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Rooster 2022 bloemenmensen Vluchtheuvelkerk                   
november 13, 20, 27  Frits Sipman 0488 452930  
fritssipman@t-mobilethuis.nl 
december 11, 18 Tineke Beukema 0488 491222 / 06 55 977 499 
tmbeukema@gmail.com   

    

November voorganger  organist  collecte ovd  

6 MSV  
gedenken 

  Louis Tiemensma KiA -  
najaarszending 

Kees 

13 Gez. VH Pred. De Rank Henk Heins Betondorp 
Bloeit 

Wim 

20 Heuveldienst Margrietha  
Reinders 

Louis Tiemensma geen Bart 

27 HA   
1e advent 

Drs. Jan Greven Piet Nijenhuis Project Ruud 

          

December         

4    2e advent 
MSV 

  Louis Tiemensma Kerstgroet Kees 

11  3e advent Dr. Jaap van  
Beelen 

Piet Nijenhuis Pastoraat Romke 

18  4e advent 
Heuveldienst 

Mariëlle van Beek Louis Tiemensma geen Ruud 

24  Gez. Kerst-
avonddienst 

Jan-Martin  
Berghuis 

Henk Heins KiA - kinderen 
in de knel 

Wille-
mien 

25  Kerstmis Renske van  
Berkel 

Henk Heins KiA - kinderen 
in de knel 

Bart 

          

 8 Jan. 2023 Ds.Joke Lalkens, 
Emmeloord 

Henk Heins Plaatselijke 
diaconie 

Wim 
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Bevlogen 

 

ik weet niet zeker of het zwanen waren, 

een najaarsnanacht dat hun vleugelslag 

in duizendvoud over het huis heen lag, 

om pas tegen het daglicht te bedaren. 

Die hele dag liep ik als uitverkoren, 

of ik door engelen was aangeraakt. 

Maar hoeveel lege nachten zijn doorwaakt 

waarin sindsdien geen wiekslag viel te horen? 

Nu moet ik mij weer met de zon verzoenen 

en, nooit meer zo bevlogen, wennen aan 

het wassen en het slinken van de maan, 

het komen en het gaan van de seizoenen. 

 

Jean Pierre Rawie 

 

Uit:  Onmogelijk geluk 
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Van de kerkenraad 

De kerkenraad (Ruud, Romke, Wim en Bart) kwam op 12 okto-
ber bijeen, 

Algemeen: 

Het beheer van de kerkelijke administratie (functie van lokaal 
beheerder) is door Jaap van Tuijl overgedragen aan de kerken-
raad. Hartelijk dank aan Jaap voor het werk dat hij in al die jaren 
voor de Vluchtheuvel heeft verricht! 

Een classis bijeenkomst is bezocht met onderwerp ‘ambten die 
niet vervuld kunnen worden’. Hierin werd besproken dat de 
PKN/Classis meer organisatorische ruimte wil geven aan kleine 
gemeenten. Een gesprek van de kerkenraad met Dr Jaap van 
Beelen gaat volgen voordat we een gemeente-overleg op 27 
november willen houden na de zondagochtend dienst. 

De diensten en bijeenkomsten van de afgelopen en de komen-
de maanden werden besproken (zie enkele verslagen in dit 
krantje).  

Het rooster voor de laatste maanden van 2022 en het concept-
rooster voor 2023 werden doorgenomen en waar nodig inge-
vuld.  

Pastoraat: 

De weekbrieven zijn niet altijd compleet, maar dat hoeft ook 
niet. Het is een persoonlijke, informele  brief om het contact met 
de gemeente te onderhouden. De reacties zijn overwegend po-
sitief. 

Zonder Tineke Maats worden de taken in de pastoraat- en seni-
orengroep overgenomen.  

De ledenlijst van de VH gaan we updaten. 
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Overig: 

Om alle taken te vervullen wordt al door velen meegewerkt. 
Voor de toekomst zal zo mogelijk nog meer gedelegeerd moe-
ten worden.  

De bruikleenovereenkomst van de Vluchtheuvelkerk met 
Pactum is voor 2023 weer getekend. Ook in het komende jaar 
kunnen we dus weer gebruik maken van de kerk, waarbij we 
alleen de energiekosten betalen. Daar zijn we blij mee! 

De volgende KR vergadering zal zijn op 14 november  

De kerkenraad  

Senioren bijeenkomst  

Op dinsdag 1 november om 10 uur bij Tineke Beukema 

Meestal wordt er een korte video afgespeeld waarover met 

elkaar van gedachten gewisseld wordt. 

Op verzoek van de senioren zullen we deze keer met elkaar 

spreken over de toekomstverwachtingen voor de Vluchtheu-

velgemeente.  

Voor de kerkdiensten willen we de predikanten vaste lectoren 
voorstellen. 

Financiën:  

De kosten en baten van de VH zijn redelijk in balans. Stijgende 
kosten, zoals de energiekosten kunnen hier verandering in 
brengen. Bij Pactum is hierover navraag gedaan met het voor-
stel om de thermostaat wat lager te zetten. 

De kosten voor de cantorij zijn hoger dan de contributies. De 
kerkrentmeester gaat dit onderzoeken. 
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In memoriam Tineke Maats-Latooy 
 
Dinsdagmorgen 13 september 2022 is de laatste keer ge-
weest dat Tineke de seniorenbijeenkomst leidde. Zoals altijd 
kwamen we bij elkaar in het appartement van Tineke Beuke-
ma en keken naar een video van De Verwondering. Ditmaal 
een gesprek tussen Annemiek Schrijver en Wout Herfkens 
over beelden uit kerken die aan de eredienst onttrokken wor-
den en die Wout Herfkens een tweede leven geeft.  
Aan het eind werd de volgende bijeenkomst gepland, dinsdag 
1 november 2022 met als onderwerp de toekomst van de 
Vluchtheuvelgemeente. 
Die seniorenbijeenkomst zal zonder Tineke Maats zijn. Vier 
dagen later, zaterdagnacht 17 september 2022 om ongeveer 
04.00 uur overleed zij, 100 jaar. 
Vrijdag 23 september 2022 is zij in Hemmen begraven bij haar 
in 2014 overleden man Jaap. De afscheidsdienst werd geleid 
door Barbara de Beaufort. 
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Chris Maats, een broer van Jaap, vertelde over hoe Tineke in 
de familie Maats werd opgenomen en over hun huwelijkdienst in 
de Vluchtheuvelkerk. 
Hans Hille Ris Lambers, die bij het overlijden van Tineke was, 
las een gedicht. 
Maurits, kleinkind van Tineke, vertelde hoe zijn oma (Otien), 
met moderne communicatiemiddelen omging en video beeldbel-
len kon.  
Dochter Isabeth en kleindochter Marieke vertelden over hun 
moeder en oma. 
 
Barbara ging in haar overweging in op de innige band die ont-
stond tussen de familie Maats en de familie De Beaufort toen 
Tineke en de moeder van Barbara beiden zwanger waren. 
 
De cantorij zong, Henk Heins speelde orgel, en Ruud Schotman 
was de ouderling van dienst. 
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Tineke hield erg veel van veldbloemen. Bij het uitgaan van de 
kerk was er voor iedereen een zakje veldbloemenzaad, met 
een zin uit Psalm 103: ‘Als een bloem des velds, zo bloeit zij’. 
  
In ongeveer 1963/64 werd Tineke kerkenraadslid in de eerste 
kerkenraad van de Vluchtheuvel. Zie daarvoor blz. 59 t/m 61 
van het vorig jaar verschenen jubileumboekje. Tot begin jaren 
tachtig is zij kerkenraadslid geweest. Zij was diaken en verte-
genwoordigde de Vluchtheuvelgemeente in het bestuur van de 
toenmalige PCMD en in het bestuur van De Loohof. Toen zij in 
het bestuur van De Loohof zat is De Loohof tot stand geko-
men.  
Op 23 februari 1981 trad zij formeel als kerkenraadslid af. Als 
‘buitengewoon kerkenraadslid’ wilde zij de pastoraatsgroep en 
de daarbij horende taken voortzetten. 
Dat heeft zij tot het laatst toe gedaan. 
 

 
 
  foto meespeelviering 04-09-2022 

Kees de Ruiter 
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Diaconie 
 
Collecteopbrengsten voor de diaconie   
 
21-08   73,80   Naaste 
28-08   47,30   project 
04-09   50,00   Betondorp 
        Bloeit 
11-09   36,80   plaatselijke 
        diaconie 
25-09   43,85   project 
02-10   35,35   Betondorp 
        Bloeit 
 
In de periode 15 augustus 2022 – 15 oktober 2022 is € 
30,00 als gift ontvangen voor Betondorp Bloeit. 
       
Stand voor Maladah Gambia per 15 oktober 2022: € 
324,07 
    
Stand voor Betondorp Bloeit per 15 oktober 2022: € 
352,85 
 
Kees de Ruiter 

Nieuwe Rubriek “Geknipt voor u” 
 
De redactie wil graag een “geknipt voor u” rubriek starten voor 
leden die iets persoonlijks of bijzonders te melden hebben. 
We denken daarbij aan maximaal één A5 en de redactie be-
houdt het recht van inkorten, plaatsen of niet en daarover kan  
niet gecorrespondeerd worden. 
 
De redactie  
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Bestemming Collectes: 

November 2022 

 

6 Kerk in Actie. Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok. 

 

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn 
hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale Uni-
versity in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. 
Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in 
Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die 
zij samen met hun Zambiaanse collega's opleiden, leveren 
een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de op-
leiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals 
hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, 
voedselveiligheid en klimaatverandering. 

 

13 Betondorp Bloeit  

Margrietha Reinders is al zes jaar buurtdominee op een pio-
niersplek in Amsterdam Betondorp. 

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

Om het werk in Betondorp te kunnen continueren is in april 
2021 een stichting opgericht met de naam Stichting Beton-
dorp Bloeit. In deze naam ligt het verlangen 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 stichting 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 stichting moet voldoende financiële middelen genereren 
om vanaf juni 2022 het werk en de kosten van activiteiten te 
kunnen dekken. 
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20 Heuveldienst (geen collecte voor de diaconie) 

 

27 Project 

 

December 2022 

 

4 Kerstgroet  

Via deze collecte dekken wij (een gedeelte van) de kosten voor 
het brengen van een kerstgroet aan betrokkenen bij de Vlucht-
heuvel en anderen. 

 

11 Pastoraat 

Pastoraat wordt ook wel de core business van de kerk ge-
noemd. Het krijgt vorm in de plaatselijke gemeenten. De kern 
van pastoraat is er te kunnen zijn voor mensen. Nu steeds min-
der mensen deel uitmaken van een kerkelijke gemeente, zoeken 
we naar nieuwe vormen van pastoraat bijvoorbeeld buiten het 
kerkgebouw en doelgroepgericht.  

 

18 Heuveldienst (geen collecte voor de diaconie) 

 

24/25 Kerk in Actie. Sta op voor kinderen in de knel. 

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige 
situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst 
met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is 
lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist 
met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht 
en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van 
Kerk in Actie. In de loop van 2022 maken we bekend welk kin-
derproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt.  
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Meespeelviering november en december 2022 

 

GEDENKEN VLUCHTHEUVELGEMEENTE 6 november 

 

Lucas 2 : 41 – 52 Waar is Jezus 

 

Na Allerzielen op 2 november staan wij op 6 november met 
elkaar stil bij wie en wat wij verloren door de dood of daar-
voor. Welke verwachtingen kwamen niet uit?  

Maria is radeloos van bezorgdheid om Jezus, die zij kwijt is. 
Waar is die jongen toch? 

Zij fantaseert over het allerergste, dat zal toch niet waar 
zijn?!  

 

Wij weten dat Maria nog heel veel tranen  

zal vergieten om het ergste dat een moeder kan overkomen. 

 

We hebben oog voor het verdriet van  

onszelf en anderen, dichtbij en verder weg. 

We vragen jullie iets troostends en liefs te  

bedenken dat je op een zakdoek kunt maken 

tijdens deze viering. 

Zo’n zakdoek kunnen we vast allemaal goed 

gebruiken. 
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Denk ook maar vast na over voor wie of wat je een kaars of 

een lichtje wilt branden. Je kunt daar iets over zeggen of niet.  

We zingen in ieder geval iets moois bij het licht dat  

wordt ontstoken.  

 

Hartelijk welkom allemaal! 

 

2e Advent 4 december 

 

Bijna Sinterklaasfeest en eerst naar de Vluchtheuvelkerk!!! 

 

Je kent ons: Marjo, Hannie en Teeja van de liturgiegroep mees-
peelvieringen, wij bereiden elke viering tot in de puntjes voor, 
we denken wel, maar werken niet vooruit. 

Hoe zal het gaan met de Maria’s in december? 

Zijn de tranen gedroogd? Hebben de zakdoeken met troosten-
de en lieve boodschappen geholpen? 

 

Kunnen wij ons overgeven aan het verlangen naar nieuw leven 
en nieuwe hoop?  

In november gaan we hierover met elkaar in gesprek, elke keer 
weten wij onszelf en de ander, en daarmee ook jullie hopen we, 
weer te verrassen. 

 

Een vooruitziende groet aan alle mensenkinderen! 
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Van de werkgroep VIS (Verdiepen – Inspireren – Samen-
komen) 
Het VIS-seizoen is weer begonnen. Inmiddels hebben we de 
fantastische en goed bezochte startvoorstelling De Poppen-
speler van Warschau achter de rug. Trio Wilde Eend bracht 
ons op 9 oktober een ontroerend verhaal, prachtige muziek, 
een lach en een traan. We praatten na met elkaar én met de 
artiesten, onder het genot van een hapje en drankje. Wegen 
met Zegen is ook van start gegaan, op zaterdag 1 oktober, 
met een fijne groep van 11 mensen. Vanuit Nijmegen ging de 
tocht langs kerken en paden, waarbij het weer zorgde voor 
een ‘lach’ en een enkele ‘traan’. U moet maar zo bedenken: 
slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel! Het was een 
mooie en inspirerende wandeling. 
 
Wegen met Zegen. Een pelgrimstocht 
Iedere 1e zaterdag van de maand, van oktober 2022 t/m au-
gustus 2023 
Pelgrimeren… is als een pauze middenin het dagelijks gedoe, 
om al wandelend na te denken over wat waardevol is voor jou 
en voor degenen die je lief zijn. Gaat u meewandelen op Be-
tuwse Wegen met Zegen? De wandelingen zijn steeds op de 
eerste zaterdag van elke maand. De lengte van de wandelin-
gen is rond de 10-15 km per etappe. U bent volkomen vrij om 
aan één of aan meerdere wandelingen deel te nemen.  
Just Bennis, lid van de werkgroep Wegen met Zegen, bege-
leidt elke etappe, en aanmelding (per wandeling) dient steeds 
bij hem te gebeuren: justbennis@gmail.com. Details, tijdstip 
en startpunt, etc., volgen na opgave.  
 
via aanmeldengeleboekje@gmail.com . Wilt u bij het aanmel-
den doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, 
woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer 
wenst of vervoer aanbiedt? 
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Filmcafé I 
 
Vrijdagavond 18 november, 20.00 – 22.00 uur, De Vloedschuur, 
Heteren. 
In het eerste Filmcafé van dit jaar wordt de film Philomena (GB, 
Stephen Frears 2013) vertoond, een film die vanwege de co-
ronamaatregelen vorig seizoen werd afgelast. Het thema van 
deze film is ‘Adoptie en identiteit’, belicht vanuit het perspectief 
van de moeder. De hoofdrol in deze film, de moeder die op 
zoek is naar het kind dat zij ooit afstond, is een van de glansrol-
len van Judi Dench. Rob Hoekstra, o.a. regisseur van theater-
gezelschappen, leidt de film in en verzorgt het nagesprek. 
 
Zingen in de Adventstijd 

Zondagmiddag 27 november, 15.00 – 16.30 uur, Protestantse 

Kerk, Driel. 

Wat is er nu mooier dan samen zingen tijdens de donkerste da-
gen van het jaar, in de tijd dat we uitkijken naar de komst van 
het licht? Al zingend gaan we op de middag van Eerste Advent 
een aantal bekende en minder bekende Adventsliederen ten 
gehore brengen. Ook een keur aan Kerstliederen, uit het Lied-
boek en uit andere bundels en tradities, staat op het program-
ma. Komt u meezingen? Organist Cees Meijering speelt voor 
ons op het Conacher orgel van de fraai gerestaureerde middel-
eeuwse kerk van Driel. 
 
Alle informatie over VIS activiteiten is ook te vinden op de site 
van het Gele Boekje: www.gele-boekje.nl.  
Voor deze activiteiten kunt u zich opgeven via het vertrouwde 
aanmeldformulier uit het Gele Boekje. U kunt zich ook opgeven  
bij een van de contactpersonen die op de achterkant van het 
gedrukte gele-boekje staan. 
 
Namens de Werkgroep VIS, 
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Geknipt voor u: 

 

Onderstaand ingezonden stuk van enkele weken eerder in 
Trouw breng ik graag onder jullie aandacht. Ter bemoediging 
van ons wanneer we niet voor de makkelijke weg kiezen en 
onder druk komen te staan van ‘marktdenken’.   

Laten we kwaliteit voorop zetten, ook al lijkt kwantiteit steeds 
zwaarder te wegen.  

Op een feest van vrienden sprak ik iemand die als 17 jarige in 
Zetten werkte en zo in de Vluchtheuvelkerk kwam. Zij maakte 
vieringen mee met dominee van Leeuwen. “dat was wel heel 
anders dan waar ik vandaan kwam” memoreerde zij.  

Vrij, ruimte gevend en zelf ontdekkend, waren woorden die zij 
hierbij gebruikte. 

Dat was de geest in de Vluchtheuvelkerk, en ik hoop van harte 
dat wij die kunnen bewaren. Laten we elkaar veel Geestkracht 
toewensen! 

Teeja Lont,  oktober 2022 

Uit Trouw 16 september 2022 

Veel mensen missen een plek om levensvragen open te be-
spreken. Dat kan de kerk zijn, maar niet als die zich opsluit in 
een achterhaald godsbeeld, waarschuwen Herman Koetsveld 
en Cristina Pumplun. resp. dominee en vicaris van de Wester-
kerk in Amsterdam. 

Het komt regelmatig voor dat mensen in bijna jaloerse termen 
spreken over de kerk, maar toch denken dat ze daar niets te 
zoeken hebben. Een voorbeeld is Volkskrant-redacteur Fokke 
Obbema. Na een diepingrijpende ervaring van een hartstil-
stand en zijn ‘opwekking uit de dood’ miste hij plaatsen waar 
de vragen van het leven gesteld blijven worden en de bezin-
ning daarop gaande gehouden wordt 
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. Op de vraag wat hem er dan van weerhield om de kerk op te 
zoeken, was zijn antwoord: “Uiteindelijk geloof ik niet dat er een 
opperwezen bestaat die iets met mijn hartstilstand en mijn ge-
slaagde reanimatie te maken heeft” 

Een opmerkelijk antwoord. Dat ‘opperwezen’ is immers een on-
handige uitvinding uit de achttiende eeuw, toen men God steeds 
meer op afstand van het gewone leven van alledag ging zetten.  

Levensbeschouwelijk vacuüm                                                                         
Mensen geloven eenvoudigweg niet (meer) in een g/God die op 
geen enkele manier in verband te brengen is met ons door de 
moderne wetenschap gedomineerde wereldbeeld. Maar dit in 
onze tijd ontstane levensbeschouwelijke vacuüm blijkt óók geen 
doen. Allerlei mogelijke complottheorieën en de meest bizarre 
gedachten worden momenteel ‘geloofd’ als pseudoreligieuze 
alternatieven. In dat vacuüm hebben ook de godsdiensten zon-
der uitzondering de neiging om zich terug te trekken op aloude 
waarheden, met het risico op uitwassen van rabiaat fundamen-
talisme. …….. 

…. Een kerk en een theologie die zich terugtrekt in de zelfge-
noegzaamheid van exclusieve geformuleerde waarheden zal 
misschien blijven bestaan. Maar de prijs, in de vorm van ver-
vreemding, isolatie, polarisatie en marginalisatie is inmiddels 
indrukwekkend hoog en zal nog hoger worden. Het goede 
nieuws: bekering, het omarmen van hernieuwde inzichten, is 
altijd mogelijk. Dat leert zowel de ervaring en dús ook de Bijbel. 
Het was, is en blijft een kwestie van Geestkracht.                                                                           

Het gehele artikel kunt u opvragen bij Teeja: t@thetraining.nl 
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Rooster Rank nov dec 2022 

    predikant uit 
6-nov 10.00 u Hanja van Essen   
6-nov 16.00 u Hanja van Essen   

13-nov 10.00 u Ds.M. v. d. Velden Ede 
20-nov 10.00 u Hanja van Essen   
27-nov 10.00 u Hanja van Essen   

4-dec 10.00 u Wya de Kam-Diepeveen Maurik 
11-dec 10.00 u Dick Kruyt Arnhem 
18-dec 10.00 u Johan Blok Wageningen 
24-dec 21.00 u Voorganger VLH   
25-dec 10.00 u Hanja van Essen   

Rooster Hemmen nov dec 2022 

        
2-nov Dankstond Ds.Klaas Touwen Deil 
6-nov koffiedrinken Ds Stelwagen Leersum 

13-nov  Ds. Diepersloot Wageningen 
20-nov koffiedrinken E.Zondag   
27-nov Eerste Adventszondag Ds.Terlouw Veenendaal 

        
4-dec koffiedrinken Ds.Rijken Veenendaal 

11-dec   Ds.Schinkelshoek Veenendaal 
18-dec   Ds.Koelewijn Renkum 
24-dec Kerstavond ??????   
25-dec 1e Kerstdag ??????   
31-dec Oudejaarsavond ??????   
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Kopij 

Kopij voor het  januari februari nummer 2023-1 moet uiterlijk 15 de-
cember binnen zijn.  

Kopij te sturen naar redactie@vluchtheuvelgemeente.nl 

 VLUCHTHEUVELGEMEENTE ZETTEN 

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

Liturgie boekjes Cor Kiers 

Weekbrief  Ouderling van dienst  

Vluchtheuvelblad  Kopij: redactie@vluchtheuvelgemeente.nl 

Redactie   Atie Huygen, Vacature,(reserve Ruud Schotman) 

Lay-out   Ruud Schotman  

Websitebeheer  Bart Kruijt,  

   e-mail: webmaster@vluchtheuvelgemeente.nl 

Website   www.vluchtheuvelgemeente.nl 

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 Lida van de Voorde, Veldstraat 14,  

   6671 BX Zetten 

 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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