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Rooster 2022 bloemenmensen Vluchtheuvelkerk                  
september 11, 18, 25  Wilma Peters van Ton    06 101 78 543 
    wilma.prive@hotmail.com 

oktober 16, 23, 30 A e Huygen 0488 455009 / 06 135 398 30 
     ac.huygen@gmail.com   

 

 

September         

4  MSV   Louis Tie-
mensma 

Beton-
dorp 
Bloeit 

Kees de 
Ruiter 

11 Startzondag Jan-Martin 
Berghuis 

Piet Nijenhuis Plaatselij-
ke diaco-
nie 

Wim 

18 Heuvel-
dienst (lezing) 

Anton de Wit Henk Heins lezingen Bart 

25  HA Dr. Jaap van 
Beelen 

Louis Tiemen-
ma 

Project Ruud 

Oktober         

2   MSV   Louis Tie-
mensma 

Beton-
dorp 
Bloeit 

Kees 

9  Gez. dienst 
In De Rank 

(VH) Ds. 
Wya de Kam 

xxxxxxx ------ Wim 

16 Heuvel-
dienst (lezing) 

Piet van 
Reenen 

Louis Tie-
mensma 

lezingen Bart 

23   Ds. Inge 
Wezel, Driel 

Piet Nijenhuis Plaatselij-
ke diaco-
nie 

Romke 

30 HA Ds. Dick 
Kruyt 

Henk Heins Project Bart 
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"Afscheid nemen" 

 

Afscheid nemen 

is met zachte vingers 

wat voorbij is dichtdoen 

en verpakken 

in goede gedachten der 

herinnering   

 

is verwijlen bij een brok leven 

en s lstaan op de pieken van 

pijn en vreugd. 

 

Afscheid nemen 

is met dankbare handen 

weemoedig meedragen 

al wat waard is 

niet te vergeten... 

 

is moeizaam de draden 

losmaken 

en uit het spinrag der 

belevenissen loskomen 

en achterlaten 

en niet kunnen vergeten. 

 

Dietrich Bonhoeffer 
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VAN DE KERKENRAAD 

De kerkenraad kwam op 13 juni en 24 augustus bijeen. 

Overname van website beheer, leden administratie en licentierech-
ten werden besproken. 

De kerkenraad is verheugd dat Cor Kiers als regel de liturgieboekjes 
weer zal maken. Voor de lange tijd dat hij dat gedaan heeft en nu 
weer wil doen zijn we hem zeer dankbaar. 

De leden administratie wordt overgenomen door Kees de Ruiter ook 
met veel dank aan hem. 

Er zijn nog meer taken voor de Vluchtheuvel te vervullen: zowel in de 
kerkenraad, als in de redactie van het tweemaandblad alsmede in de 
werkgroep VIS . Wie volgt? 

De diensten van de afgelopen maanden en de roosters voor de ko-
mende maanden werden besproken. 

De reacties op de weekbrieven van de ouderling van dienst zijn heel 
positief. 

Over de toekomstige ontwikkeling van de Vluchtheuvel is binnen de 
kerkenraad en daarbuiten gesproken. De moeilijkheden en mogelijk-
heden willen we nu eerst in een gemeente overleg nader bespreken 
op een nog te bepalen zondag na de dienst. 

De start zondag werd in het verleden vaak uitbundig gevierd. Dit jaar 
willen we ons beperken tot een praatje, een hapje en drankje na de 
dienst van 11 september . 

De volgende vergadering is op 28 september. 

De kerkenraad 
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In memoriam Evert Nielen 
 
 
In 1966 kwam het gezin Nielen naar Ze en, Evert werd leraar aan de 
Christelijke Mulo en het gezin sloot zich aan bij de Vluchtheuvelkerk. 
 
Evert en zijn op 3 oktober 2019 overleden vrouw Jo waren trouwe 
bezoekers van onze diensten en van de bijeenkomsten van onze seni-
oren. Toen Jo niet meer kon komen, kwam Evert alleen. En nog later 
werd Evert, als hij zelf niet kon, maar wel wilde komen, in het Wi e 
Huis in Ze en opgehaald en weer teruggebracht. 
 
Evert is al jd zeer betrokken geweest bij de Vluchtheuvel. Samen met 
Jo en een aantal anderen hee  hij vele jaren het schoonmaken van 
de kerk verzorgd. Elke maandag na een meespeelviering gaven zij de 
kerk een grondige schoonmaakbeurt. Dat hield op toen OGH in de-
cember 2009 met de restaura e van de kerk begon.  
 
Vijf jaar geleden waren Jo en Evert onderwerp in tv uitzendingen van 
omroep Gelderland over het Wi e Huis. Evert wandelde nog volop 
en ging in één van die uitzendingen bij zijn oude woning op De 
Loohof kijken. Hoewel het hem speet dat hij daar niet meer alleen 
wilde wonen, was hij blij dat hij weer samen met en bij Jo kon wonen. 
Nu in het Wi e Huis. 
 
Op woensdag 27 juli 2022 is Evert in het Wi e Huis overleden. Hij 
werd 92 jaar. In Elst (Gld) is hij bij Jo begraven na een afscheidsdienst 
in de Vluchtheuvelkerk op dinsdag 2 augustus 2022 geleid door ds. 
Greetje de Klerck. 
 
Kees de Ruiter 
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WEEKBRIEF: 
 
Beste mensen, 
Graag willen we weten of er onder u lezers zijn die de wekelijkse nieu-
wsbrief niet ontvangen en daar wel prijs op stellen! 
Het kan ook zijn dat u geen prijs meer stelt op het ontvangen van post 
vanuit “ de Vluchtheuvelgemeente” 
Wilt u dit alstublie  doorgeven aan: 
hhstokx@gmail.com 
Mocht u geen e-mailadres hebben, kunt u mij bellen op 0488-454721 
na 17:00 uur. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de pastoraat groep 
Henny Stokx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende senioren bijeenkomst is op dinsdag 13 September om 
10.00 uur weer bij Tineke Beukema 

SENIOREN Bijeenkomst: 
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Scholenproject Gambia in het kort. 
 
Na tweeëneenhalf jaar (corona) is er een bezoek gebracht door de voorzi er van de 
S ch ng Maladah aan de school in Kunkujang in Gambia.  Door het regenseizoen, 
wat in juni begint, kon de school niet al jd bereikt worden. De zandwegen zijn dan 
niet te berijden met een auto. Er was veel te regelen. De kleuter- en basisschool 
moeten in de zomervakan e opnieuw geschilderd worden, tevens moet het dak 
voorzien worden van nieuwe golfplaten. De dakbedekking dateert nog uit de bouw 
van de eerste fase welke in 2008 is klaar gekomen. De platen worden met spijkers 
vast gezet, men had in die jd nog geen spijkers met een rubber ring zoals nu, daar-
door ontstaan er rond de spijkers roestplekken welke weer lekkage veroorzaken. 
Hopelijk is dat met het nieuwe materiaal verleden jd.  
 
Voor de basis- en kleuterschool moeten er extra toile en bijgebouwd worden. Het 
aantal leerlingen groeit momenteel behoorlijk snel (1006 leerlingen) en daardoor is 
het huidige aantal toile en niet voldoende. De werkzaamheden worden gedaan 
door lokale werklieden. 
 
Ook moest de auto waarmee de leerkrachten dagelijks van de stad naar Kunkujang 
pendelen vervangen worden. De auto hee  ons ruim 10 jaar gediend en gaat nu 
met pensioen. Gelukkig hebben we een goede ingevoerde auto uit Europa gevon-
den, een bestelbus, maar dat is in Gambia geen probleem, er werden ramen in ge-
maakt en banken in geplaatst, opnieuw gespoten, en is dan geschikt voor personen-
vervoer. Een busje hee  een veel sterker onderstel dan een gewone personen auto 
en dat is voor de wegen daar heel guns g want de auto`s hebben op de zandwegen 
met vele kuilen nogal wat te lijden. De werkzaamheden zijn uitgevoerd terwijl wij in 
Gambia waren en de auto ziet er echt piekfijn uit. We hopen er weer veel kilome-
ters mee te kunnen maken en er heel lang plezier van te hebben.  
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Afgelopen maanden is er gewerkt aan de watervoorziening. Door de droogte en 
daardoor een lagere waterstand moest de waterput enkele meters verdiept wor-
den, ook is er een nieuw reservoir voor 5000 liter water geplaatst en komt de wa-
tervoorziening nu hopelijk niet meer in gevaar.  
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doordat we zo lang niet geweest zijn moeten veel werkzaamheden tegelijker jd 
aangepakt worden. Dat betekent een behoorlijke aanslag op ons budget, maar me-
de door uw hulp en steun kunnen we al deze werkzaamheden gelukkig uitvoeren.  
Gambia is financieel voor een groot gedeelte a ankelijk van het toerisme, dat is 
door corona enkele jaren nagenoeg s l komen te liggen, hierdoor ontstaan er op 
diverse ministeries financiële problemen, ook op het Ministerie van onderwijs.  
Men had toegezegd de leerboeken voor groep 3, 4 en 5 beschikbaar te stellen maar 
helaas is dat door gebrek aan middelen niet doorgegaan. Wij hebben daarom zelf 
voor deze groepen nieuwe boeken gekocht. De leerlingen kunnen daarmee in sep-
tember toch weer van start. 
 
Dit jaar is er weer een nieuw schoolhoofd voor basis-en kleuterschool aangesteld. 
Dhr. Jali Tumani Soho. Dhr. Soho (zie foto) hee  vele jaren ervaring als adjunct 
hoofd en gaat nu onze school leiden. Hij is 50 jaar jong en we hopen dat hij hier tot 
aan zijn pensioen kan blijven. 
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De onkosten voor het voortgezet onderwijs en de highschool vielen dit jaar 
gelukkig erg mee, alleen is de kopieermachine van enkele nieuwe onderdelen 
voorzien en hebben we voor het computerlokaal een nieuwe beamer meege-
nomen aangezien die niet te koop is in Gambia. Toen wij op school aankwa-
men waren de examens weer volop begonnen, zowel de school- als landelijke 
examens. Hopelijk is de school weer net zo succesvol als vorig jaar toen alle 
leerlingen van het voortgezet en hoger onderwijs zijn geslaagd. Er was vorig 
jaar één leerling met de hoogste landelijke score, deze jongen wordt nu finan-
cieel gesteund door de Trust Bank in Gambia en kan daardoor een opleiding 
volgen aan de universiteit in Brikama.  
Laten we hopen dat de resultaten dit jaar ook weer zo goed zijn en we mis-
schien weer een kandidaat hebben voor een opleiding aan de universiteit. 
Daarvoor doen we dit uiteindelijk met z`n allen. 
 
Het land is inmiddels veranderd in een modderpoel. Veel huizen zijn ingestort 
door de regen, ook het huis van het schoolhoofd is ingestort. In Kunkujang valt 
het mee en is zover wij weten weinig schade. De genoemde werkzaamheden 
gaan door. Als de problemen door de regen niet groter worden, dan is alles in 
de zomervakan e geregeld!  
   
Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur van de S ch ng Maladah 
Gambia,  

Joke en Cor Kiers.  
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Diaconie 
 
Collecteopbrengsten voor de diaconie   
 
26-06   38,20   project 
24-07   92,50   Betondorp bloeit 
07-08   86,05   Epafras 
 
In de periode 15 juni 2022 – 15 augustus 2022 zijn geen gi en ont-
vangen voor de diaconie/collecten. 
       
Maladah Gambia 
Elke laatste zondag van de maand is de collecte voor de diaconie 
bestemd voor het scholenproject in Gambia. De stand over 2022 tot 
nu toe is: 

30-01  35,00    
27-02  23,55   
27-03  41,90  
24-04  21,50  
29-05  37,77  
26-06  38,20  
     197,92 
Gi en       35,00 

 
  Totaal   232,92   
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Betondorp bloeit 
 
Voor Betondorp bloeit hebben we toegezegd dit jaar € 500,00 

     bij te dragen. 
De stand van zaken is nu na vier collecten: 

03-04   25,00 
08-05   34,00 
12-06   26,00 
24-07   92,50 

       177,50 
Gi en        60,00 

 
Totaal     237,50 

 
Er wordt nog 3 keer voor Betondorp bloeit gecollecteerd: 
4 september, 2 oktober en 13 november (gezamenlijke dienst 

    in Vlh) 
 
Kees de Ruiter 
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Bestemming Collectes: 

September 2022 

 

4 Betondorp Bloeit  

Margrietha Reinders is al zes jaar buurtdominee op een pioniersplek in Amsterdam 
Betondorp. 

Na zes jaar verandert de projectma ge financiering en dient zo’n  plek, net als ge-
wone gemeenten, in eigen financiering te voorzien. 

Om het werk in Betondorp te kunnen con nueren is in april 2021 een s ch ng op-
gericht met de naam S ch ng Betondorp Bloeit. In deze naam ligt het verlangen 
om Betondorp figuurlijk te laten bloeien en belangrijker nog het verlangen dat men-
sen in Betondorp tot bloei, tot hun bestemming binnen Gods Koninkrijk mogen ko-
men. De s ch ng wil bijdragen aan sociale ondersteuning voor de aller kwetsbaar-
sten in deze aandachtswijk en zo helpen om armoede en eenzaamheid te bestrijden 
en mensen zich weer gezien te laten voelen. 

De s ch ng moet voldoende financiële middelen genereren om vanaf juni 2022 het 
werk en de kosten van ac viteiten te kunnen dekken. 

  

11 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 ge-
meente verleend, en worden de diaconale quota voldaan. 

 

18 Heuveldienst (geen collecte voor de diaconie) 

 

25 Project 
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Oktober 2022 

 

2 Betondorp Bloeit  

Margrietha Reinders is al zes jaar buurtdominee op een pioniersplek in Amster-
dam Betondorp. 

Na zes jaar verandert de projectma ge financiering en dient zo’n  plek, net als 
gewone gemeenten, in eigen financiering te voorzien. 

Om het werk in Betondorp te kunnen con nueren is in april 2021 een s ch ng 
opgericht met de naam S ch ng Betondorp Bloeit. In deze naam ligt het verlan-
gen om Betondorp figuurlijk te laten bloeien en belangrijker nog het verlangen 
dat mensen in Betondorp tot bloei, tot hun bestemming binnen Gods Koninkrijk 
mogen komen. De s ch ng wil bijdragen aan sociale ondersteuning voor de aller 
kwetsbaarsten in deze aandachtswijk en zo helpen om armoede en eenzaamheid 
te bestrijden en mensen zich weer gezien te laten voelen. 

De s ch ng moet voldoende financiële middelen genereren om vanaf juni 2022 
het werk en de kosten van ac viteiten te kunnen dekken. 

 

9 Gezamenlijke dienst in De Rank 

 

16 Heuveldienst (geen collecte voor de diaconie) 

 

23 Plaatselijke diaconie 

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze eigen plaatselijke dia-
conie en ons eigen pastoraat. Met de opbrengst wordt ondermeer hulp binnen 
de gemeente verleend, en worden de diaconale quota voldaan. 

  

30 Project 
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Meespeelviering 4 september, een nieuwe start en verder 
gaan 

 

Dag allemaal, 

 

Hebben jullie een fijne zomervakantie gehad? 

En hoe was het om weer te beginnen in een nieuwe klas, op een 
andere school of baan,  

of aan je pensioen? Of hoe is het om door te gaan met wat je al 
deed? 

Met de meespeelviering starten we een nieuw seizoen  en tege-
lijk gaan we verder met wie we overvlogen, namelijk: 

 
 

Maria van Magdala maakte nogal wat mee toen. Hoe kijkt ze 
daar nu tegenaan?  
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Er zijn nog veel meer Maria’s in de bijbel en in andere verhalen 
en in heel veel namen. Ken jij iemand die Maria heet, of heb jij-
zelf die naam, of in je doopnaam? 

Ken je misschien symbolen die bij Maria horen? Of liedjes?  

Oude en nieuwe liederen over haar gaan we zingen. 

Er is ook vast Maria lekkers. 

We verheugen ons elkaar weer te zien! 

Meespeelviering 2 oktober 

Misschien zijn we deze zondag nog niet uitgezongen en -
gespeeld over Maria. We laten ons inspireren door jullie verha-
len en die uit de bijbel en de evangeliën die daar niet in zijn op-
genomen. We leren van vroeger en nu en zoeken onze eigen 
weg daarin.  

Het leukste is om dat met elkaar te delen.  

Je hoort en ziet vanzelf meer over deze oktober meespeelvie-
ring. 

 

Een zin-in-doorgaan groet van de  

Liturgiegroep Meespeelviering 
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Uit het Gele Boekje 2022-2023: 
 
Het nieuwe VIS seizoen gaat weer van start met een mooi, maar 
afgeslankt programma . 
 
De gele-boekjes zijn weer gereed en beschikbaar ook hier in de 
Vluchtheuvel.  Ook via de site: www.gele-boekje.nl 
De opening vermeldt: 
We trappen het VIS-seizoen dit jaar le erlijk af met een wandeling, 
de start van de nieuwe pelgrimsroute Wegen met Zegen, vanuit de 
Antonius van Paduakerk in Nijmegen. Elke maand lopen we een 
etappe. Een week later op 9 oktober kunt u genieten van de prach-

ge theatervoorstelling ‘De Poppenspeler van Warschau’, van Trio 
Wilde Eend in de Voorhof te Kesteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Er wordt een nieuwe vertegenwoordiger van de VH in de werk-
groep VIS gezocht.! 

Werkgroep VIS  
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Geknipt voor u uit Liberaal Christendom 

Een artikel over vrijzinnig en groen van Rick Benjamins. 
Het moge u aanzetten om het hele inspirerende artikel te le-
zen.  Het artikel is 4 pagina’s en goed leesbaar en het zet ze-
ker aan tot verder denken. 
 
Het refereert aan Albert Ritschl, Albert Schweizer, Hans Jo-
nas en Catherine Kelller. 
 
 ……… In grote lijnen stelt Hans Jonas dat wij in een moder-
ne technologische samenleving leven terwijl we er een ethiek 
op nahouden die stamt uit een voor-moderne wereld. ‘Heb je 
naaste lief’ of ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt’ zijn mooie ethi-
sche grondhoudingen, maar ze geven geen antwoord op onze 
huidige problemen. Onze ethiek is volgens Jonas ooit ontwik-
keld voor betrekkelijk kleine en gesloten gemeenschappen, 
maar past niet meer bij onze globale, technologische, wereld-
wijd vertakte samenleving. Het huidige probleem is dat we op 
een wetenschappelijk manier naar de natuur kijken als een 
neutrale, meetbare grootheid, die we met onze techniek kun-
nen beheersen. Ethici ontwikkelen wel theorieën maar zijn, in 
hun streven naar wetenschappelijkheid, heel terughoudend 
als het gaat om levens- of wereldbeschouwing. Daarmee zet-
ten ze een rem op hun eigen theorieën. ‘Enkel de religie lijkt 
nog te beschikken over een besef dat natuur, leven en geest 
eigen rechten hebben en gedrag voorschrijven’, aldus Jo-
nas……. 

Rick Benjamins 
 
Prof. Dr. Rick Benjamins is docent dogmatiek (PThU) en bij-
zonder hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de VVP 
(PThU/RuG) 

Vrijzinnig en groen – LIBERAAL CHRISTENDOM 
(wordpress.com) 
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ZUSTER KERKEN  

Rooster van Hervormde Gemeente Hemmen 2022 

4-sep 10.00 u Hanja van Essen   

11-sep 10.00 u Marije Soethout-Ullersma Boven Leeuwen 

18-sep 10.00 u Hanja van Essen   

25-sep 10.00 u Nico Sjoer Wageningen 

2-okt 10.00 u   

9-okt 10.00 u voorg. VLH   

16-okt 10.00 u Hanja van Essen   

23-okt 10.00 u Derk Floors   

30-okt 10.00 u Margreeth de Bree Barneveld 

4-sep koffiedrinken ??????   
11-sep   Ds.Wya de Kam-Diepeveen Maurik 
18-sep Startzondag/koffie Diaken Dhr Ronald Heinen Arnhem 
25-sep   Ds.Deunk Malden 
        

2-okt Heilig Avondmaal/koffie Ds.A. Nicolai Barneveld 
9-okt   Ds. Rijken Veenendaal 

16-okt   Ds.Koelewijn Renkum 
23-okt   Dhr.A van Laar Oosterbeek 
30-okt   Ds. de Zwart Arnhem 

Rooster van de Rank Ze en 2022 
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Kopij 

Kopij voor het  november december nummer 2022-6 moet uiterlijk 15  
oktober binnen zijn. Kopij te sturen naar                  
redac e@vluchtheuvelgemeente.nl 

 

VLUCHTHEUVELGEMEENTE ZETTEN 

Consulent   ds. J.M. (Mar n) de Jong  Tel: 06 49 840 712  

Vluchtheuvelblad  Kopij: redac e@vluchtheuvelgemeente.nl 

Websitebeheer  Bart Kruijt,  

   e-mail: webmaster@vluchtheuvelgemeente.nl 

Website   www.vluchtheuvelgemeente.nl 

Redac e   A e Huygen, Vacature, Ruud Schotman 

Lay-out   (reserve Ruud Schotman)  

Kerkenraad  Preses: Ruud Schotman  

 Scriba: Romke Postma 

 E-mail: scriba@vluchtheuvelgemeente.nl  

Diaconie   Frits Sipman, tel: 06 12 132 681 

 Rekeningnummer Diaconie:  

 NL 24 RABO 0133 9090 93  

Pastoraatsgroep Tineke Maats-Latooy, Bethelstraat 15, 6671 CH Ze en 

 Tel: 0488 451323,  

 Lida van de Voorde, Veldstraat 14, 6671 BX Ze en 

 Tel: 06 4453 9131, e-mail: lida@lidavandevoorde.nl 

Kerkrentmeester Wim van Rookhuijzen, tel: 06 40 568 230 

   Rekeningnummer Kerkvoogdij:  

   NL 62 INGB 0003 6063 34 
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