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2023 bloemenrooster Vluchtheuvelkerk                   
   Januari: Hanny en Kees de Ruiter 
   Februari: Ineke Kiers  

Datum/
bijzonderheden Voorganger Organist Collecte  Ouderling 
          
januari-2023         

8 
Ds. Joke Lalkens, 
Emmeloord Henk Heins 

Plaatselijke 
diaconie Wim 

15  
Gemeente-
overleg   

 Louis  
Tiemensma 

PKN Goed 
toegerust 
aan de slag Ruud 

22 HA   
Ds. Joh.  
Diepersloot Louis  Project Bart 

29 Bach cantate 
dienst  

Ds. Pieter  
Endedijk Henk Heins Lezingen Romke 

          
februari-2023         

5  MSV   
Louis  
Tiemensma 

Plaatselijke 
diaconie Kees 

12 Gez. VH Pred. De Rank 
Piet  
Nijenhuis 

Betondorp 
Bloeit Wim 

19 Ds. Dick Kruyt 
Louis  
Tiemensma 

KiA – Ethio-
pië.  Nood-
hulp  Romke 

26 HA 
Margrietha  
Reinders 

Piet  
Nijenhuis Project Ruud 

Rooster Vluchtheuvel 
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14 januari, Peters verjaardag 

 

een heldere en heel koude dag 

te hard bevroren is zijn graf 

mijn moeder hoopt op spoedige dooi 

riskeert narcisjes, in een pot 

 

mijn zoon komt droef en boos uit school 

verdriet om iemand nooit gezien 

bestaat niet hee  de juf gezegd 

maar daarom juist mam, juist daarom 

 

mijn dochter ziet haar kansen schoon: 

hij hield van paarden- en van taart? 

ze bakt hem helemaal alleen 

en ieder krijgt een stukje naam 

 

hij is al der g jaren dood 

wat hebben broer en kind gemeen? 

en blij  hij nu voor al jd klein,  

of groeit hij nog vragen ze mij 

 

BARBARA DE BEAUFORT 

uit:  Dichterbij, Betuwe in poëzie 

Uitgegeven bij het 75 jarig bestaan van boekhandel  B.O.S. 
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Van de kerkenraad 

De kerkenraad kwam bijeen op 14 november en 21 december. 

Algemeen: 

Veel lopende zaken werden besproken met evalua e van de afgelo-
pen diensten en een vooruitblik op de komende ac viteiten. Bijzon-
dere aandacht werd besteed aan de toekomstverkenning. De verga-
dering van 14 november is voor een belangrijk deel gebruikt om sa-
men met classis-predikant Jaap van Beelen realis sche scenario’s 
voor de toekomst te benoemen. De scenario’s zijn vervolgens enigs-
zins uitgewerkt in een no e ter voorbereiding op het overleg met de 
gemeenteleden op 27 november. Deze no e is aan alle VH-leden 
toegestuurd. In de vergadering van 21 december is het overleg met 
de gemeente geëvalueerd en is besproken hoe de vervolgstap er in 
dit proces uit kan zien. Een afspraak over een vervolg op 15 januari 
staat elders in dit krantje.  

VH-leden: 

Er zijn verschillende versies van de ledenlijst van de Vluchtheuvelge-
meente aanwezig, die we op korte termijn willen verwerken tot één 
correcte lijst. Op de PKN ledenlijst van de Vluchtheuvelgemeente 
staan ook onbekenden. Op onze eigen VH lijst staan mensen die geen 
lid zijn van de PKN. Ook staan er mensen die bij andere kerken staan 
ingeschreven. We proberen om tot zo correct mogelijke VH ledenlijst 
te komen.  
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Consulent: 

In de afgelopen periode is een gesprek gevoerd met onze consulent, 
Mar n de Jong, waarin de gang van zaken is geëvalueerd. Het consu-
lentschap verloopt voor zowel de VH gemeente als Mar n naar te-
vredenheid. Desgevraagd gaf Mar n aan dat hij voorlopig onze con-
sulent wil blijven. Dit stellen we zeer op prijs.  

Maandslui ngen in de Andalhof: 

De PG Herveld hee  het ini a ef genomen de maandslui ngen in de 
Andalhof (voorheen Hoge Hof) te herva en en hee  de andere ker-
ken in de regio gevraagd om daar ook aan bij te dragen. Namens de 
VH-gemeente hebben Lida en Hannie aangegeven dat ze bereid zijn 
eenmaal per jaar een maandslui ng te verzorgen. Heel fijn! 

Vertrouwenspersonen: 

Op ini a ef van de PG Herveld en Sluik Ewijk en PG Huissen is posi-
ef gereageerd om met andere gemeenten in de buurt een of meer 

gezamenlijke vertrouwenspersonen aan te stellen. Inmiddels hebben 
zich 7 vertrouwenspersonen gemeld. Over de bijdrage van de VH aan 
een cursus voor de regionale vertrouwenspersonen is overlegd. 

Financiën: 

Jaarverslagen en begro ngen van kerk en diaconie zijn goedgekeurd 
en ingediend bij PKN.  

De volgende KR vergadering zal zijn op 25 Januari 2023. 
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Seniorenbijeenkomst  

Op 10 januari hebben we een nieuwjaarsbijeenkomst gepland, zoals 
gewend om 10 uur.  

Groeten Tineke 

Overig: 

Over de betrokkenheid van veel VH-leden bij diverse ac viteiten is 
met veel dank gesproken. Over de samenstelling van de kerkenraad 
is benadrukt dat Wim en Ruud na 2 termijnen van 4 jaar de kerken-
raad per 24 september 2023  zullen verlaten. We zijn dan ook op 
zoek naar kandidaat-kerkenraadsleden!   

De volgende KR vergadering zal zijn op 25 Januari 2023. 
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In memoriam Frits Sipman  (16 januari 1950   -  5 november 2022) 
 
 
In de nacht van 4 op 5 november 2022 is Frits Sipman thuis overle-
den. Hij was 72 jaar. Wij wisten dat het moment van overlijden nabij 
was, maar als het dan echt zo is, schrik je. Zo begon de dienstdoend 
ouderling op zondag 6 november 2022 de meespeelviering met het 
melden van het overlijden van Frits. Die zondag was het gedenken en 
voor Frits zijn vele kaarsen gebrand. 
 
Frits was zeer betrokken bij de Vluchtheuvel. Tot voor kort zat hij in 
de kerkenraad en zong hij mee in de cantorij.  
 
Begin 2010 is Frits ac ef geworden voor de Vluchtheuvelgemeente. 
Daarvoor kenden wij hem vooral van zijn muziek en zijn aandeel, sa-
men met ds. Hanno Niemeijer, in de kerstvieringen van de s ch ng 
die in de Vluchtheuvelkerk werden gehouden, waarvoor ook de leden 
van de Vluchtheuvelgemeente en de bestuursleden van de s ch ng 
uitgenodigd werden. 
 
Toen de s ch ng de Vluchtheuvelkerk ging restaureren en wij voor 
onze kerkdiensten een andere ruimte moesten vinden begin 2010, 
hee  Frits er voor kunnen zorgen dat wij in zijn school, De Brouwerij, 
terecht konden. Frits opende en sloot en vanaf dat moment deed hij 
ac ef mee in de Vluchtheuvel. Hij verzorgde het geluid voor al onze 
diensten en zorgde er voor dat de meespeelviering de li  en andere 
ruimten kon gebruiken. Ook mochten wij gebruik maken van de kopi-
eerfaciliteiten in de school. De cantorij mocht er op donderdagavond 
oefenen en hij werd lid van de cantorij.  
 
Ook toen we in september 2012 weer in de Vluchtheuvel konden ker-
ken bleef hij ac ef met allerlei hand- en spandiensten en bereidde in 
menig liturgiegroep vieringen voor.  
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Foto Jaap van Tuyl 

Vorig jaar zat hij in de voorbereidingsgroep voor het jubileum en in-
terviewde hij voor het jubileumboekje de op 17 september 2022 
overleden Tineke Maats. 
De laatste keer dat hij in de kerk was, was op 19 juni 2022, de Heuvel-
lezing over poëzie.  Frits droeg zijn gedicht ’Onwetend weten’ voor. 
 

Als de muziek is weggestorven 
En de filmzaal wordt verlicht 
Komt de werkelijkheid heel dicht 
Bij waar mijn naaktheid is verborgen. 

 
Wat zou ik graag onwetend blijven 
Van mijn einde op termijn 
Steeds weer vlucht ik voor die pijn 
Van het weten in dit schrijven 
Dood als spel in veel verhalen 
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Films, toneel, gespeelde klucht 
Tot het doek het einde zucht 
En het echt het gaat bepalen 
Fantasie om weg te zweven 

 
Op de golven van vergeet 
Omdat ik ben en dus ook weet 
Dat we niet eeuwig zullen leven. 

 
De uitvaartdienst van Frits was op vrijdag 11 novem-

ber 2022 in de Vluchtheuvelkerk en werd geleid door ds. Jan-
Mar n Berghuis, Henk Heins speelde orgel en Ruud Schotman 
was ouderling. 

 
De kerk was vol, bijna alle plaatsen waren bezet, ook 

de galerij. 
Zijn vrouw Astrid, kinderen, familieleden en vrienden, 

staken kaarsen aan, spraken woorden van herinnering, zon-
gen en droegen gedichten voor. 

Jan-Mar n vertelde hoe hij na de bediening van een 
avondmaaldienst in de Vluchtheuvelkerk, met brood en wijn 
naar het huis van Frits ging en daar met hem en zijn dierba-
ren ook avondmaal vierde. 

In de dienst werd door de kerkenraadsleden van de 
Vluchtheuvelkerk gecollecteerd voor het KWF. 

Heel bijzonder was het aandeel van de cantorij o.l.v. 
José Brands. Naast de huidige leden zongen veel oud-leden 
en vrienden mee die ooit met Frits in de cantorij gezongen 
hebben. 
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               Foto Ruud Schotman 

 
Bij het verlaten van de kerk werd onder klokgelui een erehaag 
gevormd tussen de uitgang van de kerk en de Bakkerstraat, 
waar de rouwstoet tussendoor liep.  
Frits is in besloten kring begraven in Hemmen.  

 
 Kees de Ruiter 
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Diaconie 
 
Collecteopbrengsten voor de diaconie   
 
23-10   21,70   plaatselijke diaconie 
30-10   63,35   project 
06-11   57,00   kia (Zambia) 
13-11   106,45  Betondorp Bloeit 
27-11   65,15   project 
04-12   66,00   kerstgroet 
11-12   16,00   pastoraat 
 
In de periode 15 oktober 2022 – 15 december 2022 zijn 
geen gi en ontvangen voor de diaconie. 
       
Aan Maladah Gambia is op 7 december 2022 overgemaakt 
€ 475,00.    
Aan Betondorp Bloeit is op 7 december 2022 overgemaakt 
€ 500,00. 
 
Kees de Ruiter 
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Bestemming collectes: 

 

Januari  2023   

8 Plaatselijke diaconie 

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze eigen plaat-
selijke diaconie en ons eigen pastoraat. Met de opbrengst wordt on-
dermeer hulp binnen de gemeente verleend, en worden de diaconale 
quota voldaan. 

15 PKN : Goed toegerust aan de slag 

Binnen de Protestantse Kerk zijn enduizenden vrijwilligers ac ef, 
zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terrei-
nen: van pastoraat tot missionaire presen e, van diaconaat tot 
jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. 
Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. 
De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainings-
aanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 

22 Project 

29 Bach cantatedienst (geen collecte voor de diaconie) 

 

Februari 2023 

 

5 Plaatselijke diaconie 

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze eigen plaat-
selijke diaconie en ons eigen pastoraat. Met de opbrengst wordt on-
dermeer hulp binnen de gemeente verleend, en worden de diaconale 
quota voldaan. 
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12  Betondorp Bloeit  

Margrietha Reinders is buurtdominee in Amsterdam Betondorp. 

Om het werk in Betondorp te kunnen con nueren is een s ch ng 
opgericht met de naam S ch ng Betondorp Bloeit. In deze naam ligt 
het verlangen om Betondorp figuurlijk te laten bloeien en belangrij-
ker 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. 

19  Kerk in Ac e. Ethiopië - Noodhulp en rampenpreven e 

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelma g getroffen door 
langdurige droogte en he ige regenval. Vee ster  en oogsten misluk-
ken. Veel mensen raken daardoor a ankelijk van voedselhulp. Met 
steun van Kerk in Ac e leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare 
grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen 
die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien 
wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen 
met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn 
als de oogst tegenvalt. 

26 Project 
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Verslag van de zevende heuvellezing 18-12-22 

Zondag 18 december werd de lezing ingevuld door Mariëlle van Beek 
met Medita on des Tanzes/ Sacred Dance. Dit was de 4e advent en 
Mariëlle legde uit dat we dit keer naar kerst een 5e week beleven, 
kerst valt op de 5e advent. Dat is niet ieder jaar zo en daarom bijzon-
der.  

In de Sacred Dance is de getallensymboliek een belangrijk aspect.  

De 4 is het aardegetal, wij leven op aarde en in het aardse wordt de 
Nieuwe Mens geboren. 

Het getal van de Nieuwe Mens is de 5. 

De Cantorij en Louis verzorgden live muziek waarop wij konden dan-
sen. 

De eerste dans was ‘Praying’. Daarna volgden 3 dansen bij de Tai-
zéliederen: Bij God ben ik geborgen, God is vol liefde en Als alles duis-
ter is. 

Bij die laatste dans reikt één arm omhoog, Greetje benadrukte hoe 
troostend dat gebaar is, bij de tekst ‘als alles duister is’. Verschillende 
heuvelaars zeiden niet te kunnen dansen en tegelijk het meedoen aan 
deze dansen als heel posi ef te ervaren, vooral door de gebaren met 
hun symbolische betekenis.  

Uit de zanggroep kwam de opmerking dat ze misschien ook wel had-
den willen dansen in plaats van zingen en dat tegelijk de dansbewe-
ging diepere betekenis gaf aan hun zang. Andersom ervaarden de 
dansers dat ook.  

Bij de laatste dans dansten 5 (!) dansers in het midden en bewogen 
de anderen in een cirkel daarachter.  

“Dank dat jullie achter mij stonden/staan” werd door iemand gezegd, 
dat voelde heel gedragen. 
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Door dit met elkaar in een cirkel te beleven wordt de onderlinge ver-
bondenheid tastbaar en werd zo benadrukt. 

        

 
Dank aan iedereen die dit mogelijk maakte, en dank aan de kerken-
raad en lezinggroep die ruimte boden aan dansen op 4e advent. 

 

Teeja Lont 

18-12-22  



16 

VH Kerkblad Januari Februari 2023-1 

Kerstviering  2023 in de Vluchtheuvel 
 
Lieve mensen,  
 
Het leek wel of niemand wilde geloven dat er toch echt kerst gevierd 
kon worden dit jaar. 
We waren laat met alles. 
Laat voordat het doordrong dat we nu toch echt iets moesten organi-
seren voor kerst. 
Voor kerstavond met de Rank. 
Dat deden we echter uiteindelijk met veel plezier en in één avond, 
samen met Jan Mar n. 
De cantorij was zelf al begonnen met het oefenen van kerstliedjes 
omdat ze niets hoorden van de “organisa e”. 
De kerstboom werd gekocht, afgeleverd bij de kerk en even buiten 
“geparkeerd”. 
Dat was onder een slecht gesternte. 
Toen de “jongens” , Dolf en Ruud, hem binnen wilden ze en was hij 
verdwenen. 
 
Toch maar weer in Ressen gekeken of er nog één te koop stond en 
zowaar, deze hebt u kunnen zien in de kerk. 
Ook op het laatste nippertje alles versierd, mensen gevraagd warme  
chocomel mee te brengen en een warmhoudpan voor de glühwein 
geregeld. 
Toen kon het feest beginnen. 
 
 
 



17 

VH Kerkblad Januari Februari 2023-1 

 
Kerstavond stonden de lichtjes weer te branden langs het pad en kon 
men de heuvel op naar de kerk, als vanouds. 
Toch was het niet als vanouds. 
We misten markante figuren en voor sommige bezoekers was het 
missen nog heel vers. 
En dan is kerst niet de gemakkelijkste jd. 
 
Er waren behoorlijk wat mensen in de kerk, echter, het aantal van 
weleer was het niet. 
 Maar de geboorte van het Kind blijven we vieren, hoe dan ook. 
De cantorij zong met hart en ziel, Henk speelde de sterren van de he-
mel en de aanwezigen deden uit volle borst mee. 
Toch heb ik gehoord dat er nog meer gezongen zou moeten worden. 
“Dat nemen we mee”, zeg ik u toe. 
Jan Mar n hield een gloedvol betoog, voor zover mogelijk, want ook 
wij weten natuurlijk dat er nog lang geen vrede is op aarde. 
Na afloop bleven veel mensen even een glaasje drinken. 
Dat was heel fijn. 
Er werd geanimeerd en gezellig nagepraat. 
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Al met al, net als de voorbereidingen, een bewogen dienst en avond. 
Kerst beweegt mee met het leven. 
 
Willemien 
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Meespeelviering januari en februari 2023 

We wensen alle mensenkinderen een heel 
gelukkig nieuwjaar! 

Wij kijken met plezier terug naar de mees-
peelvieringen van vorig jaar  

en zijn nieuwsgierig naar de verhalen die in het nieuwe jaar zullen ko-
men.     HDK 

Maria en Jozef hebben heel wat meegemaakt vóór, en na de geboor-
te van Jezus. Hoe zou het nu met hen gaan? Willen we ons daar in 
verdiepen of gaat het in de meespeelviering van februari over een 
andere vrouw dan Maria?  

Terwijl we dit stukje in december schrijven en zelfs nog kerst gaan 
vieren, zijn wij volop met Maria bezig en willen we nog geen afscheid 
van haar nemen. Wat een boeiende vrouw en wat hee  Merije haar 
prach g gespeeld.  

Stel je voor: een engel die zomaar langs komt en zegt dat je een zoon 
krijgt en dat zijn naam al is bedacht. Maria schrikt even en gaat dan 
laconiek aan de slag met de babykamer, gelukkig is Jozef mmerman, 
hij en de hele buurtgemeenschap helpen mee. 

Het is daarna nog een hele toestand geweest hoorden we, dat ze 
plotseling op reis moesten en snel beslissen wat ze mee wilden ne-
men. Wat denk je: is die slinger van wiegjes met goede wensen mee 
gegaan? Daar hebben jullie hard aan gewerkt en ze vonden hem 
prach g!  

We zien elkaar graag weer op 5 februari om een nieuw verhaal samen 
te beleven. 

Tot in het nieuwe jaar! Hartelijke groetjes van Hannie, Marjo en Teeja 
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Gemeenteochtend op 15 januari 2023 

Na een eerste gemeenteoverleg op 27 november, willen we iedereen 
in het nieuwejaar graag uitnodigen voor een gemeenteochtend op 
zondag 15 januari om 10 uur in de Vluchtheuvel. Er is dan geen regu-
liere dienst en we willen dit jds p graag benu en om het gesprek 
met de gemeente voort te ze en en verder invulling te geven aan het 
voorkeursscenario.  

In het eerste gemeenteoverleg is een no e besproken waarin drie 
realis sche scenario’s voor de toekomst zijn beschreven. De drie sce-
nario’s waren achtereenvolgens 1) volledig samengaan met een of 
meer buurgemeenten, 2) doorgaan als kleine, zelfstandige gemeente 
met kleine kerkenraad en 3) voortbestaan als zgn. 'huisgemeente' van 
een grotere buur. De voor- en nadelen zijn gezamenlijk met u geïn-
ventariseerd en besproken en tot slot hebben we u gevraagd naar het 
voorkeursscenario. Door u is  vooral de wens genoemd om het eigen 
karakter van de Vluchtheuvelgemeente te behouden. 

Daarvoor werden twee voorkeuren uitgesproken. 

Om als een zelfstandige PKN kerk van bijzondere aard in een lich-
tere organisatorische se ng door te gaan. (PKN ontwikkelt 
hiervoor ruimte; scenario 2 kreeg 22 stemmen) 

Met, zo nodig, een uitloop naar een Huiskamergemeente, waarbij 
formele taken geheel of gedeeltelijk overgedragen worden 
aan een grotere PKN gemeente; scenario 3 kreeg 20 stemmen. 

In beide gevallen blij-
ven we in de Vlucht-
heuvelkerk zolang dat 
mogelijk is. 
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Op deze gemeenteochtend willen we graag met u dieper ingaan op 
de consequen es in de toekomst voor de ac viteiten die nu door 
een groot aantal betrokken personen worden uitgevoerd. Kan dit de 
komende jaren op dezelfde manier worden georganiseerd, worden 
knelpunten voorzien en/of moeten we bepaalde zaken anders aan-
pakken en/of organiseren?  

Het gaat o.a. om de volgende ac viteiten: 

· Meespeelvieringen 
· Heuvellezingen 
· Erediensten  
· Cantorij 
· Pastoraal werk 
· Diaconaal werk 
· Kerkenraad  
· Senioren bijeenkomsten 
· Kerkblad, weekbrieven liturgieboekjes   
· Gezamenlijke ac viteiten met plaatselijke kerken     
· Andere zaken, zoals preekvoorziening, publiciteit  
· Financiën  

Graag uw aller bijdrage aan deze ochtend 
over de toekomst van de Vluchtheuvelge-
meente  

Namens de Kerkenraad 

Ruud Schotman 
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Cantate nr. 93 van Johann Sebas an Bach in de Vluchtheuvelkerk 

Op 29 januari om 10:00 uur vieren we in de Vluchtheuvelkerk een 
bijzondere dienst in Lutherse sfeer. Het Bachensemble Arnhem, een 
ambi eus koor en semi-professioneel orkest onder leiding van Thea 
Endedijk, en professionele solisten komen dan de cantate ‘Wer nur 
den lieben Go  lässt walten’ (BWV93) uitvoeren precies zoals hij 
bedoeld is: als onderdeel van de kerkdienst. Pieter Endedijk, predi-
kant en musicus, zal in deze dienst voorgaan. Als solisten zullen 
meewerken: Jennifer van der Hart (sopraan), Mariska Wessel (alt), 
Guido Groenland (tenor) en Hans Scholing (bas). Ook organist Henk 
Heins, een groot lie ebber van J.S. Bach, draagt aan de dienst bij.    

De Lutherse tradi e en de Vluchtheuvel hebben allebei wel wat 
‘katholieke’ trekjes, zoals kaarsen en veel muziek. Er zullen in deze 
dienst meer gezongen gebeden en acclama es voorkomen dan in 
een hervormde of gereformeerde dienst. Al met al beloo  dit een 
dienst te worden die zeer de moeite waard is: uiteraard vanwege de 
prach ge muziek van Bach, met (le erlijk) alle toeters en bellen, 
violen, hobo’s en een fagot - en dat in de Vluchtheuvelkerk! -  maar 
ook omdat het een unieke kans is om eens te ervaren waar dit soort 
muziek eigenlijk over gaat en waar het ooit voor bedoeld was. 

Bach schreef deze cantate (BWV 93) in 1724, ruim een jaar na zijn 

aantreden als Thomascantor te Leipzig. De cantate behoort tot de 
tweede jaargang cantates die Bach in Leipzig componeerde, en be-

antwoordt dan ook aan het model dat hij in die cyclus wilde volgen: 

de koraalcantate. Telkens ligt één van de bekende kerkliederen 
(koralen) aan zo'n cantate ten grondslag; de tekst en melodie van 

het eerste en laatste koraalcouplet worden ongewijzigd gebruikt in 
een openingskoor en een slotkoraal, terwijl de tussenliggende cou-

ple en worden geparafraseerd tot recita ef- en ariateksten.  
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Bach varieert en experimenteert binnen dit format voortdurend, zo-
als BWV 93 bij uitstek illustreert, zowel met vorm en structuur van 
het openingskoor als met le erlijke citaten uit koraaltekst en -
melodie in de sologedeelten. Het oorspronkelijke koraal Wer nur den 
lieben Go  lässt walten is een zeer populair kerklied in Duitsland (de 
Nederlandse vertaling - Wie zich alleen door God laat leiden - vindt u 
als lied 905 in het nieuwe Liedboek). Het werd in 1641, midden in de 
der gjarige oorlog, geschreven en van een melodie voorzien door de 
dan twin gjarige dichter en componist Georg Neumark (1621-1681) 
nadat deze, uit zijn moederland Thüringen vluchtend voor het oor-
logsgeweld, onderweg was beroofd en na wilde omzwervingen rust 
had gevonden in een betrekking als huisleraar te Kiel. Het thema is 
daarom: aanvaarding en godsvertrouwen, wat er ook gebeurt. Hier-
over zullen we jdens de dienst ongetwijfeld meer horen! 

Het Bachensemble Arnhem, geleid door Thea en Pieter Endedijk, 
hee  een eigen projectkoor met ervaren zangers, een prach g orkest 
en huurt professionele solisten in. Het ensemble voert elk jaar zo’n 
vier cantates uit in kerkdiensten in de regio, maar trad onlangs ook 
op met een eigen concert waarin naast Bach ook G.F. Händel voorbij-
kwam. Het ensemble bestaat al 30 jaar, was tot voor kort verbonden 
aan de Lutherse gemeente 
Arnhem, maar opereert nu 
zelfstandig. Op de website 
(bachensemblearnhem.nl) 
zijn voorgaande optredens 
te zien en beluisteren. 

Van harte welkom! 

Bart 
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Van de Werkgroep VIS 

We maken in 2023 een nieuwe start, na een bewogen jaar waarin 
ontze end veel gebeurde in de buitenwereld, ver weg, maar ook 
dichtbij. Het lawaai van de wereld – in allerlei vormen – kan je soms 
het gevoel geven overweldigd te worden. Wat is het dan goed om 
eens naar binnen te keren. Bijvoorbeeld op een pelgrimswandeling.  

Wegen met Zegen 

Op zaterdag 7 januari 2023 wordt de vierde etappe van de pelgrims-
route gelopen: de etappe van Ze en naar Heteren (15,5 km). U kunt 
zich aanmelden bij: justbennis@gmail.com. Details, jds p en start-
punt, etc., volgen na opgave. 

S lte-dag 

Helaas zijn er te weinig aanmeldingen voor de s lte-dag, die op 21 
januari gepland stond. De werkgroep VIS hee  daarom besloten deze 
ac viteit niet door te laten gaan. 

Filmcafé II 

Op vrijdagavond 27 januari presenteert het Filmcafé de film Denial 
(2016), een indringende en zeer actuele film die tot nadenken stemt 
over waarheid, werkelijkheid en je individuele posi e daarin. De twee 
topacteurs Rachel Weisz en Timothy Spall spelen in een maatschap-
pelijk duel dat van het begin tot het einde boeit. Het verhaal gaat 
over interpreta e van de Joodse geschiedenis, de Tweede Wereld-
oorlog en bovenal over vrijheid. Mag je alles zeggen wat je denkt of 
vindt? 

De filmavond is in de Vloedschuur te Heteren, en begint om 20.00 
uur.  

 



25 

VH Kerkblad Januari Februari 2023-1 

Overige VIS-ac viteiten in 2023: 

Elke 1ste zaterdag van de maand: Pelgrimsroute Wegen met Zegen. 
Vrijdag 24 februari: Excursie naar Museum KRONA “Licht!”. Maximaal 

30 deelnemers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  
Woensdagavond 8 maart in het Zendingslokaal in Hemmen: De stem 

van vrouwelijke mys ci met medewerking van Marga Zwiggelaar. 
Dinsdag 9 mei: Bezoek aan de synagoge van Enschede, excursie o.l.v. 

Wim de Zeeuw. 

U kunt zich voor alle ac viteiten opgeven met het vertrouwde formu-
lier dat u in het Gele Boekje vindt, of 
via aanmeldengeleboekje@gmail.com. Wilt u bij het aanmelden 
doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, 
met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aan-
biedt? 

Namens de Werkgroep VIS, 
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Rooster Rank  

Rooster Hemmen 

 Datum Tijd Voorganger Plaats Info 
          
1-jan 10.00 u Theo Doornebal Herveld Nieuwjaarsdag 

8-jan 10.00 u 
Garbrich  
Baalbergen Bennekom   

15-jan 10.00 u Yolanda Voorhaar Ede 
Maal jd van de 
Heer 

22-jan 10.00 u Hanja     

29-jan 10.00 u 
Mar van der  
Velden Ede   

5 febr. 10.00 u Margreet de Bree 
Wester-
voort Werelddiaconaat 

12 febr. 10.00 u Hanja   
Gezamenlijke 
dienst in De VLH 

19 febr. 10.00 u Arjen Hiemstra Arnhem  

26-feb 10.00 u Hanja   

1e van 40-dagen/  
Maal jd van de 
Heer 

Datum 2023 Voorganger Woonplaats 

1-jan Ds.Wya de Kam-Diepeveen Maurik 
8-jan Ds.Goedendorp Leersum 

15-jan Ds. Nico Sjoer Wageningen 
22-jan Ds. Petra Doorn Oosterbeek 
29-jan Ds.Flobbe Naarden 

      
5-feb Ds. Nico van Tellingen Rhenen 

12-feb Ds. Koelewijn Renkum 
19-feb Ds. Kamp Heteren 
26-feb Ds. de Zwart Arnhem 
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