tijdens de zomerkinderdienst ga je luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen, 
een spel doen en/of wat knutselen.  
 
De eerste zomerkinderdienst is op zondag 14 juli 2019.  
 
Wij hebben er zin in en hopen jou te zien bij de zomerkinderdiensten! 
 
Groetjes van de leiding van de zomerkinderdiensten. 
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OPROEP: VRIJWILLIGERS VAKANTIEBIJBELDAG 2019 
 
Op woensdag 28 augustus 2019 willen wij graag weer een Vakantie 
Bijbeldag organiseren in het Kulturhus in Oldebroek.  
Dit jaar is het thema "Schatrijk". Er staan weer allerlei leuke dingen op de 
planning.  
 
Gelukkig hebben zich al 31 vrijwilligers opgegeven om deze dag tot een 
succes te kunnen maken. Dat is ontzettend fijn! Helaas is dit nog niet genoeg 
en komen wij nog wat handen tekort.  
 
Lijkt het u/jou leuk om deze dag een bijdrage te leveren? Wilt je een groepje 
kinderen begeleiden of blijf je liever thuis, maar kun je wel helpen met 
pannenkoeken bakken voor de lunch, dan kunt u zich opgeven bij Angela 
van Loo - Schuld (0630404078) of Everlien Peters. of u kunt mailen naar 
vbwoldebroek@gmail.com  
 
Ook voor verdere informatie kunt u hier terecht.  
 
Wij hopen op uw bijdrage. 
 
Alvast bedankt namens de stuurgroep VBW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vbwoldebroek@gmail.com
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VROUWENGROEP KADES 
 
Het seizoen is weer voorbij gevlogen ! 

 
Nu gaan we eerst genieten van de  
zomerperiode en daarna hopen we elkaar 
weer op de Kades avond te ontmoeten.  
 
Hoe het volgende seizoen eruit gaat zien? 
Welk jaarthema? 
Wie er komen spreken? 
Welke onderwerpen? 
 
Op het antwoord van die vragen zal je nog 
even moeten wachten. 

Reken er maar op dat we in vóór de startavond jou alweer bericht zullen 
sturen via e-mail en facebook en de website van de VEG. 
Want we hopen natuurlijk dat je komt. 
 
En om alvast een plaatsje in je agenda vrij te houden vertellen 
we je nu alvast de data van de Kades avonden voor het nieuwe seizoen.  
 
Schrijft je ze gelijk op?  
Dát staat dan alvast  
 
2019 – 2020 
10 september 2019 
08 oktober 2019 
12 november 2019 
10 december 2019 
14 januari 2020 
11 februari 2020 
10 maart 2020 
14 april 2020 
 
Fijne zomerperiode en 10 september gaan we weer van start !  
 

Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar:  kades@vegoldebroek.nl  
Groet Stuurgroep Kades:  
Alofina, Anja, Bertha, Evelien, Korine, Matje, Marja  

GESPREKSGROEPEN 

mailto:kades@vegoldebroek.nl
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ZANG EN MUZIEK 

 
 
 
 
 
 

ORGELNIEUWS: UITNODIGING & UITLEG BOUW 
ORGEL 
 
We proberen u steeds op de hoogte te houden middels artikelen en foto’s 
maar nu stellen we u in de gelegenheid om naar ‘de Bovenkerk’ te komen en 
te zien ‘hoe het ermee staat’.  U bent van harte welkom op zaterdag 6 juli 
aanstaande tussen 10.00-15.00 uur om ‘het nieuwe orgel te aanschouwen’. 
Aan de Groote Woldweg bij Wim van Boven zullen deskundigen u meer 
vertellen! 
 
Project  orgel   
Omdat de vakantie in aantocht is, en er dan nog wel eens gasten naar de 
diensten komen, wilden we graag een stukje in het maandblad te schrijven 
over wat we aan het doen zijn en waarom er zo’n gapend gat in de 
balustrade zit. Dit alles het liefst in Jip en Janneke taal, zo werd gevraagd… 
Hoe doe je dat, een proces van straks bijna zeven jaar zo eenvoudig 
mogelijk beschrijven. Aan de hand van een paar vragen en opmerkingen 
doen we een poging. 
 
Waarom een orgel? 
Dat is  een voor de hand liggende vraag, bij een evangelische gemeente is 
een kerkorgel niet het eerste waar je aan denkt. 
Als je wat verder terugkijkt in de geschiedenis is het ook weer niet zo 
vreemd. 
De Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek heeft  er al een behoorlijk 
aantal jaren opzitten, alleen al daarover is een boek te schrijven. Ze heeft 
haar wortels in een opwekking onder gemeenteleden van de Hervormde kerk 
in Oosterwolde rond 1874, wat uiteindelijk resulteerde in de nog steeds 
bestaande geloofsgemeenschap Luctor et Emergo. Uit deze gemeenschap is 
rond 1930 de Vrije Evangelische Gemeente van Oldebroek ontstaan. De 
diensten zijn nog steeds traditioneel van opzet. 
De psalmen zijn altijd gebleven. In de loop der jaren zijn daar de hervormde 
gezangbundel, de bundel van Johannes de Heer en de bundel Opwekking 
bijgekomen. 
In de begintijd werd er nog gezongen bij een harmonium, maar in 1958 heeft 
de gemeente een nieuw pijporgel laten bouwen door orgelbouwer Roelof 
Kamp uit Zwolle. 
Dat koste in die tijd bijna 40.000 gulden, daar kon je toen een leuk huis voor 
bouwen.  
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Het orgel is veel gebruikt en hoewel er de laatste jaren versterking is 
gekomen van een aantal combo’s met uitstekende muzikanten heeft het 
orgel nog steeds een behoorlijk aandeel in de diensten. De gemeente wil aan 
die diversiteit van zingen en musiceren vasthouden. 
 
Is een elektronisch orgel geen oplossing? 
Die vraag is zeker voorbij gekomen  en er is veel over gediscussieerd. Om 
het maar bij Jip en Janneke-taal te houden; het is niet hetzelfde. 
Vergelijk het maar met een fanfare(orkest); als die in een kerk speelt vult de 
muziek de hele kerk en draagt de gemeente(zang). Laat je van diezelfde 
fanfare  een CD afdraaien in de kerk, dan klinkt en zingt het heel anders; het 
draagt niet op dezelfde manier als het echte orkest. 
Dat komt door het verschil tussen plugged en unplugged, zoals dat zo mooi 
heet, 
Oftewel; met of zonder stekker.  
 
Muziekinstrumenten zonder stekker (akoestische instrumenten)zoeken de 
samenwerking met de akoestiek van een gebouw. Muziekinstrumenten en 
installaties met stekker schakelen de eigenschappen van een gebouw  liever 
uit. Daarom zijn opnamestudio’s vaak bekleed met dempend materiaal, galm 
“schuiven” ze er liever zelf bij. 
Een elektronisch orgel moet uiteindelijk toch z’n klank produceren door een 
aantal luidsprekers en dan loop je tegen dezelfde problemen aan. De 
gemeente maakt gebruik van de “klank” van het gebouw en het “orgel” heeft 
er de grootst mogelijke moeite mee. Met een elektronisch orgel blijf je 
schuiven, het is of te hard of te zacht; het functioneert heel anders dan een 
pijporgel waar meer dan 2200 pijpen instaan en dus eigenlijk de zelfde 
eigenschappen heeft als een orkest.  
Om dezelfde reden gebruikt het koor een akoestische piano en geen digitale. 
Nu is uiteraard een ieder vrij om dit niet zo problematisch te vinden, en over 
smaak valt niet te twisten, maar het maakt wel degelijk verschil. 
Voor de bespeler is een elektronisch orgel  vaak niet erg inspirerend; als 
‘hometrainer’ voor in de huiskamer is het prima, maar als je er een zingende 
gemeente met mee moet krijgen is het vaak afzien tot het einde van de 
dienst.  
 
Is een pijporgel niet erg duur? 
Ja, een orgel is een kostbaar instrument, maar ook duurzaam. We hebben in 
Nederland nog orgels uit de 15 en 16e eeuw, onder andere het koororgel van 
de grote kerk in Hattem (1550!) 
Onder normale omstandigheden gaat een pijporgel zo’n 100 a 150 jaar mee 
voordat het aan restauratie toe is. Dat het oude orgel het ‘maar’ 60 jaar heeft 
volgehouden heeft te maken met materiaalkeuzes van die tijd. 
Als je het bedrag, dat met de herbouw van het orgel gemoeid is, afzet tegen 
de levensduur, zijn de kosten  op de lange termijn niet hoger dan die vaneen 
elektronisch alternatief, dat  als alles meezit ongeveer 25 jaar mee gaat. 
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Daarnaast; de gemeente had al een pijporgel, waar in 1958 behoorlijk voor 
geofferd is. Om het dan nu af te danken terwijl er nog zoveel bruikbaar 
materiaal in het orgel zat zou ook jammer zijn geweest. De verzekerde 
herbouwwaarde van het oude orgel zou vandaag de dag  rond de 450.000 
euro, incl. btw zijn geweest!  
Ondanks de beperkingen van het oude orgel  was het toch een eerlijk en 
stimulerend instrument om op te spelen en bij zingen. 
 
Is  het nodig dat er wat met het orgel gebeurd, het doet (deed..) het toch 
nog? 
Door het vele gebruik was het oude Kamp-orgel aan groot onderhoud toe, de 
mechanische delen hadden te kampen met slijtage. Nu is dat 
normaalgesproken niet zo’n probleem, meestal is alles te herstellen en te 
reviseren, alleen lag het hier wat gecompliceerder. 
In de tijd waarin het orgel is gebouwd werd er volop geëxperimenteerd met 
nieuwe materialen, methoden en lijmsoorten in de hoop dat het orgel zo goed 
mogelijk bestand zou zijn tegen de invloeden van verwarmingssystemen. 
Een aantal van die materialen en oplossingen bleken achteraf minder 
duurzaam dan destijds gehoopt. 
Kamp had zelfs een eigen variant op de sleeplade ontwikkeld waarbij hij 
massonite, een soort hardboard op oliebasis, toepaste. De lades vertoonden 
lekkage en waren niet goed genoeg om duurzaam te kunnen reviseren. 
Daarnaast had een mechaniek ontworpen die nogal kwetsbaar was 
aangelegd, lastig af te regelen was, en bovendien erg gevoelig voor droogte. 
Het speelde erg zwaar. 
Vooral ‘s winters was het orgel soms nog amper bespeelbaar omdat de 
toetsen bijna plat lagen. 
Daarnaast was het orgel aan de kleine kant; toen het gebouwd werd was de 
kerk de helft kleiner. 
Het is na de uitbreiding van de kerk wel aangepast maar het instrument 
moest altijd op de tenen lopen om de kerk aan te kunnen. 
Wel had  het orgel een behoorlijke hoeveelheid mooi gemaakte pijpen aan 
boord die erg de moeite waard waren om te behouden. 
 
Hoe nu verder? 
De gemeente is daarbij niet over een nacht ijs gegaan.  Alle denkbare opties 
zijn voorbijgekomen, van een minder duurzame renovatie tot vervangen door 
een elektronium en zelfs een hybride-variant. 
Vervangen door een ander gebruikt instrument is ook nog overwogen maar 
veel instrumenten die vrijkomen passen letterlijk niet in de kerk, hebben veel 
achterstallig onderhoud, of zijn vanwege de bouwstijl ongeschikt voor gebruik 
binnen de diensten van de VEG. 
Daarnaast waren er ook twijfels; is het wel verantwoord om nog zoveel geld 
in een orgel te stoppen, willen we nog wel een orgel in de diensten, enz.  
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Best punten waar goed over nagedacht moest worden. De kwestie ligt dan 
ook wat breder en raakt de visie voor de gemeente wat betreft de invulling 
van de diensten in de toekomst.  
Daarover zijn verschillende inzichten, en voor beide is best wat te zeggen. 
Het besluit hierover is niet lichtvaardig genomen, daar is een aantal jaren 
overheen gegaan, maar uiteindelijk heeft men  besloten om op de huidige 
koers door te gaan, waarin naast traditionele elementen ook ruimte is voor de 
invloeden van deze tijd. 
En dat maakte het de moeite waard om te kijken of het orgel op een 
duurzame manier bewaard kon blijven voor de gemeente. 
 
Plan voor Herbouw  
Uiteindelijk  is besloten om het orgel te herbouwen  met gebruikmaking van 
zoveel mogelijk waardevol materiaal van het oude Kamp- orgel, aangevuld 
met passend materiaal van elders. 
Daarvoor kon gebruik gemaakt worden van kennis in ”eigen huis” van een 
van de organisten, die in het dagelijks leven orgelmaker (intonateur) is, en de 
vaardigheden van een aantal vakbekwame gemeenteleden. 
Door de inzet van eigen mensen, en door gebruik te maken van bestaande 
delen, wordt er een technisch zo goed als nieuw orgel gerealiseerd, voor 
ongeveer een derde van het bedrag dat nodig zou zijn geweest voor 
volledige nieuwbouw. 
Een van de gemeenteleden heeft een opslag en opbouwruimte en daarnaast 
zijn werkplaats met machinepark beschikbaar gesteld. 
Inmiddels is het nieuwe orgel al grotendeels door de eigen mensen in deze 
ruimte opgebouwd. 
 
Wat wordt het nu? 
Er is een plan gemaakt voor de (her)bouw van het orgel in een 
laatromantische , vroeg 20e-eeuwse stijl met 34 registers, en een aantal 
afleidingen, verdeeld over hoofdwerk, zwelwerk en pedaal. 
Daarbij is met een schuin oog gekeken naar het werk van orgelmakers als 
Adema en Walcker, die in die tijd volop actief waren. Dat is ook de tijd waarin 
de gemeente is ontstaan en waarin de kerk is gebouwd. 
Het materiaal van Kamp leende zich uitstekend voor een orgel in deze stijl, 
en het is een orgeltype dat goed bruikbaar is in de diensten van de gemeente 
van Oldebroek. 
 
Mense Ruiter Orgelmakers b.v. heeft een frontontwerp gemaakt in jaren 
dertig-stijl, met gebruikmaking van de bestaande frontpijpen en delen van 
oude orgelkast, aangevuld met nieuw.  
Als inspiratie is het werk van de Groninger variant van de Amsterdamse 
school gebruikt,  zoals het werk van architect Egbert Reitsma, die in het 
noorden veel kerken, woningen en gebouwen heeft ontworpen. 
Daarnaast heeft Mense Ruiter het tekenwerk van het binnenwerk verzorgt en 
de vrijwilligers begeleid.  
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De orgelmakers leverden ook de windlades en speeltafel en  restaureerden 
de balgen en  houten pijpen. 
De kast, zwelkast, draagconstructie en windkanalen worden nieuw gemaakt 
door gemeenteleden.  
 
De pijpen van het Kamp-orgel worden grotendeels opnieuw gebruikt, 
aangevuld met materiaal uit andere orgels die door kerksluiting overbodig 
geworden waren. 
Een drietal orgels is door gemeenteleden (deels)gedemonteerd en 
opgeslagen en een aantal andere registers komen uit de voorraad van de 
orgelmaker. 
De gedemonteerde orgels zijn niet zomaar bij elkaar geraapt maar 
nauwkeurig uitgezocht op basis van de makelij en maatvoering van het 
pijpmateriaal. 
Zo komen er pijpen (waaronder een aantal franse tongwerken!) uit het Van 
Leeuwen-orgel van de Gereformeerde kerk van Zevenhuizen(gr) dat 
oorspronkelijk gebouwd was voor de Sionskerk te Groningen, uit het Link/
Scheuerman-orgel van de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk van Hardinxveld-
Giessendam, en een aantal Strijkers uit het voormalige Pels-orgel van de 
Remigiuskerk te Schimmert (Li). 
Verder had Mense Ruiter Orgelmakers houten pijpen van het voormalige 
Pels-Orgel van de Stadsparkkerk te Groningen in opslag, ook deze worden 
gebruikt. 
De metalen pijpen uit deze verschillende orgels hebben gemeen dat ze bijna 
allemaal door de zelfde pijpenmaker gemaakt en geleverd zijn. 
Er is straks nog moeilijk te zien wat waar vandaan komt, wat makelij betreft is 
het gelijk, en de maatvoering (mensuren) wordt aangepast naar het 
gewenste beeld. 
 
Momenteel worden de metalen pijpen gerestaureerd en aangepast aan de 
gewenste maatvoering door een oud collega van de orgelmaker, die hiervoor 
door de kerk tijdelijk in diens is genomen! 
De intonatie, het passend tot klinken brengen van de pijpen in de kerk, wordt 
ten slotte uitgevoerd door de intonateur die ook het plan heeft gemaakt en de 
materialen heeft uitgezocht. Hij is ruim 9,5 jaar in dienst geweest bij Mense 
Ruiter Orgelmakers, inmiddels werkzaam bij Adema’s Kerkorgelbouw  en 
behoorlijk “thuis” in deze klankwereld. 
 
Al met al wordt het een behoorlijk oecumenisch instrument waar, ondanks de 
diverse herkomst van de pijpen dezelfde wind en geest waait. We hopen dat 
dat straks bij de bezoekers van de diensten niet anders is! 
Het wordt geschikt voor gemeentezang, maar ook erg bruikbaar voor het 
begeleiden van koren of inzetbaar met andere instrumenten. 
Het gebruik van een orgel hoeft wat dat betreft niet beperkt te blijven voor 
psalmen en gezangen, het kan veel breder worden ingezet en ook 
‘opgewekt’ klinken. 
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Het afgelopen Messiah-project  was daar al een mooi voorproefje van. Bij dit 
musical project is zo’n beetje alles en iedereen binnen de gemeente die kon 
zingen en/of een instrument bespeelt, ingezet inclusief de koren en het  
(oude) orgel. Dat heeft veel positieve reacties losgemaakt, zowel bij de 
deelnemers als bij het publiek. 
Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten, zeker als er samen opgetrokken 
kan worden! 
 
 

EEN NIEUWLIED / START NIEUW SEIZOEN 
 

WIE ZINGT ER MEE? 
 
Ons gemeentekoor “Een Nieuw Lied” wil na een lange vakantie wel weer 
met de repetitieavonden te beginnen. 
Door het plotselinge uitvallen van Wim Magré moesten we helaas dit seizoen 
voortijdig stoppen. 
In de omstandigheden van Wim zijn jammer genoeg geen verbeteringen 
opgetreden, waar we wel op gehoopt hadden. 
Dus nu moeten we verder zonder Wim die toch  23 jaar als dirigent aan ons 
koor verbonden was. 
 
We zijn blij en dankbaar dat Jenny van Ark (zij was al vaste vervanger van 
Wim) bereid is om ons vanaf september voor vast te dirigeren. 
  
Met een nieuwe dirigent een nieuwe start ! 
 
Dat willen we doen op woensdagavond 4 september, dan houden we onze 
eerste repetitie en op woensdagavond 18 september willen we een open 
repetitieavond houden waar we hopelijk ook nieuwe leden kunnen begroeten. 
Met de uitvoering van de “Messiah” hebben we gemerkt hoeveel zangtalent 
er in onze gemeente nog aanwezig is, dus we rekenen erop dat ook het 
belang van de voortgang van de gemeentezang zullen zien! 
 
Voel je dus welkom vanaf 18 september. 
We repeteren van 19.45 uur tot 21.45 uur elke woensdagavond in ons 
kerkgebouw.. 
Zingen maakt blij, zingen maakt vrij. 
En wat nog meer is Zingen brengt je dichter bij onze Heere God. 
 
Dus tot woensdagavond 18 september: aanvang 19.45 uur.  
 
Leden en Bestuur, 
Een Nieuw Lied.  
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ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE 

 
 
 
 
 
 

WANDELNIEUWS 
 
Het Veluwe Zwerfpad is een streekpad, een rondgaande lange-afstands-
wandelroute, over de Veluwe. In 2006 werd de laatste hand gelegd aan dit 
375 km lange wandelnetwerk over de Veluwe, dat een zogenaamde 
knooppuntenstructuur heeft: het bestaat uit acht kleinere lussen die naar 
believen op verschillende manieren aan elkaar geknoopt kunnen worden. Het 
pad maakt onderdeel uit van het landelijke netwerk van wandelpaden en is in 
het veld door middel van de officiële geel-rode markeringen herkenbaar 
gemaakt. Op 29 juni 2006 is het pad officieel geopend in het nationaal park 
De Hoge Veluwe. De route is verdeeld in de verschillende etappes. 
 
De wandeletappe: 
De wandelingen worden gehouden op een zaterdag. We vertrekken vanaf 
het kerkplein en gaan dan met auto’s naar de startplek. Daar is het 
cateringteam wat voor koffie zorgt en de auto’s naar de volgende stopplek 
brengt. U hoeft alleen maar te lopen. Voor drinken(koffie, thee, water, etc.), 
fruit en soep wordt gezorgd. Aan het eind van de wandeling, om en nabij de 
23 km stapt u weer in de auto’s en gaan we terug naar de kerk. Daar wordt er 
door de tfc van een zendingswerker of een ander goed doel voor de 
wandelgroep gekookt. Er wordt wat verteld over het project waarvoor wordt 
gelopen. 
Aan het eind is er een korte overdenking en gaan we naar huis. 
Voor dit alles betaald u € 22,50 
 
Wat verwachten wij van de wandellaar: 
Dat u een tempo loopt van 5 km per uur. Dat het u lukt om een deel van de 
etappe wat tussen de 8 en 10 km ligt kunt lopen. De dagetappe is tussen de 
20 en 25 km maar het is mogelijk om in de pauzes in de auto te stappen en 
mee te rijden naar de volgende stop. U mist dan wel een aantal km van het 
pad.  
 
Wandeldata: 
31-08-2019, 28-09-2019, 19-10-2019, 16-11-2019,  
01-02-2020, 21-03-2020, 25-04-2020, 16-05-2020, 29-08-2020, 26-09-2020, 
17-10-2020, 21-11-2020 
 
 
Lijkt het u/jou leuk om mee te wandelen. Dit kan als vaste wandelaar maar 
ook als gastwandelaar, geeft u zich dan op bij:  
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VAN LEDEN EN VRIENDEN 

OVERIGE MEDEDELINGEN 

Henk Magre. Email: magre@kpnplanet.nl of  
Geke Docter. Email: a.jdocter@freeler.nl of tel.: 0525 653473 
 
Wilt u meer informatie over de wandeling neem dan contact op met Rijk 
Pleijter: tel 0525 631978 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEVRAAGD ORGELBEGELEIDING WEEKSLUITING 
‘DE HULLEN’ 
 
De Hullen is op zoek naar organisten die 1xper5/6 weken op de vrijdagavond 
van 19.00u tot 20.00u  de liederen wil begeleiden tijdens de weeksluiting 
waaraan alle kerken uit gem Oldebroek aan meewerken . 
Denkt u dat is wat voor mij neem dan contact op met : Gerry Schipper  tel 
0525842781 of via de mail h.schipper455@upcmail.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLUITINGSDATUM KOPIJ 

 
 
De kopij voor het maandblad van SEPTEMBER dient u uiterlijk op  
maandag 5 AUGUSTUS in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, 
Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail:  
 
communicatie@vegoldebroek.nl, anders in overleg (tel. 0525-621814). 
 
Kopij na 5 augustus 2019 voor het maandblad van september kan helaas 
niet meer mee worden genomen.  
Verder graag uw aandacht voor het inleveren van de kopij in lettertype arial 
10.  
Zet u alstublieft bij het onderwerp: kopij VEG. Alvast hartelijk dank. 

mailto:%20magre@kpnplanet.nl
mailto:a.jdocter@freeler.nl
mailto:communicatie@vegoldebroek.nl
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AGENDA 

JULI & AUGUSTUS 

Week Datum Tijd Wat is er te doen? 

27 Ma 
Di 
Do 

01-07-2019 
02-07-2019 
04-07-2019 

19.30 
20.00 
18.30 

Kerkenraadsvergadering 
Doopgesprek 
Verkoop collectemunten tot 19.15 
uur 

  Vr 05-07-2019 19.00 Concert Watoto, inloop vanaf 
18.30 uur 

 Za 06-07-2019 10.00 Kijkdag tot 15.00 uur naar orgel bij 
fam. Van Boven 

 28 Ma 08-07-2019  Kerk gesloten t/m 20 augustus 
behalve met de bidstond. 

 29 Zo  14-07-2019 11.00 Bijeenkomst jongerenreis DOEK 
na de dienst 

  Do 
Vr 

18-07-2019 
19-07-2019 

20.30 
  

Gebedsbijeenkomst 
Vertrek jongerenreis DOEK naar 
Oekraïne 

          

 31 Ma 29-07-2019   Terugkomst jongerenreis DOEK 
uit Oekraïne 

          

 32 Ma 05-08-2019   Sluitingsdatum kopij maandblad 
september. 

 33 Do 15-08-2019 20.30 Gebedsbijeenkomst 
          
          

35  Wo 28-08-2019   Vakantiebijbeldag bij Kulturhus 
Oldebroek 

  Za 31-08-2019 07.30 Vertrek Wandelgroep voor Veluwe 
Zwerfpad, we wandelen van Arn-
hem naar Wolfheze ongeveer 22 
km 

          

Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis 


