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ROOSTER VLUVHTHEUVEL januari februari 2022 

 

 

                Rooster 2022 bloemenmensen Vluchtheuvelkerk                   
               
____________________________________________________________________________________ 
januari 2, 9, 16, 23, 30 Fam. De Ruiter  0488 411849 /   ruiterc@freeler.nl 
  
februari 20, 27 Astrid en Frits Sipman0488  453065 / 06 121 326 91  sipma015@planet.nl    
 
 
 

Januari 2022

2
Renske van Berkel, 

Amersfoort
Henk Heins Kruispunt Teeja

9 Ds. Martin de Jong Piet Nijenhuis
Plaatselijke 

diaconie
Wim

16 Gemeenteoverleg Kerkenraad
Louis 

Tiemensma
geen Ruud

23
Ds. Jan-Martin 

Berghuis
Piet Nijenhuis

Dorpskerken 

beweging 
Romke

30 HA
Ds. Margrietha 

Reinders

Louis 

Tiemensma
Project Willemien

Februari 2022

6  MSV Henk Heins KiA -Oeganda Kees

13 Theaterdienst xxxxxxx geen

20 Gez. VH
Ds. Hanja van 

Essen

Louis 

Tiemensma

Huis van 

Compassie
Wim

27 HA
Ds. Joh. 

Diepersloot
Piet Nijenhuis Project Bart

Datum/bijzonderheden Voorganger Organist Collecte diaconie Ouderling

mailto:ruiterc@freeler.nl
mailto:sipma015@planet.nl
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GEDICHT 
 
 
 
 
 

Opgetild door verhalen 

Die ons zijn voorgegaan 

Staan wij op de uitkijk 

Op zoek naar ruimte 

Om te leven 

In vertrouwen  

Zonder Angst 

Totdat geheel 

Onverwacht 

Aanspoelt  

Licht 

 

 
 

Gezegend Kerstfeest! 
 
 
 
 
( Kerstkaart 2021 Remonstranten) 
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VAN DE KERKENRAAD 

De kerkenraad kwam live bijeen op 8 november en 15 december. 

Enkele hoofdpunten die besproken zijn: 

De Begrotingen 2022 werden goedgekeurd en ingediend. Ieder kerklid van de gemeente die dat wenst 

kan inzage krijgen bij Wim. 

De contacten met Pactum over het gebruik van de kerk lopen goed. We kunnen indien gewenst ook 

gebruik maken van de keuken beneden. 

De kerkdiensten verlopen in het algemeen goed. Het geluid is verbeterd door twee extra luidsprekers die 

apart aangesloten staan naast de vaste luidsprekers met ringleiding. We gaan de diensten zoveel 

mogelijk weer op video opnemen en op site zetten. (nu met de lockdown zeker) 

De weekbrieven zullen volgend jaar door de ouderling van dienst worden gemaakt. Daarmee wordt u 

steeds met de actualiteit op de hoogte gebracht (nu extra belangrijk) 

Het is het streven van de kerkenraad om volgend jaar steeds een zondag in de maand als Heuveldienst te 

plannen. De diensten zijn voor heuvellezingen, lekendiensten, zangdiensten en voor andere bijzondere 

invullingen bedoeld. 

Zo was het plan om op 16 januari een gemeenteoverleg te hebben over de toekomstverwachtingen van 

de Vluchtheuvelkerk. Dat is nu helaas niet mogelijk en deze zondag zal zonder invulling blijven. 

De bevestiging van de twee nieuwe ouderlingen gaat naar de dienst waarin Martin zal voorgaan op 29 

mei 2022. Er zijn dan nog steeds vacatures voor ouderlingen en wij verzoeken ieder bij zichzelf te 

overwegen om ook een tijd ouderling te worden. Van harte aanbevolen. Of anders een tijd een aantal 

taken over te nemen (zie oproep elders in dit krantje)  

De volgende kerkenraadvergadering zal virtueel op 12 januari zijn. 

Mooie Kerst, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 

De Kerkenraad 

 

EXTRA MEDEDELING 

Alle copy voor dit krantje is gedateerd van voor de lockdown. Een deel zal achterhaald zijn en voor met 

name de roosters is het raadzaam de laatste informatie die op de site staat te volgen. 
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JUBILEUMVIERING,  
150-jarig bestaan van de Vluchtheuvelgemeente 31 oktober 2021 
 
We hebben  er lang naar uitgekeken, uitgesteld, weer uitgesteld, vergaderd en weer vergaderd, 
geen detail bleef onbesproken en uiteindelijk stond alles in de startblokken voor de grote dag. 
Eindelijk was het dan zover, de jubileumviering op zondag 31 oktober. 
De coronacrisis leek te luwen, in de zomer werden beperkende maatregelen versoepeld en 
mensen gingen dus weer op vakantie in eigen land en naar het buitenland. 
Berichten van oplopende besmettingscijfers begonnen in de loop van de oktobermaand het 
nieuws te beheersen en naarmate de jubileumdatum dichterbij kwam, steeg de wens en de 
hoop bij ons als comité, dat nieuwe beperkingsmaatregelen nog even weg zouden blijven. 
Die hoop bleek niet ijdel gelukkig, sterker nog, zondag 31 oktober gaat de geschiedenis in als de 
mooiste dag van die week met het grootste deel van de dag droog weer. 
De jubileumviering liep geheel volgens het draaiboek.  
Langs een strak geleide regie bracht Teeja de aanwezige gasten een, in historisch perspectief, 
zeer afwisselend programma, waarin de geschiedenis van onze kerkgemeente weer even tot 
leven kwam. 
Dat we een zeer bijzondere gemeente zijn werd in woord en beeld tot uitdrukking gebracht 
door verschillende sprekers en door de liturgische viering in oude stijl te doen, compleet met 
een in het zwart geklede kerkenraad en predikant Just van Es die op de preekstoel de 
welkomsttekst uitsprak. 
Zijn overdenking stond als een huis met de treffende metafoor van de vluchtheuvelgemeente 
als vogelzwerm die in de lucht elke denkbeeldige vorm kan aannemen zonder onderling te 
botsen.  
De uitbeelding van de woelige jaren ‘70 kon op de wat ‘stijve’ liturgische opening geen grotere 
tegenstelling zijn; kleurrijk en vrijgevochten, compleet met bijbehorende protestborden tegen 
kernenergie stapte de groep vertolkers van die periode ongestructureerd door de kerk terwijl 
het prachtige lied van hoop ‘Een land om van te dromen’ uit volle borst werd gezongen.. 
Het jubileumboek, de herinneringsmunt, de goed verzorgde lunch en de boeiende toespraken 
maakten deze dag van herinneren compleet, het was een dag om niet gauw te vergeten. 
De warme reacties vol bedankjes en complimenten overweldigden ons als comité en gaven ons 
een gevoel van voldoening en dankbaarheid. 
 
Frits 
 
Ook in de weken na de jubileumdag kwamen er nog lieve reacties en kaartjes,  
hier enkele citaten: 
 
Beste ontwerpers, regelaars en verstuurders van dat prachtige gedenkboek en kerkdienstboekje 
van het 150-jarig bestaan van de Heuvelgemeente. 
Wat een lang tijd! Alleen al tussen die twee foto’s van het gebouw(of tekening en foto) 
Wat een wereld van verschil! 
Ook in kerk-zijn, ook in kerkgangers, ook in theologische opvattingen. 
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Toen Ds. Finkensieper en Mr. Ter Linden preekten in de jaren 60, zat de kerk vol met pupillen, 
leiding, internaat en leraren. Er was amper plaats voor mij. 
En kerkgang sprak vanzelf, nu alle vrijheid gelukkig. 
Hartelijk dank ook voor de preekbeurten die ik heb mogen invullen. 
Nog vele jaren! 
Ludo de Beaufort 
 
Geacht jubileumbestuur, 
Op deze manier wil ik u allen hartelijk danken voor het prachtige jubileumboekje, schitterende 
foto’s en verhalen. 
In één woord een prachtige uitgave, nogmaals mijn hartelijke dank. 
Een lieve groet de vluchtheuvelgemeente waardig.   
Co van Gilst 
 
Mag ik nog even bedanken voor de prachtige dag gisteren. Wat was het goed georganiseerd. 
Wat een power zit er nog in jullie club! 
De toespraken waren geen van allen saai of te lang. 
Just had echt een boodschap waar je over na kon denken en de Cantorij was subliem. 
Marianne van den Berg-Warners 
 
Wat een prachtig feest hebben jullie georganiseerd op 31 oktober: de vluchtheuvelgemeente 
waardig. Wij hebben er zeer van genoten! 
Binnert Heldring 
 
Voor mij was het een overweldigende dag. Zoveel herinneringen, zoveel mensen van vroeger, en 
weer zo nabij. 
Wat hebben jullie dit geweldig georganiseerd. 
Ook de speeches waren de moeite waard, het was veel maar voor mij niks te veel. 
Just van Es 
 
Ach we waren er nog zo vol van, op de terugreis en de volgende dag ook nog. 
We hebben genoten. 
Barbara de Beaufort 
 
Wat heb ik genoten van jullie feest en je mag als organisatoren trots zijn op jezelf! 
Natalie da Costa 
 
Veel dank en complimenten voor al het werk dat jullie verzet hebben om gisteren (toch nog) 
Het jubileum van de Vluchtheuvelkerk te kunnen vieren! 
Het was een sfeervolle dienst binnen een afwisselend programma, voor mij helemaal passend bij 
het gevarieerde karakter van de Heuvel. 
En lof voor dat prachtige jubileumboekje, waar ongetwijfeld heel wat redactiewerk aan te pas 
zal zijn gekomen. 
Louis Tiemensma 
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COLLECTES  komende maanden 
 
Januari  2022 
 
2 Stichting Kruispunt  
Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, 

drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. In 2020 bestond 

Kruispunt 25 jaar, een jubileum dat we vanwege de Corona-crisis aan ons voorbij hebben 

moeten laten gaan. We hebben alle zeilen bij moeten zetten om onze bezoekers, de dak- en 

thuislozen, wat rust, aandacht en een maaltijd te bieden. Dat is ook in dit bijzonder moeilijke 

jaar weer gelukt. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen en het bieden van 

ruimte om met vragen te komen over zin en doel van het leven. Kruispunt biedt een plek waar 

mensen ongecensureerd hun verhaal kunnen vertellen, waar vertrouwen kan groeien om te 

laten zien wat er in je leeft aan teleurstelling en hoop, frustratie en vertrouwen. 

Aandacht en vertrouwen mogen we wel het handelsmerk van Kruispunt noemen: aandacht voor 

en vertrouwen in concrete mensen.  

9 Plaatselijke diaconie 
De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze eigen plaatselijke diaconie en ons 
eigen pastoraat. Met de opbrengst wordt ondermeer hulp binnen de gemeente verleend, en 
worden de diaconale quota voldaan. 
 
16 Heuveldienst (geen collecte voor de diaconie) 
 
23 Dorpskerkenbeweging 
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook 
maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine 
gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en 
elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel 
dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te 
werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn. 
 
30 Project 
 
Februari 2022 
 
6 Kerk in Actie – Oeganda. Goed boeren in een lastig klimaat. 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én 
overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese 
Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze 
krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige 
zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter 
bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. 



8 
 

VH Kerkblad Januari Februari 2022-1 
 

 
13 Theaterdienst  
 
20 Huis van Compassie Nijmegen 
Andere mensen ontmoeten, een plek bezoeken waar je je thuis voelt, je begrepen, erkend en 

nuttig voelt, dat is voor veel mensen heel normaal. Voor onze doelgroep is dat alles niet 

vanzelfsprekend; vluchtelingen, daklozen, mensen die in armoede leven en/of psychische 

problemen hebben, in sociaal isolement verkeren en/of zorg behoeven. In het Huis van 

Compassie leren mensen elkaar kennen, en kunnen ze iets voor elkaar betekenen als vrijwilliger 

bij een van onze projecten.  

27 Project 
 
COLLECTE OPBRENGSTEN voor de diaconie 
    
05-09   31,15   kruispunt    
26-09   41,00   project     
03-10   36,10   kerk en Israel     
17-10   43,55   plaatselijke diaconie 
24-10   13,10   stichting Naaste 
07-11   48,10   najaarszending     
14-11   20,15   huis van Compassie    
28-11   38,15   project     
05-12   45,00   kerstgroet   
12-12   21,50   De Glind  
 
Dienst samen met Hemmen in kasteeltuin (door Hemmen doorbetaald) 
12-09   239,90   Rode Kruis Afghanistan 
       
In de periode 15 augustus 2021 – 15 december 2021 zijn geen giften ontvangen voor de 
diaconie/collecten. 
 
Kees de Ruiter 
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FINANCIËN 

De begroting 2022 van het College van Kerkrentmeesters is ingediend bij FRIS, het controle 
orgaan van de PKN. Deze begroting laat een plus zien. Dit is in lijn met de begrotingen en de 
resultaten van de laatste jaren. Een ieder die deze begroting wil inzien kan contact opnemen 
met Jaap van Tuyl of met Wim van Rookhuijzen.  

Er is een heel goede betaaldiscipline bij onze leden, en er is op dit moment geen reden om een 
speciale oproep te doen. Toch moeten we altijd alert blijven. Daarom willen we graag van deze 
gelegenheid gebruik maken om, wanneer u dat nog niet gedaan hebt, u eraan te herinneren uw 
bijdrage 2021 over te maken. En we hopen dat we ook voor 2022 weer op u mogen rekenen.  

 College van Kerkrentmeesters, Jaap van Tuyl en Wim van Rookhuijzen 

MEESPEELVIERING  6 februari 2022 

 

In de afgelopen meespeelviering van 5 december speelden we het verhaal waarin kinderen door 

de vrienden van Jezus worden weggejaagd. Jezus zegt dan doe niet zo gek, kom maar hier 

kinderen, hij omarmt en zegent ze. Een prachtig verhaal met diepe betekenis. En zo wrang dat 

nogal wat jonge mensenkinderen niet konden komen deze zondag. Besmetting op scholen en in 

gezinnen. We hebben echt aan jullie gedacht. Wat oudere en oude mensenkinderen speelden 

nu jonge kinderen. Je begrijpt, dat was een hele toer. Misschien spelen we het verhaal nog een 

keer als jullie er allemaal weer kunnen zijn.  

 

Hoe dat is in februari weten we nog niet. Verhalen genoeg, en het liefste delen we die live met 

elkaar. Ach straks is het voorjaar weer in aantocht en wordt het vast weer makkelijker allemaal. 

Voor nu wensen we jullie een hele fijne, misschien wel lange, kerstvakantie. Blijf allemaal 

gezond of wordt snel beter. 

 

Tot slot een paar foto’s. Let eens even op het prachtige doopstuk dat Nolly maakte. “Mijn 

laatste” zei ze. En er staan ook weer stralende boeketjes bij elkaar die werden verdeeld. Nolly, 

wat hebben we genoten van je bloemenvreugde, hartelijk dank!!! Je ziet ook een foto van de 

gedoopte Emmelie, met haar ouders. Ze vond het heel leuk en genoot van alles, en wij van haar. 

“Laat je vooral dopen” zei predikant Hanno Niemeijer met een blik op dit blije meisje, “daar 

wordt je heel gelukkig van”. 

 

Warme feestdagen met veel licht en warmte! 
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Liturgiegroep meespeelviering 

VIS PROGRAMMA (GELE BOEKJE)  
 
In december zijn er geen activiteiten van het Gele Boekje, maar in januari staan er weer een 

paar mooie bijeenkomsten gepland, te beginnen met:   

Wie was Lucas? 

Ieder jaar staat een ander evangelie op het oecumenisch leesrooster voor de kerkdiensten. In 

2022 is dat het evangelie naar Lucas. De schrijver van het evangelie van Lucas heeft ook het 

boek ‘Handelingen van de apostelen’ geschreven. Hij heeft een tijd lang meegereisd met Paulus, 

en was daardoor nauw betrokken bij het ontstaan van de eerste christengemeenten buiten 

Israël. Daarom legt hij andere accenten in zijn beschrijving van Jezus dan de andere 

evangelieschrijvers. 

Op 20 januari 2022 gaan we onder leiding van Ds. Hanja van Essen, predikant van de 

protestantse gemeente De Rank te Zetten, ontdekken wat de bijzonderheden in dit evangelie 

zijn. We doen dit vanuit de vragen: Wie was Lucas? Waarom schreef hij zijn evangelie? Locatie: 

De Rank te Zetten, aanvang 20.00 uur. 

Alle activiteiten worden van harte bij u aanbevolen! U kunt zich opgeven met het vertrouwde 

formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of via aanmeldengeleboekje@gmail.com. Verdere 

informatie is bovendien te vinden op de site van het Gele Boekje: www.gele-boekje.nl . Wilt u 

bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen 

u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt? 

Ja en dan staan alle activiteiten weer onder voorbehoud van de corona maatregelen, die er op 

dit moment niet gunstig voorstaan. 

Prettige Feestdagen gewenst Namens de Werkgroep VIS, 

mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com
http://www.gele-boekje.nl/
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VERTREK NOLLY EN JAAP 

Jaap en Nolly gaan komend voorjaar van Zetten naar Amersfoort verhuizen. Dat is heel mooi 

voor hen, dicht bij de kinderen in een mooi huis met een grote tuin. Maar dat is voor de 

Vluchtheuvel een hele aderlating. 

Nolly die altijd de bijzondere bloemen met naam en toenaam wist te verzorgen en Jaap die te 

veel taken voor de Vluchtheuvel  deed. Met toewijding en zeer accuraat.  

 

We wensen natuurlijk Nolly en Jaap heel veel gezondheid en geluk in Amersfoort. Heel veel 

dank voor het vele werk dat zij ruim 40 jaar voor de Vluchtheuvel hebben gedaan. 

Voor een aantal taken zoeken we dringend opvolgers voor Jaap: 

• Kerk financiën  

• Leden administratie  

• Website beheer en internet communicatie 

• Redactie kerkkrantje   

• kerkfotograaf 

Hopelijk wordt het dringen voor het overneem van een of meer van deze taken. 
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ZUSTER KERKEN 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rooster van "De Rank" Zetten e.o. (PKN)  2022

 Datum Tijd Voorganger Plaats

2-jan 10.00 u Wya de Kam-Diepeveen Maurik

9-jan 10.00 u Johan Blok Wageningen

16-jan 10.00 u Hanja van Essen

23-jan 10.00 u Mar v. d. Velden Ede

30-jan 10.00 u ?

6 febr. 10.00 u Theo Doornebal Herveld

13 febr. 10.00 u Hanja van Essen

20 febr. 10.00 u Hanja in VLH ???

27-feb 10.00 u Margreeth de Bree Barneveld

Dienstenrooster 2022 Hervormde Gemeente Hemmen

Datum 2022 Kleur OvD Bijzonderheden Voorganger Woonplaats

2-jan koffiedrinken Dhr.A van Laar Oosterbeek

9-jan Ds.de Zwart Arnhem

16-jan Bevestiging & afscheid Ds. Wya de Kam-Diepeveen Maurik

23-jan Ds.Flobbe Naarden

30-jan Ds.van Essen Zetten

6-feb koffiedrinken Mevr Ds.I Lodewijk Arnhem

13-feb theaterweekend Ds. Wya de Kam-Diepeveen Maurik

20-feb Ds.Deunk Malden

27-feb Ds.Gijzel Leiden
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Kopij 

Kopij voor het Maart April nummer 2022-2 moet uiterlijk 15 Februari 

binnen zijn. Kopij te sturen naar redactie@vluchtheuvelgemeente.nl 

  

VLUCHTHEUVELGEMEENTE ZETTEN 

Consulent   ds. J.M. (Martin) de Jong  

Tel: 0649840712                                                                                                                                                    

Vluchtheuvelblad        Kopij:redactie@vluchtheuvelgemeente.nl 

Websitebeheer           J.M. (Jaap) van Tuyl 

Website                        www.vluchtheuvelgemeente.nl 

Redactie  Mw. A. (Atie) Huygen, J. (Jaap)   

                Van Tuyl, R (Ruud) Schotman 

Lay-out                          (Cor) Kiers  ( reserve RS)     

    Kerkenraad 

Preses   R. (Ruud) Schotman                                                                                                                                     

Scriba    R. (Romke) Postma, email:  

scriba@vluchtheuvelgemeente.n                                                                                                              

Diaconie F. (Frits) Sipman; Hoofdstraat 80, 6671 CG 

Zetten; tel.: 06 1213 2681  

Rekeningnummer  Diaconie: NL24RABO0133 9090 93 Rabobank 

Zetten 

Pastoraatsgroep  Mw. P.T. (Tineke) Maats-Latooy; Bethelstraat 15, 

6671 CH Zetten; tel.:      (0488)451323,  

Mw. A.A. (Lida) van de Voorde, Veldstraat 14, 6671 BX Zetten; tel.: 06 

4453 9131 

email: lida@lidavandevoorde.nl  

Kerkrentmeesterschap  J. (Jaap) van Tuyl, Kerkstraat 21a 6671 AP  

Zetten; tot 31 december 2021 

tel.: (0488)451748 Rekeningnummer NL62INGB0003 6063 

mailto:redactie@vluchtheuvelgemeente.nl
mailto:redactie@vluchtheuvelgemeente.nl
mailto:scriba@vluchtheuvelgemeente.n
mailto:lida@lidavandevoorde.nl

