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Welkomstlied jubileum 150 jaar Vluchtheuvelgemeente 

 

Melodie: Bless the Lord – Taizé 
Tekst: liturgiegroep meespeelviering 

 

 
 
2.  
Anderhalve eeuw, De klok luidt, kom eraan 
Anderhalve eeuw, voor jong en oud ruim baan 
 
3.  
Vrij en creatief, in denken en in doen 
Heb de Heuvel lief, gemeente in het groen 
 
4.  
Wat een ruimte hier, met woorden en muziek 
Heuvels zijn maakt fier, met soms wat romantiek 
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Voorwoord 

150 jaar Vluchtheuvel. Vorig jaar in 2020 was dat. Wij wilden het toen vieren, maar 
Covid-19 gooide roet in het eten. Nu kan het wel. Het is inmiddels ruim 151 jaar. Zon-
dag 31 oktober 2021 is de viering. Een bijzondere dag: Hervormingsdag. Juist op die dag 
vieren wij dat wij in 1870 een gemeente geworden zijn. 

Kerkdiensten werden al veel eerder in de toenmalige stichting gehouden. Na de bouw 
van de Vluchtheuvelkerk is de Vluchtheuvelgemeente in 1870 formeel gevormd als ge-
stichtsgemeente binnen de Nederlands Hervormde Kerk. Heldring werd bevestigd en 
leidde de eerste dienst. Zijn vriend Nicolaas Beets sprak hem toe! 

Met de komst van de PKN in 2004 moest de gestichtsgemeente omgevormd worden in 
een reguliere gemeente binnen de PKN met een eigen predikantsplaats. Eind 2003 is dat 
gebeurd en vanaf die tijd zijn wij ‘Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk Zetten’ en 
hebben we een predikantsplaats. 

Over de vorming van die gestichtsgemeente leest u in dit boekje. De predikanten die 
vanaf 1980 aan de Vluchtheuvelkerk zijn verbonden hebben over hun tijd geschreven. 
De verschillende groepen die binnen de Vluchtheuvelkerk actief waren en/of zijn schrij-
ven daarover en er worden wetenswaardigheden over de Vluchtheuvel vermeld. De li-
turgie voor de jubileumdienst en samenvattingen van de verschillende sprekers comple-
teren het geheel. 

Al met al een boekje waar veel in staat over de Vluchtheuvel en waar wij veel plezier aan 
hebben beleefd om het samen te stellen en het jubileum voor te bereiden. Volledig zijn 
kan niet en is ook niet de bedoeling. Ons stond voor ogen een boekje over de geschie-
denis van de Vluchtheuvel te maken met herinneringen en wetenswaardigheden. Het is 
onze keuze en vanzelfsprekend is die keuze arbitrair. 

Wij danken iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan dit jubileum en 
ons van informatie en hulp heeft voorzien. Wij hopen dat het lezen van dit boek plezierig 
is en dat het uitnodigt tot gesprek met elkaar. 

 
 
 

De jubileumcommissie 
 

Cor Kiers 
Teeja Lont 

Wim van Rookhuijzen 
Kees de Ruiter 

Frits Sipman 
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Inleiding 

 

 

In 2006 kregen Louis Tiemensma (preses) en Kees de Ruiter (scriba) formeel toegang 
tot het archief van de Classis Nijmegen, om de stukken te bestuderen die betrekking 
hadden op de Vluchtheuvelgemeente te Zetten. Een aantal brieven en andere documen-
ten, waar geen voorbehoud van privacy meer op bestond (voornamelijk documenten 
van vóór 1980), is toen gekopieerd. 

Deze documenten en brieven zijn geschreven door of aan of over een aantal van de ons 
bekende hoofdrolspelers uit het verleden en geven een uniek inkijkje in de ontstaansge-
schiedenis van de Vluchtheuvelgemeente. Juist omdat het brieven zijn, met de hand ge-
schreven, met doorhalingen, waarvan toen der tijd slechts 1 uniek exemplaar bestond, 
geeft dit bij het lezen een gevoel of je er zelf bij geweest bent. 

Tegelijkertijd valt het niet mee om die handgeschreven epistels vlot te lezen. Woorden 
en daardoor het begrip voor complete zinnen vallen weg, en dan is het moeilijk om het 
overzicht te bewaren. 

Daarom vonden we het leuk om ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de 
Vluchtheuvelgemeente die documenten wat makkelijker leesbaar te maken door ze ge-
woon uit te typen. Zoveel mogelijk zijn de woorden getypt zoals ze destijds geschreven 
werden. Afkortingen in de geschreven brief zijn in de getypte versie voluit geschreven. 
Dat komt de leesbaarheid ten goede. 

Na de stichting van de Vluchtheuvelgemeente en de inbedding van de gemeente in de 
Nederlandsch Hervormde Kerk, volgde een lange periode waarin niet zoveel gebeurde 
op kerkelijk gebied. De kerk was toch meer een instituut met regelingen van bovenaf. 
Na 1950 begon dat te veranderen, waarbij meer beslissingsbevoegdheid bij de afzonder-
lijke kerkgemeenschappen werd neergelegd, en waarbij, vooral ook op de Vluchtheuvel, 
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de kerkgemeenschap juist steeds meer werd gedragen door de gemeenteleden en hun 
activiteiten.  

Op die ontwikkelingen kijken we terug middels de herinneringen van voorgangers van 
de tijd na 1980 en een beschrijving van en door de verschillende groepen en activiteiten 
die onze Vluchtheuvelgemeente maken tot wat het is.  

Voor u ligt het boekje met de kopie van de oorspronkelijke brieven, de uitgetypte versies, 
de memoires van uit recentere tijden en ons commentaar, verlevendigd met een aantal 
foto’s. 

Het is een bloemlezing van tijdsbeelden, vooral niet volledig, vol met eigen interpreta-
ties, en eenieder mag ervan vinden wat hij of zij wil, helemaal in de geest van onze 
Vluchtheuvelgemeente. 

 

Wij wensen u veel leesplezier, 

 

De samenstellers 
Oktober 2021 
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1. Conceptreglement voor de nieuwe Gestichtskerk 
(21 april 1869) 

Brief van een Lid van het Classicaal Bestuur van Nijmegen (i.c. Johannes Hendrik Jonc-
kers, predikant van de Hervormde Gemeente Heteren van 07-02-1841 tot 25-07-1886) 
aan de Scriba van het Classicaal Bestuur van Nijmegen. 

Ds. Jonckers heeft op verzoek van Heldring een Conceptreglement voor de Vluchtheu-
velkerk gemaakt, en vraagt de Scriba van de Classis om daar nog even naar te kijken. Hij 
komt verder in deze brief tot de conclusie dat volgens het Synodale Reglement Nieuwe 
Gemeenten uit 1869 het Classicaal Bestuur van Nijmegen gemachtigd is om zonder for-
mele instemming van o.a. de Hervormde kerk van Zetten en/of het Provinciaal Bestuur 
van Gelderland akkoord te gaan met de stichting van de Vluchtheuvelkerk te Zetten.  

Die conclusie lijkt overigens een pak van zijn hart, 
want Heldring had nog niets gedaan aan overleg 
met derden. Gelukkig werd dat dus ingehaald 
door dat nieuwe Synodale reglement, dat op het 
moment van het schrijven van deze brief net was 
gepubliceerd. Maar wie weet was Heldring al wel 
op de hoogte dat dat nieuwe reglement eraan zat 
te komen, en had zich dus de moeite van dat over-
leg met derden bespaard. 

Een opmerkelijke laatste paar regels in de brief 
over de samenstelling van de kerkenraad in Hete-
ren, en de invloed daarvan op de bediening (van 
het woord?). Die klinken tamelijk neerbuigend, 
en lijken niet heel geschikt om in een formele brief 
te zetten, die ook nog eens wordt gearchiveerd. 
Deze brief was daarom mogelijk als een soort 1 op 1, zonder cc’s bedoeld, zo van “Amice, 
kijk hier eens naar”. Vreemd dat deze brief dan toch in het archief is terecht gekomen. 

Waarschijnlijk is, na te zijn behandeld/aangenomen in de vergadering van het Classicaal 
Bestuur van Nijmegen in mei 1869, dit conceptreglement gestuurd naar de Hervormde 
Kerk van Zetten, die in haar brief van juni 1869 haar (niet formele, want ze is immers 
geen partij) bezwaren ventileert.  
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De brief 

745 Heteren, 21 Apr 1869 

Amice Scriba! -Heldring vroeg mij indertijd een conceptreglement voor zijne nieuwe Ge-
stichtskerk.  

Ik nam het door de Synode vastgestelde Reglement voor Meerenberg, dd 11 juli 1861, tot 
basis, en bracht daarin de door mij nodig voorkomende wijzigingen.  

Dat reglement van mij is nu door de Directeur letterlijk overgenomen, en hij zendt het 
mij, om het in ons bestuur ter tafel te brengen. Ik zend het voorshands aan U ter inzage 
en overweging.  

Een groot deel van Art. 4 heb ik overgenomen uit Art. 77 Reglement Vacaturen. Maar ik 
had indertijd Heldring ook reeds geschreven over aanvragen en opgaven bij het stichten 
van nieuwe gemeenten, die ik vermeende ook hier nodig te zijn, maar die hij niet schijnt 
gedaan te hebben.  

Nu ligt het nieuwe Synode Reglement Nieuwe Gemeenten van 1869 voor mij.  

De officiële aanvraag aan het Classicaal Bestuur Art. 3, kan hier, dunkt mij, niet alleen 
door zijn schrijven aan mij, maar door de macht, ons in Art. 4 verleend vervallen. 

Of de kaart en de opgave van leden der nieuwe gemeente, Art.5, bij een gestichtsgemeente 
te pas komen, betwijfel ik, maar zouden de overige opgaven van dat Artikel hier ook ver-
eischt worden, en zou, naar Art.6, de Kerkeraad van Zetten en het Prov. College van toe-
zicht hier moeten gehoord worden? Mijns inziens hebben Kerkeraad en Prov. College met 
een Gestichtskerk, die geen de minste aanspraak op subsidie uit de Kerkekas maken kan, 
en ook geen particuliere huizen zich toeëigent, dan voor zoverre zij met het Gesticht in 
onmiddellijk verband staan, al zeer weinig te maken, en zou kennisgeving aan den Ker-
keraad van het tot stand komen der Gestichtskerk binnen zijn ressort voldoende zijn. 

Acht gij intusschen het een of ander van het bovengenoemde noodzakelijk, correspondeer 
dan daarover s.v.p. met Heldring, dan kan de zaak op onze Meivergadering haar beslag 
krijgen. Gij zult, aan de visitatie tabel wel bespeurd hebben, dat ook ik mij(?), althans ten 
deele, met(?) een orthodoxen Kerkeraad ben voorzien. Onze bediening wordt hoe langer 
hoe vermakelijker. –Vale(?)! 

n.o.t.t. 

Johs Jonckers  
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Reglement 

voor den Hervormde Gestichtskerk 

te 

Zetten 

.______________. 

Artikel 1. 

Er bestaat, bij en ten behoeven van de Protestantsche philantropische Gestichten Steen-
beek, Talitha-Kumi, Bethel en de Normaalschool, eenen Hervormde Gestichtskerk, geheel 
afgescheiden van de Hervormde gemeente te Zetten, en geplaatst onder het onmiddellijk 
toezigt van het Classicaal Bestuur van Nijmegen. 

Artikel 2. 

De Predikant der Gestichtskerk te Zetten, door de gezamenlijke Directien dezen Gestich-
ten benoemd uit dienstdoende of emeriti-predikanten of uit de Candidaten tot de Heilige 
dienst bij de Nederlandsche Hervormde Kerk, wordt kerkelijk beroepen door het Classic-
aal Bestuur van Nijmegen. 

Artikel 3. 

De kerkelijke beroeping is onderworpen aan den goedkeuring van het Provinciaal Kerk-
bestuur van Gelderland, hetwelk ook, ingeval de beroepene is Candidaat tot de Heilige 
dienst, het visum verleent en bij het Ministerieël Departement het bewijs aanvraagt dat 
hij gerechtigd is tot de voordeelen, welken buiten het Landstractement door den predi-
kanten der Nederlandsche Hervormde Kerk van landswege genoten worden. 

Artikel 4. 

De beroepene wordt in zijn dienst bevestigd door een gecommitteerde van het Classicaal 
Bestuur. Indien hij is candidaat tot de Heilige dienst, geschiedt de bevestiging met opleg-
ging der handen. De bevestiging kan ook, op verzoek van den beroepene, door den gecom-
mitteerden worden afgestaan aan een ander predikant, in geval echter de tegenwoordig-
heid van dien gecommitteerde, of anders tot plaatsbekleding de toestemming van den 
Praeses van het Classicaal Bestuur, gevorderd wordt. 
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Artikel 5. 

De bevestigde is gewoon lid van den ring Elst en van den Classis Nijmegen, echter is hij 
ontheven van den verpligting tot waarneming van vacatuurbeurten en van het Consu-
lentschap en verstoken van de voordeelen aan deze waarneming verbonden. 

Artikel 6. 

De Predikant der Gestichtskerk behartigt de geestelijken belangen der Hervormden, die 
tot de Gestichten behooren, bijzonder door de bediening der Sacramenten, godsdienst-
onderwijs, afneming van den belijdenis des geloofs, ontvangst en afgifte van lidmaat-at-
testatien. Wanneer zulks vereischt wordt, verrigt het Classicaal Bestuur wat des Kerke-
raads is en laat zich als zoodanig bij de afneming der belijdenis vertegenwoordigen door 
een Ouderling, uit eenen der naburige gemeenten, ter keuze van den gestichts-predikant. 

Artikel 7. 

Het Classicaal Bestuur oefent toezigt op de belijdenis en den wandel van den predikant. 
De bezwaren tegen hem gerezen worden volgens de kerkelijke regelementen door de daar-
toe bevoegde kerkelijke besturen behandeld. 

Artikel 8. 

Indien de predikant door den gezamenlijken Directien uit zijne betrekking tot de gestich-
ten wordt ontslagen, zorgt het Classicaal Bestuur voor zijnen losmaking van de Classis. 

Artikel 9. 

Van de kosten ten gevolge der bepalingen van dit Reglement door het Classicaal Bestuur 
of zijnen gecommitteerden gemaakt, wordt aan de gezamenlijke Directien opgave gedaan, 
met aanvragen om de, bij kerkelijke Reglementen bepaalden en door de Directien als 
schuldig erkend wordenden, vergoeding uit de kas der Gestichten. 

Overgangs-bepaling 

De thans in den gestichten dienstdoende Predikant wordt gesteld in het genot der rechten 
en onderworpen aan den verpligtingen, in dit reglement omschreven. 
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2. Reactie Hervormde gemeente te Zetten op 
Conceptreglement (juni 1869) 

Brief van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Zetten aan het Classicaal Be-
stuur van Nijmegen uit juni 1869 betreffende het “Reglement voor den Hervormde Ge-
stichtskerk te Zetten”.  

We nemen aan dat het “Reglement voor den Hervormde Gestichtskerk te Zetten” uit 
Hoofdstuk 1 door het Classicaal Bestuur in Nijmegen in hun vergadering in mei 1869 
onveranderd is aangenomen en vervolgens ter kennisgeving is gestuurd aan de Her-
vormde gemeente te Zetten (de Dorpskerk). 

In deze brief laat de Kerkenraad van de Dorpskerk (onder leiding van Ds. Van Lingen, 
in 1862 door Ds. Heldring bevestigd in Zetten), weten dat ze geen bezwaar heeft tegen 
een Stichtingskerk. Formeel dan wel informeel was die kerk allang in functie.  

Maar tussen de regels door laten ze toch fijntjes weten dat ze dat reglement maar een 
simpel stukje papier vinden. En terecht kun je heel veel kanttekeningen zetten bij het 
opgestelde “Reglement voor den Hervormde Gestichtskerk te Zetten”, en zeker zo in het 
jaar 1869, een tijd waarin de Diaconie nog echt een functie had binnen de eigen ge-
meente. Want wie gaat er nu formeel behoren tot de Gestichtskerk? Iedereen die in 
dienst is van de Stichtingen? Ook de arbeiders die bij de Gestichten werken? Want er 
zullen ook een aantal “gewone” mensen uit Zetten, leden van de Dorpskerk, bij de Ge-
stichten werken. En welke gemeente wordt verantwoordelijk voor de armenzorg? Loopt 
de Dorpskerk het gevaar dat wanneer werknemers van de Stichtingen behoeftig zijn, 
dan wel worden (nadat ze uit dienst zijn getreden) verzorgd moeten worden door de 
Dorpskerk?  

Het is begrijpelijk dat de Dorpskerk dat vooraf geregeld wil zien, en niet achteraf voor 
een fait accompli gesteld wil worden.  

En wordt de Gestichtskerk een besloten kerk? Enkel en alleen toegankelijk voor de eigen 
leden. Dat kan toch niet waar zijn bij een erkende Hervormde gemeente: daar hoort 
iedereen zonder meer welkom te zijn. Niet duidelijk waarom men deze opmerking 
maakt, aangezien in het “Reglement” niet wordt gerefereerd aan al dan niet besloten 
zijn. Was het een idee wat leefde? Of werden inderdaad mensen van buitenaf al dan niet 
actief geweerd van een bezoek aan de Zondagse kerkdienst van de Gestichtskerk? Is 
voorstelbaar, zeker vóór de ingebruikname van de Vluchtheuvelkerk. Tot die tijd zullen 
de kerkdiensten van de Stichtingen in min of meer gesloten gebouwen zijn gehouden. 

Dus, is het verzoek, kom alstublieft met een duidelijker reglement, zodat iedereen weet 
waar hij aan toe is. 

Pas in 1878, bijna 10 jaar later, wordt daar verder aan gewerkt, en wordt een duidelijker 
reglement opgesteld.  
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De brief 

766 

Aan het Eerwaardig Classicaal bestuur van Nijmegen. 

De Kerkeraad der Hervormde gemeente te Zetten heeft geene de minste bezwaren tegen 
de wettelijke erkenning eener gemeente binnen haar ressort welke reeds Jarenlang feitelijk 
bestond. Ter voorkoming van moeilijkheden, welke in latere tijden zouden kunnen ont-
staan, acht hij het echter wenselijk, dat nauwkeuriger bepalingen worden gemaakt, dan 
het “Reglement voor de Gestichtskerk te Zetten” bevat. 

Onze aandacht viel vooral op Art.6. Dit spreekt van “de Hervormden” die tot de gestichten 
behooren” en de vraag rees op: “Wie behooren tot de gestichten? Waar is de grensscheiding 
dier nieuwe gemeente?” Behooren ook tot deze de onderwijzers, die buiten de gestichten 
wonen (zoo zoude de gemeente zich ook binnen De ressorten der gemeentes Randwijk en 
Hemmen uitstrekken)?  

Worden onder deze ook gerekend de arbeiders, die niet in de gestichten Zelve inwonen, 
ook die welke woningen mogten verkrijgen op gronden, die het eigendom zijn of zullen 
worden van genoemde inrigtingen? Neemt die gemeente ook de zorg op zich voor diege-
nen, die zij bij leden der gemeente Zetten mogt besteden(?). Verder rijst de vraag, of de 
nieuwe gemeente zich verbindt tot de verzorging haren armen, dan of de arbeiders enz, 
die behoeftig zijn en worden ten laste der gemeente Zetten komen? 

Eindelijk acht de kerkeraad het wenschelijk, dat eene vaste bepaling worde gemaakt, of 
de te houden godsdienstoefeningen openbaar zullen zijn, dus voor allen zonder onder-
scheid toegankelijk, dan of alleen zullen toegelaten worden, die geacht worden tot de 
nieuwe gemeente te behooren. In de toelating van den Eenen en de uitsluiting van den 
anderen bij eene godsdienstoefening eener erkende gemeente ziet de kerkeraad bezwaren. 

De kerkeraad vertrouwt, dat het classicaal bestuur de moejelijkheden zal inzien, die bij 
gebrek aan bepalingen in dezer zouden kunnen oprijzen, en in dezen zal willen voorzien. 

Met toebidding van den zegen des Heeren. 

 

De kerkeraad der Hervormde gemeente te Zetten 

 

Zetten, den Junij 1869   F.P.L.C. van Lingen 

W.D. Sipman 

A.H. Tap 

J. van Binsbergen 
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3. De kerk op den Vluchtheuvel ingewijd (19 juni 
1870) 

Op 19 juni 1870 wordt de “kerk van Heldring” ingewijd. Nicolaas Beets was erbij en 
schrijft erover. Beets legt ook sterk de nadruk op de Vluchtheuvel als Vluchtplaats bij 
een overstroming voor mens en vee uit de wijde omgeving. Dus niet alleen of zelfs in de 
eerste plaats een Godshuis voor de Gestichten. Het lijkt erop dat juist om reden van het 
creëren van een veilige plek een (groot) gedeelte van de financiering van de bouwkosten 
door de burgerlijke overheden is opgebracht. De tekst analyserend, lijkt het erop dat de 
heuvel door de burgerlijke overheid is opgeworpen, terwijl de kerk zelf tot stand is ge-
komen door vrijwillige bijdragen van anderen.  

Ter gelegenheid van de inwijding draagt Beets tijdens de middagdienst een speciaal door 
hem voor die gelegenheid gemaakt gedicht voor. In het gedicht wordt al verwezen naar 
de “Hand” op de kerk.  

 

Hierboven een tekening van de Vluchtheuvelkerk uit de Geldersche Volks-Almanak voor 
het jaar 1871. Zo moet de kerk er dus hebben uitgezien in 1870. De naar boven wijzende 
hand, zo kenmerkend voor de Vluchtheuvelkerk, is niet te onderscheiden. Maar het kan 
ook dat de tekenaar niet helemaal waarheidsgetrouw te werk is gegaan. 
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Het origineel 

 

DE KERK OP DEN VLUCHTHEUVEL INGEWIJD. 

(19 Juni 1870.) 
De KERK OP DEN VLUCHTHEUVEL is de kerk, door mijn vriend HELDRING, uit 
vrijwillige bijdragen, gebouwd. op den kunstmatigen heuvel, welken zijn volhardende 
ijver, op deze voorwaarde, door vereenigde kracht van Rijk. Provincie, en Gemeente 
heeft weten te doen opwerpen, onder Valburg, in het midden der Betuwe, ten behoeve 
der bewoners der z. g. velddorpen, d. i. van die dorpen, die te ver van den dijk liggen 
om, bij overstrooming en watersnood, tot dezen de toevlucht te kunnen nemen. 
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Die kerk is ruim genoeg, en behoorlijk ingericht om, bij dergelijk, altijd mogelijk, onheil, 
eene groote menigte menschen behoorlijk te kunnen herbergen en hun vee te stallen; 
maar in gewone tijden strekt zij tot bedehuis voor de verpleegden en verplegenden in de 
drie gestichten van christelijke liefdadigheid (het ASYL STEENBEEK, TALITHA KUMI 
en BETHEL) op kleiner of grooter afstand van den heuvel gelegen, alsmede voor de 
kweekelingen en het onderwijzend personeel der NORMAALSCHOOL VOOR ON-
DERWIJZERESSEN IN CHRISTELIJKEN ZIN EN GEEST, van alle welke inrichtingen, 
in een zelfden oord, in de laatste vijfentwintig jaar, achtereenvolgens verrezen, dezelfde 
HELDRING niet alleen de Stichter, maar ook de Hoofdbestuurder, de Leeraar en de Ziel 
is en lang nog blijve! 

Op den zondag der plechtige inwijding van deze kerk, was de morgendienst met het 
zingen van Ps. 84: 1 (Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, enz.) aangevangen, en had HELD-
RING aanleiding tot zijne toespraak genomen uit de woorden Joh. 1: 47. „Kan uit Na-
zaret iets goeds zijn? - Kom en zie!” In den avonddienst, waarin ik de hier volgende 
verzen voordroeg, hadden o. a. eerst de Boetvaardigen van het Asyl Gez. 39: 1. 2, 3, 
(Jezus neemt de zondaars aan, enz.), later de kinderen van Talitha Kumi (er worden er 
ongeveer 150 verpleegd) Gez. 52: 1, 2, 8, (Geloofsartikelen) gezongen, en de jonge doch-
ters der Normaalschool een heerlijk koorgezang uit Psalm 84 doen hooren. 

Zie verder over den Vluchtheuvel: BETHEL. Alm. voor 1870, blz. 72 en volg. (Rotter-
dam, M. Wijt en Zn.) 

 

De hand van God bekroont het werk 
En doet zijn goedheid prijzen: 

Daar staat de heuvel, staat de kerk, 
Die tot zijn eer mag rijzen. 

Daar staat ze, en ziet op ‘t landschap neer, 
Zoo rijk gezegend door den Heer, 

En wijst, om Hem te loven, 
Met stillen ernst naar boven. 

 
Daar staat ze, om op denzelfden grond 

De kracht van ‘t Kruis te toonen 
Waar eens het heidensch altaar stond 

Van Bato’s oudste zonen. 
Daar staat zij, lieflijk middelpunt, 
Dat God ons in zijn liefde gunt, 

Van wat die liefde werkte, 
Wier hand Hij vulde en sterkte. 
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Daar staat ze, een vrucht der lijdzaamheid 
Van ‘t onverwrikt vertrouwen. 

Dat, daar ‘t gedwee Gods tijd verbeidt, 
Beloond wordt met aanschouwen. 

Daar staat ze, en noodigt van rondom 
Gods kindren tot haar heiligdom, 

En heeft haar deur ontsloten 
Voor kleinen en voor grooten. 

 
Wij traden aan; een bonte schaar, 

Door éénen Geest verbonden; 
Wij hebben bij dit Gods-altaar, 

Een lofzang opgezonden. 
Wij hoorden de evangeliewet: 
„Het goede komt uit Nazaret; 

„De Goede komt tot allen, 
„Die aan zijn voeten vallen.” 

 
Hoe troostrijk klonk dat troostrijk lied, 

Uw lied, o Magdalenen! 
„De Heer verwerpt de zondaars niet, 

„Die aan zijn knieën weenen.” 
Hoe schoon beleed der kindren stem 

Het zaligend geloof in Hem 
Die met het zachtst ontfermen 
Hen opneemt in zijn armen. 

 
Hoe treffend heeft een frissche jeugd, 

Bij ‘t morgenrood van ‘t leven, 
Van godsvrucht boven wereldvreugd 

Den psalmtoon opgeheven: 
„Hoe lieflijk is uw woning, Heer! 
„Eén uur is in uw Huis mij meer 

„Dan duizend elders, Heere! 
„Waarbij ik u ontbere!” 

 
Hier, hier is Bethel, hier „een poort 

Des hemels” Bethelieten! 
Hier waar u ‘t evangeliewoord 
Uit zuivre bron mag vlieten; 

Hier waar de onzichtbre ladder staat, 
Waarlangs het op en neder gaat, 

Geredde zielen stijgen, 
En englen nederzijgen. 
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O onze Heldring! Vader, Vrind, 
En toevlucht van zoo velen! 

Bemind door al wat God bemint, 
En in uw werk mag deelen; 

Voorganger, voorbeeld, elk ten baat, 
Van trouw der liefde in woord en daad, 

Door rein geloof gesteven, 
Wat dag is u gegeven! 

 
Nu staat het Godshuis opgericht 

In ‘t midden dier gestichten, 
Waarop des hemels zegen ligt, 

Om over ‘t land te lichten; 
De plaats der Toevlucht voor den dag 

Van bang gejammer en geklag 
(God late ‘t nooit gebeuren!), 

Dat dijk en dammen scheuren; 
 

Een plaats van Zegen, te aller tijd, 
Voor die vertroosting vragen, 
In zielenood, in boezemstrijd, 

Om ‘s levens last te dragen; 
Een plaats van Redding, voor de ziel, 

Die in den strik des satans viel: 
Een plaats om ‘t hart te sterken 

Tot lijden en tot werken. 
 

Zoo zij ‘t. Algoede! uw macht en kracht 
Blijf met hem t’ allen tijde; 

Uw oog houde over ‘t huis de wacht, 
Dat hij u needrig wijdde! 

Die hand, waaruit hij kracht ontving 
En zegening op zegening, 
Die hem op al zijn wegen 

Gesteld heeft tot een zegen; 
 

Die hand hou hem nog menig jaar 
Staande in ‘t gezegend midden 

Der TOT UW TROON gevluchte schaar, 
Die aan dees plaats zal bidden; 

Die hand blijf zorgen vroeg en laat 
Voor allen waar dat hart voor slaat, 

Dat in zoo vele nooden 
Heeft troost en hulp geboden. 
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Komt broedren, zustren, oude en jeugd! 
Op dezen dag der dagen, 

Dankt allen God, en weest verheugd, 
Voor wat onze oogen zagen! 

Gelijk onze aanvang zij ons slot: 
„Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. 

„Is mij uw huis, mijn Heer, mijn God!”… 
Denkt op een dag als dezen: 
„Wat zal de hemel wezen?”
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4. Finaal reglement voor de Hervormde 
Gestichtskerk te Zetten van 27 maart 1878 

Bijna 10 jaar na de brief met kritiek van de Dorpskerk wordt eindelijk een nieuw regle-
ment opgesteld in opdracht van de Algemene Synodale Commissie (het landelijke be-
stuur van de Hervormde Kerk in Nederland).  

Hoewel niet strikt noodzakelijk, omdat erkenning van de Vluchtheuvelgemeente, door 
zijn bijzondere aard mogelijk zou zijn zonder op het “Reglement” (neem aan het regle-
ment van de Algemene Synode) terug te grijpen, werd toch gevraagd om dit nieuwe 
reglement zoveel mogelijk in lijn te laten zijn met het “Reglement”. Na de goedkeuring 
in de Classicale Bestuursvergadering zou het nieuwe reglement met het advies van het 
Provinciaal Kerkbestuur worden voorgelegd aan de Algemene Synodale Commissie. 

Voorbereidend werk wordt gedaan door de gecommitteerden van de Vluchtheuvelkerk, 
de heren Van Lijnden van Hemmen en Hendrik Pierson, directeur van de Heldring-
gestichten en door de Scriba en een lid van het Classicaal Bestuur. Wat betreft de ge-
committeerden van de Vluchtheuvelkerk: was Van Lijnden wel lid van de Vluchtheu-
velkerk? Of was hij aangezocht door Hendrik Pierson? 

Op 27 maart 1878 wordt dit nieuwe reglement besproken in de Classicale bestuursver-
gadering van de Classis Nijmegen, en met enkele, niet echt ingrijpende amendementen 
aangenomen. Het resultaat is een vrij kort en zakelijk reglement van 10 artikelen, met 
een “Memorie van Toelichting” van minstens evenveel woorden bij een aantal artikelen 
met de redenen waarom men tot de betreffende tekst is gekomen. 

Wel degelijk was de kritiek van de Dorpskerk van 10 jaar geleden ter harte genomen. Al 
bij artikel 1 wordt nu duidelijk gesteld wat de precieze grens is tussen de Vluchtheuvel-
kerk en de Dorpskerk: Alleen de gronden die in eigendom zijn van de Gestichten beho-
ren tot het ressort van de Gestichtskerk. Mensen die wonen op die “gronden” vallen dan 
automatisch onder de Gestichtskerk, alle andere Zettenaren en inwoners van naburige 
gemeenten vallen vervolgens automatisch onder de bestaande kerken.  

Het commentaar bij Artikel 2 is ook memorabel: “tot de Vluchtheuvelkerk behoren geen 
armen”. Diaconie was eigenlijk niet nodig, maar goed, omdat het erbij hoorde, werden 
de ingezamelde gelden gedoneerd aan de Dorpskerk. 

Belangrijk is dat om de 10 jaar wederom moet worden vastgesteld dat de huidige over-
eenkomst weer geldig zal zijn voor de komende 10 jaar. Een echte vaste termijn van 10 
jaar, met onder meer als reden om ervoor te zorgen dat door een eventuele onderlinge 
persoonlijke ruzie tussen de bestuurders van de Vluchtheuvelkerk en de Nederlands 
Hervormde Kerk er geen voortijdige en onherroepelijke besluiten genomen zouden 
worden, die schade aan beide partijen zou toebrengen. Hoe het moest als er zo’n ruzie 
zou zijn ten tijde van de verlenging staat er niet bij.  

Een andere reden voor een periodieke verlenging in plaats van een eeuwigdurend ver-
band was de mogelijkheid om uit elkaar te gaan wanneer de Nederlands Hervormde 
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Kerk volgens haar eigen regels financieel onmogelijke eisen zou moeten stellen aan de 
Vluchtheuvelkerk. In haar brief van 10 jaar geleden wilde de Dorpskerk dat de diensten 
in de Vluchtheuvelkerk openbaar zouden zijn. 

Bij de nadere uitleg door Pierson en van Lijnden wordt juist opgemerkt dat de Dorps-
kerk verlangde dat de Vluchtheuvelkerk een bijzondere kerk zou zijn, dus niet voor ie-
dereen toegankelijk. En omdat de Vluchtheuvel een “openbare” kerk is, zou niet kunnen 
worden voldaan aan het verlangen van de Dorpskerk. Al met al een wat vreemde con-
troverse. Wie het snapt mag het zeggen. Heeft het al dan niet te maken met het al dan 
niet in contact met elkaar laten komen van de dorpsjongens en de internaatmeisjes? Ook 
wordt vermeld dat de Vluchtheuvelkerk geen kerkenraad heeft, maar wel een bestuur. 
De Classis Nijmegen fungeert als kerkenraad.  
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De notulen 

Uittreksel uit het Notulen boek der Classicale Bestuursvergadering van Classis Nijmegen 

(Vergadering van 27 Maart 1878.) – 

Art. 2.2. – Vluchtheuvelkerk te Zetten. – (Vergelijk DeeL II der Notulen, fl. 3 6 1 19) – 

Door de Algemene Synodale Commissie was aan het Classicaal Bestuur opgedragen, om, 
in overleg met het Bestuur van de Vluchtheuvelkerk, een Concept-Reglement voor het ver-
band dier kerk met de Ned. Herv. Kerk op te maken, ‘t geen, al zou men, wegens den 
bijzonderen aard der Kerk in questie, wel niet volgens de bepalingen der Reglementen tot 
de erkenning der Gemeente kunnen komen, toch, zooveel als maar immer mogelijk ware, 
met de Reglementen in overeenstemming was gebracht, en alsdan, met gevraagd advies 
van het Provinciaal Kerkbestuur, bij de Algemene Synodale Commissie moest worden in-
gezonden. 

Dienvolgens alzoo hielden de Gecommitteerden van het Classicaal Bestuur, de Scriba en 
het lid Hiebendaal een samenkomst met de Gecommitteerden van het Bestuur van de 
Vluchtheuvelkerk, de HH F.G.Bn van Lijnden van Hemmen en H. Pierson, Directeur der 
Heldring-gestichten. 

Het gelukte hen, zich te verstaan in het ontwerpen van een Concept-Reglement voor de 
Hervormde Gestichtskerk te Zetten, genaamd de “Vluchtheuvelkerk”, ‘t geen hier geboekt 
wordt met opname van een paar niet ingrijpende, en deswege niet speciaal aangewezen 
amendementen, later door het Classicaal Bestuur daarin gebracht. 

Art. 1. Er bestaat te Zetten eene Hervormde Gestichtskerk, genaamd “de Vluchtheuvel-
kerk”. Tot het ressort dier Kerk behoren al de gronden in Zetten en aangrenzende Ge-
meenten, in eigendom toekomende aan de Gestichten: Asyl Steenbeek, Bethel, Talitha 
Kumi, Christelijke Normaalschool voor onderwijzeressen, en Vluchtheuvelkerk, met de 
daarop gestichte gebouwen. 

Art. 2. Ten aanzien van de Vluchtheuvelkerk doet het C.B. van Nijmegen wat des ????? is.  

De Predt is, krachtens zijn betrekking, belast met de armenzorg, onder toezicht van het 
Bestuur der Vluchtheuvelkerk. 

Art. 3. De Predt der Vluchtheuvelkerk, door het Bestuur dier Kerk benoemd uit de dienst-
doende of Emeriti Predikanten, of uit de Candidaten tot den H. Dienst bij de Ned. Herv. 
Kerk, wordt kerkelijk beroepen door het C.B. van Nijmegen, onder goedkeuring van het 
Prov. Kb. van Gelderland. 

Art 4. De Beroepene wordt in zijnen dienst bevestigd door een Gecommitteerde van het 
C.B. van Nijmegen, of, onder goedkeuring van gezegd Bestuur, door een der dienstdoende 
Predikanten of Hoogleraren in de Ned. Herv. Kerk. 
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Art.5. In geval van vacature worden de Consulentwerkzaamheden met uitzondering van 
het beroepingswerk, waargenomen door één of meer predikanten, daartoe bereid, aan te 
wijzen door het bestuur der Vluchtheuvelkerk, onder goedkeuring van het C.B. Omtrent 
het jaar van gratie wordt gehandeld overeenkomstig de instructie, door het Bestuur der 
Vluchtheuvelkerk aan de Predt gegeven. 

Art.6. De bevestigde is lid van de Classis van Nijmegen, en honorair lid van den Ring Elst. 

Art.7. Indien de Predt door het bestuur van de Vluchtheuvelkerk uit zijne bettrekking tot 
die kerk wordt ontslagen, zorgt het C.B. voor zijne losmaking van de Classis van Nijme-
gen. 

Art. 8. De kosten, ten gevolge der bepalingen van dit Reglt door het C.B. of zijne Gecom-
mitteerden gemaakt, worden, op gespecificeerde nota, door het Bestuur der Vluchtheuvel-
kerk voldaan. 

Art.9. Veranderingen in dit Reglt worden, langs den gewonen kerkelijken weg, niet vast-
gesteld, dan na voorafgaand overleg met het Bestuur der Vluchtheuvelkerk. 

Art.10. Het verband tussen de Ned. Herv. Kerk en de Vluchtheuvelkerk, bij dit Reglt aan-
genomen, blijft gedurende 10 jaren van kracht, in te gaan met den dag van de vaststelling 
daarvan. 

Tegen de afloop van dien termijn kan de vernieuwing door het Bestuur van de Vlucht-
heuvelkerk worden aangevraagd.  

Slotbepaling: De thans in de Vluchtheuvelkerk dienstdoende Predt wordt, zonder verdere 
formaliteit, gesteld in het genot der rechten, en onderworpen aan de verplichtingen, in dit 
Reglement omschreven. --- 
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Nog was bij dit Concept gevoegd de navolgende “Memorie van Toelichting”: 

Op Art.1. Door de hier gemaakte grensregeling is een wichtig bezwaar van Krd Zetten 
vervallen 

Op Art.2. Daar, uit den aard der zaak, tot de Vluchtheuvelkerk geen armen behoren, be-
staat de armenzorg enkel in het inzamelen en uitdelen der Collecte in de kerk, wier gan-
sche bedrag tot dusverre aan de Diaconie van Zetten is geschonken. Alinea 2 is overigens 
te beschouwen als restrictie van alinea 1 van dit artikel. 

Op Art.5. “Met uitzondering van het beroepingswerk,” ‘t geen natuurlijk aan het CB-
Krd?? competeert.  

Het jaar van gratie ia bij de bedoelde instructie beperkt tot 24 maanden 

Op Art.6. “Honorair lid van den Ring Elst” Door de bijvoeging van “honorair” vervallen 
al de ingebrachte Rings-bezwaren. 

Is de Vluchtheuvelkerk overigens eenmaal als nieuwe gemeente, en dus als onderdeel van 
de Ned. Herv. Kerk, wel en wettig erkend, dan moet zij vanzelf óók deelen in het recht van 
elke gemeente en onderdeel dier Kerk op vertegenwoordiging in de Class. Vergadering. 

Op Art.7. Het ontslag van den Predt moet aan het Bestuur zijner bijzondere Kerk verblij-
ven, omdat het geval zich kan voordoen, dat hij, hoe ook nog voor iedere gewone gemeente 
geschikt, voor deze ten enenmale òngeschikt is geworden. 

Op Art.8. De kosten worden, zodra de Vluchtheuvelkerk tot de Ned. Herv. Kerk behoort, 
per se naar het tarief van deze berekend. 

  



 
32 

 
 
 

  



 
33 

 

 

 

Op Art.9. Hier is het groot struikelblok weggenomen, dat de Synode, bij reglements-ver-
andering, de “goedkeuring” zou behoeven van een lager, aan haar onderworpen bestuur 

Op art.10. Het instellen van een altijd durend, nooit verbreekbaar kerkverband moet voor 
beide partijen even onraadzaam als gevaarlijk geacht worden. Een ingrijpende kerkelijke 
reorganisatie zou het voortbestaan der Vluchtheuvelkerk wel eens onmogelijk kunnen 
maken; een financieele achteruitgang dier Kerk zou een drukkend bezwaar kunnen wor-
den voor de met het oog op normale gemeenten ingestelde Synodale hulpfondsen. Toch 
was de vroeger ten allen tijde mogelijk gestelde opzegbaarheid voor beide partijen te wil-
lekeurig en te vernederend; - baatzucht, heerszucht, partijschap, persoonlijke wrok, had-
den hier aan beide zijden vrij spel. Bij een gefixeerden tienjarigen termijn hangt het ein-
digen van het kerkverband althans van geen oogenblikkelijke luimen(??) of hartstocht af, 
en leidt, bij een eventuele scheiding, de waardigheid van geen der scheidenden schade. – 
Die tienjarige  

termijn vindt ook in onze kerkelijke wetgeving een antecedent en parallel in Art.6 Regl. 
Benoeming en Beroeping – 

Nog zij opgemerkt dat veel van het oúde concept-reglement is weggelaten, als per legi-
timam consequentiam uit de aangenomen artikelen volgende. –  

Dat de Kerkeraad Zetten de openbare godsdienstoefeningen der Vluchtheuvelkerk in bij-
zondere willende veranderd zien, in casu et loco het bepaald ónmogelijke verlangt, zal wel 
ieder zaak- en plaatskundige inzien, -- 

Dit concept reglt dan alzoo, met de bijbehoorende Memorie, bij de leden van het CB rond-
gezonden zijnde, was door hen, met de kleine wijzigingen, waarvan zoals gewaagd is ge-
worden, aangenomen met 7 tegen 3 stemmen, onder welke laatste het lid Bruma verzocht 
heeft, in de notulen te doen aantekenen, dat hij zich met het reglt , als z.i. onwettig, niet 
heeft verenigd. In vereniging met het Bestuur der Vluchtheuvelkerk was het daarna, met 
de meergemelde Memorie en een afschrift der Instructie van den Directeur-Predikant der 
Vluchtheuvelkerk, als Bijlagen, aan de A.S.C. opgezonden, door intermediair van het 
Prov. Kerkb., bij hetwelk tevens door het CB was aangedrongen op een gunstig advies.--- 
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5.  1879-04-12, Aanvraag honorarium Hendrik 
Pierson bij het Ministerie van Financiën 

Het nieuwe regelement was klaar, maar nergens werd daarin gesproken over een tracte-
ment. Daarover werd wel gesproken in het oude reglement van 1869. Mogelijk werd 
hierover niet gesproken in het nieuwe reglement omdat het een logisch voortvloeisel 
was uit het verband tussen de Nederlands Hervormde Kerk en de Vluchtheuvelkerk. 
Echter, men was vergeten om daar een formeel verzoek over in te dienen. Kennelijk was 
die betaling voor ds. Pierson niet overmatig van belang. Pas een jaar later lijkt men er-
achter te zijn gekomen dat ds. Pierson geen normale Rijksbetaling ontving en wordt 
alsnog om betaling gevraagd.  

Het wordt gevraagd met terugwerkende 
kracht tot 8 juni 1878. Vreemd, want ds. 
Pierson was al bevestigd als predikant 
van de Vluchtheuvelkerk op 21 januari 
van dat jaar. Althans volgens het tableau 
van predikanten dat in de kerk hangt. 
Mogelijk dat het concept regelement 
van 27-3-1878 pas op 8 juni 1878 for-
meel werd goedgekeurd door de Alge-
mene Synodale Commissie, en dat pas 
vanaf dat moment de predikant van de 
Vluchtheuvelkerk “zijne ambtsbetrek-
king bij de Ned. Herv. Kerk” kon aan-
vaarden en daarom slechts vanaf die da-
tum betaalbaar was vanuit het Ministe-
rie van Financiën.  

Binnen een week volgt het antwoord 
van het Ministerie, bijna per kerende 
post (de brief met vertaling kunt u vin-
den op de website van de Vluchtheuvel). 
Kom daar tegenwoordig nog maar eens 
om. Lijkt verdacht veel op één-tweetje 
van ons kent ons. Maar het verzoek 
wordt toegewezen, en ds. Hendrik Pierson wordt met terugwerkende kracht tot 8 juni 
1878 in het genot gesteld van de “gewone voordeelen en emolumenten” uit ‘s Rijks kas. 

Wat zou hij hebben gedaan met bijna een volledig jaarloon? Hoe zou dat belast zijn 
geweest? Hoe werd zo’n bedrag uitbetaald? Bedrag ineens in cash? Of viel dat traktement 
in het niet bij zijn verdienste als President-Directeur van de Heldring gestichten? 
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De brief 

 

 

 

Afschrift 

HS ?? 2057 

Heteren 12 April 1879 

Het Classicaal Bestuur van Nijmegen met leedwezen bemerkt hebbende, dat door misver-
stand van gezegd Bestuur in zijne betrekking als doende bij de Hervormde Gestichtsge-
meente Vluchtheuvelkerk te Zetten wat des Kerkeraads is, bij Uw Departement indertijd 
geen aanvraag is gedaan om aan den Predikant dier Gemeente de aan de standplaats 
verbonden rijksinkomsten te mogen aanbieden, neemt alsnog de vrijheid deze aanvraag 
te doen, met bescheiden verzoek dat het geheel onwillekeurig vergeten van het Bestuur en 
Kerkeraad den Predikant der Gestichtsgemeente de Heer H. Pierson niet ten nadeelen 
kome, en dat alzoo de “voordeelen” aan de Standplaats verbonden hem vanaf 8 Juni 1878, 
op welke dag hij zijne ambtsbetrekking bij de Ned. Herv. Kerk aanvaard heeft, mogen 
worden toegekend. 

Het Classicaal Bestuur van Nijmegen 

De Scriba, 

Get Joh Joncker ????? 

Aan het Ministerie van Financiën 

Afdeling Erediensten 
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6. De oorlogsjaren 

Citaat uit ‘Uit Verlies Winst’:  

“In 1938 staat de kerk nog in het midden. Ze is door Heldring gebouwd en wordt Vlucht-
heuvel genoemd. Dit in de dubbele betekenis van het woord, want bij dreigende overstro-
ming vindt iedereen uit de omgeving – met vee!!! – er droge grond onder de voeten en 
onderdak. Al die verschillende scholen, tehuizen en internaten voor meisjes, met de dien-
sten zijn allereerst onderdeel van de Vluchtheuvelgemeente.” 

Het is niet zo dat die hen “samenbindt”; ze zijn er een gevolg van. De predikant is dan 
ook directeur van alles; al laat hij zich bijstaan door collega’s, omdat hij het pastorale 
werk alleen onmogelijk aankan. 

 
Iedereen is op zondag in de kerk vanzelfsprekend aanwezig; tehuis bij tehuis, internaat 
bij internaat, alles naar rang en stand. Zo zit de maatschappij nog in elkaar. 

Toen de oorlog uitbrak was Heldring (kleinzoon van de oprichter) president-directeur 
en Finkensieper de vluchtheuvelpredikant. Zij loodsten, soms met gevaar voor eigen 
leven, de Heldringgestichten door de oorlogsjaren. 
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Zetten bleef lange tijd verboden terrein voor Duitse soldaten, mede omdat ds. Finken-
sieper en dokter De Hullu naar de kommandantur gingen met verhalen over wilde mei-
den met geslachtsziekten, wat vóór de uitvinding van de penicilline de nachtmerrie van 
iedere legercommandant was.  

In Zetten is het dus een kalme oorlog tot najaar 1944, als de geallieerden met de mislukte 
operatie ‘Market Garden’ blijven steken in de Betuwe en de streek maandenlang tot 
frontgebied maken. 

In december ‘44 wordt de Betuwe onder water gezet door de Duitsers en zijn de beschie-
tingen op Zetten zo hevig, dat evacuatie van de vrouwen, de meisjes en hun begeleiders 
onontkoombaar is geworden. Met vrachtwagens worden ze naar Slijk-Ewijk gebracht en 
met boten worden ze de Waal overgezet naar bevrijd gebied; ze worden opgevangen in 
een klooster in Nijmegen.  

Om Zetten en Hemmen wordt hevig gevochten in januari 1945; de Vluchtheuvel staat 
in het schootsveld van de beschietingen vanaf de Wageningse berg en raakt zwaar be-
schadigd.  

In mei 1945 mogen de bewoners van de Heldring weer terugkeren naar de Betuwe en 
kan het zware opbouwwerk gaan beginnen. In 1953 komt koningin Juliana op bezoek, 
zij wordt ontvangen in een geheel herstelde Vluchtheuvelkerk.  
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7. De kerk-technische ontwikkelingen van 1950 tot 
2020  

Na de inwijding van de Vluchtheuvelkerk in 1870 tot aan 1950 gebeurde er niet zo heel 
veel op kerkelijk-technisch gebied dat echt van directe invloed was op het reilen en zei-
len van en in de Vluchtheuvelkerk. Elke 10 jaar werd, min of meer zonder verdere dis-
cussie, de overeenkomst tussen de Vluchtheuvelkerk en de Nederlands Hervormde Kerk 
verlengd. De verschillende voorgangers waren directeur van de Heldringgestichten, dan 
wel waren ze in dienst van de Heldringgestichten. De gemeenteleden waren de inwoners 
en de werknemers van de Heldringgestichten. Financiële bijdragen van de gemeentele-
den waren niet nodig, alles verliep via de financiële organisatie van de Heldringstichting. 
Je zou kunnen zeggen dat de Vluchtheuvelkerk een soort afdeling van de Heldring-
gestichten was. Niet duidelijk is of het Ministerie van Financiën nog steeds direct de 
salariëring van de dominees van de Vluchtheuvelgemeente voor haar rekening nam. In-
direct natuurlijk wel, omdat de Heldringgestichten werden gefinancierd door de over-
heid. Voor de dagelijkse organisatie was er de Vluchtheuvelraad, samengesteld door de 
Heldringgestichten. Er was geen gekozen kerkenraad. De Classis Nijmegen deed wat 
“des kerkenraads” was (o.a. de formele benoeming en bevestiging van voorgangers in 
de Vluchtheuvelkerk). 

Na 1950 echter ging dit allemaal veranderen als gevolg van het in werking treden van de 
Nieuwe Kerkorde van Woudschoten, en waarin ook de positie van de verschillende niet 
reguliere Hervormde gemeenten onder de loep werd gehouden. De Vluchtheuvelge-
meente (en met haar nog een aantal andere gemeenten in het land) werd aangemerkt 
als “Gestichtsgemeente”, wat inhield dat de Vluchtheuvelgemeente een eigen gekozen 
kerkenraad moest samenstellen. 

Rond 1972 komt er een duidelijke scheiding tussen de Heldringstichtingen en de 
Vluchtheuvelgemeente. Het kerkgebouw bleef eigendom van de Stichtingen, maar de 
kerkelijke gemeente kreeg de volledige beschikking kreeg over het gebouw tegen een 
jaarlijkse huur van f. 1.200 plus de kosten van verwarming, elektriciteit, etc. De begraaf-
plaats wordt onderhouden door de Heldringstichtingen, en de Stichtingen verlenen een 
jaarlijkse subsidie van f. 5 á 7.000 aan de gemeente. Onderhoud kerkgebouw komt ten 
laste van de Stichtingen. En de predikant is nog steeds in dienst van – en wordt betaald 
door de OGH. 
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In de jaren daarna kwam een steeds groter gedeelte van de salariëring van de predikant 
ten laste van de kerkelijke gemeente. Ook werd in deze tijd de Vluchtheuvelgemeente 
aangeduid als “Gemeente van bijzondere aard Vluchtheuvelkerk te Zetten”. 

Uiteindelijk wordt per 14 december 2003 de deelgemeente “Hervormde Gemeente 
Vluchtheuvelkerk te Zetten” gesticht. Deze deelgemeente heeft een eigen predikants-
plaats, maar de predikant (i.e. Martin de Jong) kan vooralsnog alleen als “bijstand in het 
pastoraat” in de deelgemeente werkzaam zijn. Martin is gereformeerd, en als gerefor-
meerd predikant kan hij niet beroepen worden in een hervormde gemeente. Edoch, de 
vorming van de Protestantse Kerk in Nederland is dan niet meer ver weg, en vanaf het 
moment van formele stichting van de KPN kan een Gereformeerde predikant gewoon 
worden beroepen in een Hervormde Kerk. 
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Zo geschiedt tot in 2017 op verzoek van de Vluchtheuvelgemeente de predikantsplaats 
weer wordt opgeheven in verband met een onvoldoende financiële basis voor het in 
stand houden van een predikantsplaats.  

Wel is de Classis erg gecharmeerd van het feit dat “u alles in het werk stelt om de voort-
gang van het dienstwerk en overig kerkenwerk in uw gemeente te verzekeren door mid-
del van de inzet van een pastoraatsgroep voor het onderhouden van de pastorale con-
tacten, gespreide verdeling van taken en werkzaamheden onder gemeenteleden en de 
inzet van uw oud-predikant ds. M. de Jong voor het crisispastoraat.” 

 

En aldus is de situatie op 31 oktober 2021 in de deelgemeente “Hervormde Gemeente 
Vluchtheuvelkerk te Zetten” betreffende het formele kerkrecht. 
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8. Memoires van de verschillende predikanten 

Heldring was de eerste predikant van de Vluchtheuvelgemeente en Mariska van Beusi-
chem de 18e en laatste. Tenminste zo staat het op het predikantenbord. Niet alle 18 
waren echt predikant en ook niet alle 18 zijn president-directeur van de stichting ge-
weest. 

Tot en met de aanstelling van Martin de Jong lag het initiatief voor het beroepen bij de 
stichting. Immers de predikant kwam in dienst van de stichting en deed werkzaamheden 
voor de Vluchtheuvelgemeente die daarvoor een deel van het salaris betaalde aan de 
stichting. 

Bij het beroepen van onze laatste predikant was er voor de predikant geen werk meer 
bij de stichting en moest de Vluchtheuvelgemeente de gehele beroepingsprocedure zelf 
doen en wel volgens de richtlijnen van de PKN, en het salaris zelf opbrengen. 

Wij kregen van de classis toestemming om een predikant te beroepen voor 35%, het 
minimale percentage dat binnen de PKN gold. Na het vertrek van Mariska was er on-
voldoende financiële basis voor het instandhouden van de predikantsplaats en heeft het 
breed moderamen van de classicale vergadering Nijmegen besloten het percentage van 
de predikantsplaats op 0% vast te stellen. 

Vanaf die tijd hebben wij een consulent. 
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8.1 Predikanten Hervormde Gemeente 
Vluchtheuvelkerk te Zetten 
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O.G. Heldring van Hemmen 19-06-1870 overl. 11-07-1876 

H. Pierson van ’s-Hertogenbosch 21-01-1877 tot 01-08-1914 

J. Lammerts van Bueren van Amsterdam 25-10-1914 tot 17-09-1937 

O.G. Heldring van Halle 27-01-1918 tot 23-09-1946 

J.M.S. Baljon van Oost Java 15-01-1933 tot 30-06-1946 

K.O. Finkensieper van Oosthem 25-06-1939 overl. 09-11-1960 

E.A.A. de Vreede van Emmen 21-05-1950 overl. 29-06-1956 

B. ter Linden van Zeist 07-04-1957 overl. 21-03-1965 

G. van Leeuwen van Amsterdam 10-09-1961 tot 04-09-1966 

J.O. Norel van Bloemendaal 03-10-1965 tot 22-06-1969 

J.H. Wijntje van Delft 10-01-1970 tot 29-12-1979 

Ernst Knijff  01-03-1979 tot 01-01-1986 

Carolien van der Horst   01-06-1980 tot 15-07-1981 

Ank van der Veen van Veenendaal 01-01-1982 tot 01-09-1984 

J.J. van Es van Yogyakarta 01-08-1986 tot 01-12-1990 

H.J. Niemeijer van Arlesheim 01-10-1991 tot 01-01-1998 

J.M. de Jong van Arnhem 01-09-1999 tot 25-09-2011 

M.R.H. van Beusichem van Hattem 21-04-2013 tot 01-09-2017 
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8.2 Op verhaal komen door Ernst Knijff 

Kern van mijn taak als predi-
kant vond ik het luisteren 
naar de verhalen van de kin-
deren en het doorvertellen 
van die uit de bijbel.Mijn 
moeder vertelde en vertelt ons 
nog steeds in geur en kleur de 
verhalen van haar en onze 
jeugd. Ze vertelde over haar 
grootmoeder die haar als kind 
wist te boeien met sprookjes 
en verhalen van vroeger.  

Mijn vader zie ik nog voor 
me, hoe hij op Nieuw-Guinea 

beschenen door de magische kleuren van een tropische zonsondergang in de kerk de 
verhalen van Israël vertelde. Eigenlijk weet ik niet meer hoe hij ze vertelde, alleen dat hij 
dat op zo’n manier deed dat ik deel van het verhaal werd.  

Door onze Indonesische hulp werd ik ingewijd in huiveringwekkend duistere verhalen. 
Als wij kinderen dan van angst ons in het donker niet durfden in slaap te laten vallen, 
wist mijn oudste zus ons gerust te stellen door verhalen van overwinning over de ‘boe-
ven’ die ons belaagden. De gevulde po op onze slaapkamer speelde bij het verslaan van 
de schurken altijd een voorname rol, herinner ik mij nog goed.  

‘Als een bliksemschicht vloog het lichte zwaard op de eerste pantserreus af en voor Bas-
tiaan zelf goed en wel begrepen had wat er gebeurde was de reus in stukken gehouwen. 
En nu bleek wat er met die knapen aan de hand was: ze waren hol, ze bestonden alleen 
uit pantsers die uit zichzelf bewogen. Binnenin hadden ze niets, waren ze leeg’. (Uit: 
‘Het oneindige verhaal’, Michael Ende ‘S2).  

Pas veel later toen ik predikant werd in de Vluchtheuvelgemeente in 1979 werd het ver-
haal weer duidelijk voorgrond. Want aan kinderen, zeker diegenen die in de Heldring-
stichting leefden, moest je verhalen vertellen vond ik. Het verhaal bleek een heel veilige 
manier te zijn om dicht bij deze gekwetste kinderen kwetsbare zaken aan de orde te 
stellen, zonder hen in verlegenheid te brengen.  

In de psychiatrische afdeling woonde een meisje dat een moeder had die haar vreselijk 
kleineerde. Omdat het voor dit meisje vanzelfsprekend was dat haar moeder het goede 
met haar voorhad en daarom niet degene kon zijn die haar dat aandeed én omdat ze 
toch de pijn van die vernedering niet kon negeren koos ze voor de oplossing dat het 
duivels waren die haar op onvoorspelbare tijden met gemene sarcastische opmerkingen 
pijnigden. Dan kroop ze uitgeput en bang in een hoekje.  

Die duivels wilden haar vernietigen wist ze. Ik ontmoette haar op een dag ineengedoken 
in haar bed. Ze lag te midden van een enorme verzameling knuffelbeestjes. 
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‘Stel je voor’ dacht ik opeens, ‘dat dat allemaal die duiveltjes zijn die op haar in praten.’ 

In haar armen hield ze een grote teddybeer omklemd. Helemaal in mijn beeld van de 
gepersonifieerde duivels opgaand vroeg ik haar: “Maar wie is dan die grote teddybeer?”  

En zij zei: “Dat is God.”  

“Waarom God?”  

“Omdat hij zwijgt.”  

Na een hevige lange strijd met de duivels zijn zíj uiteindelijk gaan zwijgen. En toen God 
weer ging spreken kon ze weer naar huis. 

Ernst Knijff 

 

8.3 Jubileum Vluchtheuvelgemeente 150 jaar door Ank 
van der Veen 

Veel herinneringen bewaar ik aan de tijd waarin 
ik in dienst was van de Vluchtheuvelgemeente 
en De Heldringstichtingen. Opvallend genoeg 
denk ik, in eerste instantie, aan de ruimte en de 
intensiteit van de kennismakings- en de af-
scheidsperiode. Zoveel mensen, van de ge-
meente, wonend of werkend op een van de tien-
groepen vallend onder de Kinderbescherming 
en Jeugdpsychiatrie. Ook op de school en in het 
activiteitencentrum kwam ik hen tegen. Zo 
leerde ik de jongeren, de beroepsbeoefenaren en 
gemeenteleden kennen en zij mij, geestelijk ver-
zorgster naast Ernst Knijff. Een duo-baan, heel 
prettig en effectief met een gelijkwaardige col-
lega, ieder voor drie dagen per week. 

In de gemeente werkte ik samen met een liturgiegroep. Samengewerkt werd er ook in 
een werkgroep waarin plannen werden gemaakt om de jongeren ervaringen op te laten 
doen met werkzaamheden die hen meer inzicht gaven in de wereld van beroepen en 
arbeid. Hierbij kon ik ook mijn expertise als voormalig beroepskeuzeadviseur goed ge-
bruiken. 

Met een aantal jongeren kreeg ik ook wat geregelder contact. Soms spraken we af op 
hun verzoek bij de kerk en op de begraafplaats. Daar ontstonden bijzondere gesprekken 
over dood en leven, over bijbelverhalen, over goede en slechte ervaringen met gelovige 
mensen. Over aanrandingen en verkrachtingen werd verteld. Leed, geschonden 
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vertrouwen, verdriet en boosheid werden geuit. Het was ook de tijd waarin het boek 
Godsdienst en incest van Ineke Jonker en Annie Imbens verscheen. Met vrouwen van de 
gemeente en van het dorp Zetten spraken we een aantal avonden over dit thema. Het 
was ook de tijd waarin aandacht en vorming vanuit de feministische theologie haar 
plaats verwierf in preek en kerkelijke praktijk. 

Daarnaast werden ontkerkelijking en secularisatie zichtbaarder in de samenleving, ook 
bij de werknemers van de Stichtingen. Deze werkgever kwam dan ook met het voorstel 
om de geestelijke verzorging af te schalen met 8 uur. Aanvankelijk met het voorstel dat 
die tijd ingeleverd moest worden door mij. Maar rechtvaardigheids- en emancipatie-
overtuigingen van Ernst wisten deze bestuurders te overtuigen van het inleveren van 4 
uur voor elk van de pastores. 

Als ik terugkijk op die jaren werken in de kerk en Stichtingen ben ik vooral ook dank-
baar voor alle solidaire gemeenteleden, werkers en de vele levenservaringen die ik in 
deze periode heb mogen opdoen. Niet alleen mooie en goede ervaringen, ook moeilijke 
en nare. Daarom besloot ik witte rozen uit te delen aan het slot van mijn afscheidsdienst 
in de Vluchtheuvelgemeente. 

Ank van der Veen 
Amersfoort, 2021 

8.4 Vluchtheuveljubileum door Just van Es 

Na vijf jaar lesgeven in Indonesië 
zocht ik een baan in Nederland. Maar 
wat? Als ik terugkeerde in mijn werk 
van voor die tijd, weer lesgeven aan 
een theologische opleiding, zou het 
lijken alsof mijn Indonesië-avontuur 
een soort vakantie was geweest. Een 
reguliere kerkelijke functie schrikte 
me tev eel af. Ik had altijd een heel am-
bivalente verhouding tot de kerk ge-
had. Toen zag ik die advertentie van 
de Heldringstichtingen in Zetten. 
Geen idee waar dat lag en wat dat was. 

De Betuwe was een oord waar ik als kind jaarlijks doorheen kwam op weg naar Frank-
rijk. Je kon daar kersen kopen. Met het soort werk had ik ook geen enkele ervaring. Dus 
schreef ik een brief. Dit leek een nieuw avontuur en als je gelukkig kunt zijn bij de Java-
nen of de Bataks moet dat onder de Betuwnaren ook kunnen. Ik solliciteerde, werd har-
telijk ontvangen op het Centraal Bureau en door de mensen van de Vluchtheuvel. Wat 
ze zagen in zo’n jonge snuiter zonder enige relevante ervaring was me een raadsel maar 
we waren het snel eens. Deel van de baan was dominee zijn in de Vluchtheuvel maar wel 
in dienst van de Stichtingen. Die wazige constructie leek me genoeg garantie voor vrij-
heid en dat was het ook. 
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Ik had nooit kunnen vermoeden dat juist die Vluchtheuvelgemeente mij bij de kerk zou 
houden, sterker nog dat die voor mij de rest van mijn leven een soort ijkpunt zou wor-
den voor gemeente zijn. 

Want toen we na mijn pensionering gingen wonen in Noord-Groningen deed zich het 
oude probleem weer voor: wat kan voor ons een kerkelijk onderdak zijn? Toen we een 
keer poolshoogte gingen nemen in Huizinge wist ik het na een kwartier: hier wil ik zijn, 
dit heeft iets van de Vluchtheuvel. Wat is dat dan? Waar staat “De Vluchtheuvel” precies 
voor? Dat vind ik eigenlijk moeilijk te zeggen.  

In de eerste plaats waren het de mensen die ik er tegen kwam. Heel divers overigens. 
Maar dat maakte het juist zo levendig. In die tijd speelden al een hele periode sterk de 
politieke vragen die het geloof stelt. Dat leidde soms tot verschillen van mening, zoals 
de protesten tegen de kerncentrale in het naburige dorp, maar toch kon een al te dog-
matische opstelling op het beslissend moment weer worden vermeden. Ik bedoel: men-
sen verdwenen, hoe hartstochtelijk ze ook hun mening verkondigden niet helemaal in 
hun opvattingen. Net als in het in die tijd actuele neomarxisme werd in de Heuvel een 
al te groot politiek dogmatisme getemperd door de behoefte aan wat in datzelfde neo-
marxisme een “herschaftsfreie Kommunikation” ging heten. Een plek waar verschillen 
van inzicht niet door een instantie worden beslecht. Dat was stellig een factor: niemand 
greep echt de macht, geen instantie was echt de baas. De kerkenraad niet, de directie 
niet, het bestuur niet.  

En de dominee al helemaal niet. Hij mag een baasje zijn, maar is niet de baas. En dat 
maakte het werk zo aantrekkelijk. Mijn rol was om de gemeente te voorzien van het 
materiaal dat zij kon gebruiken voor het ontwikkelen en beleven van haar eigen theolo-
gie en geloof en dat dus in grote diversiteit. Dat kleurde de kerkdiensten. Die deden we 
samen als gemeente. Dat bleek natuurlijk het meest in wat later de Meespeelvieringen 
ging heten. Zo kon ik mijn theologische kennis kwijt bij de voorbereiding van diensten 
en op mooie bijeenkomsten op de zolder van het Centraal bureau en tegelijk zelf gevoed 
worden in mijn geloof als gemeentelid. De kerkelijke regels voor wie het Avondmaal 
mag bedienen en wie de zegen hoort te geven, zo schadelijk naar mijn idee voor het besef 
van wat een gemeente is, die regels hadden op de Heuvel geen vat.  

Ik heb er zo veel geleerd en beleefd. 

En toen kwam er ook een heuse cantorij. Toen ik niet meer voor de Heuvel werkte ben 
ik daar lid van geworden en zo bleef ik nog jaren bij de Heuvelsfeer betrokken. Ik denk 
daar vaak en met heimwee aan terug. En het zijn precies die elementen die ik aan het 
eind van mijn werk hier in het hoge noorden weer terugvind. 

Dus wat is het nu precies? Dat is niet goed te zeggen en misschien is dat juist wel het 
antwoord. Niet één bepaalde theologie, niet één bepaalde sfeer of manier van doen, niet 
een centraal gezag, En dat dat door al die soms best precaire omstandigheden zo is ge-
bleven, zodat we nu het 150-jarig jubileum kunnen vieren, dat is het grote wonder van 
het gemeente zijn; misschien wel. 

Just van Es 
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8.5 Herinneringen van Hanno Niemeijer 

Ik was predikant van de Evangelisch-Re-
formierte Kirche in Arlesheim bij Basel in Zwit-
serland en al een tijd weg uit Nederland toen ik 
een keer belde met Just van Es. Om me te ori-
enteren op eventuele baan als ik naar Nederland 
zou terugkeren. 

Just kende ik nog van de VU, waar ik boeiende 
colleges bij hem had gevolgd. Hij meldde mij 
dat hij zelf een interessante baan achterliet. Dat 
was de functie van Theoloog bij de Vluchtheu-
velkerk en vertrouwenspersoon bij de Held-
ringstichtingen. Die combinatie sprak mij wel 
aan. Het klonk vrij en ver verwijderd van ker-
kelijke structuren. Dus ik solliciteerde. 

Hoe de procedure precies verliep kan ik me niet herinneren. Wel dat er een commissie 
onder leiding van Cees van den Berg naar Zwitserland afreisde om mij te horen preken 
en dat er een goed gesprek was met onder meer Lida van de Voorde en Piet van de Pol.  

Terugblikkend vermoed ik dat het hielp dat ik uit het buitenland kwam en geen enkele 
connectie had met de affaire Finkensieper, die diepe sporen had getrokken in het Zet-
tense. Ik kon zo iedereen onpartijdig en niet belast door deze geschiedenis tegemoet 
treden. 

De verhullende naam “OGH” (afkorting van Ottho Gerhard Heldring) moest iedere as-
sociatie met het besmette verleden voorkomen. De Heldringstichting was immers zo 
vaak en zo negatief in het nieuws geweest. 

Bovendien was de betekenis van de christelijke oorsprong van de instelling steeds verder 
verbleekt op de golven van een algemene secularisatietendens in de samenleving. Held-
ring was de grote inspirator en stichter geweest, die als een van de voormannen van het 
Réveil, maar de stichting wilde dit verleden van zich afschudden. Hoewel de functie van 
vertrouwenspersoon voor pupillen en medewerkers niets kerkelijks had en volledig was 
gescheiden van mijn werk als predikant, was er nog een band tussen de stichting en de 
kerk door de gezamenlijke aanstelling. En het kerkgebouw van de stichting werd ge-
bruikt door de Vluchtheuvelgemeente. 

Die band hebben we getracht te versterken door alle pupillen van de stichting een kerst-
geschenkje verzorgd door gemeenteleden te brengen. 

En voor mij een van de hoogtepunten: de Kerstvieringen met alle kinderen en mede-
werkers van de stichting en de school De Brouwerij. Tegen alle sombere voorspellingen 
in, dat dit toch nooit zou lukken en volledig uit de hand zou lopen met deze populatie, 
namen Piet van de Pol en ik ons voor om Kerst in de Vluchtheuvelkerk te organiseren. 
Muzikaal gedragen door Frits Sipman werd dat een groot succes. 
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In de Vluchtheuvelgemeente bestond een enorme ruimhartigheid. Niet zo vreemd, want 
al waren we hervormd, veel leden waren ex-gereformeerden, die nog wel bij een kerk 
wilden horen, maar zonder knellende verplichtingen en gemoraliseer. 

De tolerantie kon ook weleens doorslaan, zoals elke goede eigenschap een keerzijde 
heeft. 

Ik denk aan de goedhartige ijver waarmee wekelijks het glas van de ingegooide ramen 
van de kerk weer werd opgeveegd door een groepje vrijwilligers. Alsof het hier een on-
afwendbaar natuurverschijnsel betrof. Daar begreep ik niets van met mijn Zwitserse law 
& order inslag. Dat was eenvoudig op te lossen door de toegangshekken te sluiten. En 
we vonden geld om het mooie glas in lood rozet raam boven de kansel te laten restaure-
ren. 

Ik bleek toch wat traditioneler dan ik zelf dacht. Meer een gelovige van de vorm. Niet 
van de dogmatische inhoud. Wel intellectuele en existentiële inhoud.  Voor mij bestaat 
christendom vooral uit rituelen, sferen, liturgie, muziek. Herhaling van schoonheid. 
Daarin is rust en troost. Herinnering en hoop. 

En liturgie vierden we. Wat heb ik veel plezier beleefd aan en met de cantorij onder 
leiding van Dineke Hendricks. Ook toen ik er al niet meer werkte. En het gezongen Kyrie 
bij de voorbeden, vol overgave ingezet door Chris Maan. 

Bij de creatieve groep vrouwen van de maande-
lijkse meespeelviering mocht ik aanschuiven voor 
een theologische impuls. Maar of zij mij daar echt 
bij nodig hadden betwijfel ik. Zij slaagden er altijd 
(tot op heden) weer in om er iets heel bijzonders 
van te maken, waardoor bij heel veel kinderen een 
positieve en lichtvoetige notie van de kerk en van 
Bijbelverhalen kon ontstaan.  

Mijn loopbaan nam een andere wending, ik vond 
mijn plaats als zorgbestuurder en ik vertrok uit de 
Betuwe. Ik blik terug op een mooie periode bij de 
Vluchtheuvel, waar later ook nog mijn jongste 
dochter Célestine werd gedoopt. Er zijn dierbare 
contacten ontstaan, waarvan sommige nog voort-
duren en andere zijn vervluchtigd in de tijd. 

Hanno Niemeijer 
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8.6 Drieluik 150 jaar Vluchtheuvel door Martin de Jong 

I  Voorloper 

Inmiddels mag ik alweer drie jaar 
consulent van de Vluchtheuvelge-
meente zijn (2018 - nu). Een toegift 
op twaalf voedzame jaren (1999 - 
2011).  

Op de Heuvel heb ik mijzelf leren 
kennen als predikant. Al is predikant 
een licht verdacht woord in deze ge-
meenschap. Mocht er iets in door-
klinken, dat ik meen meer van God 

te weten, dan enig ander mensenkind uit de gemeenschap, dan wordt een mogelijke 
sokkel direct onder mijn voeten weggehaald.  

God werkt wel in de hoogte en maar niet ‘uit de hoogte’. Ieder mens, dat zich op die 
verticale lijn verheft, kan rekenen op een eerste hoon. Zo werd mij in het beroepingsge-
sprek al voorgehouden, dat de preekstoel niet was bedoeld om vanaf te spreken. Het 
hoorde bij onze historie en kreeg mogelijk soms betekenis als verbeelding van een berg, 
een tent, een uitkijkpost. 

Nu wilde het geval, dat ik in mijn vrijmoedigheid mij wilde toevertrouwen aan de roe-
ping tot predikant, maar dat ik dat wilde zonder mezelf te veel geweld aan te doen. Ster-
ker nog, ik voelde een drang om voorganger te willen zijn op een manier, waarin ik 
mijzelf kon ontdekken en ontwikkelen. Zo had ik zelf de aanspraak van God verstaan. 
Sterker nog, ik wilde voorganger zijn door mezelf te geven en terug te vinden in de taal, 
rituelen, activiteiten van deze gemeenschap en haar praktisch christelijke traditie. 

Ik ging mijzelf geen concessies doen, in een gemeenschap die een warme vrijheid kende. 
Haar, jullie, onze vrijheid was en is een verworvenheid, dat wij ten diepste de mens er-
kennen in haar en zijn levensvrijheid. Volgens mij is dit de vorm van liefde, waarin het 
oordeel over elkaar wordt opgeschort en gezocht wordt de ander nabij te zijn in haar 
nood, in zijn kwetsbaarheid. Omdat wij onszelf in onze kwetsbaarheid, met onze levens, 
waarin de nodige puinhopen en afvalbergen liggen, herkennen. 

Ik mocht voorganger zijn, maar niet als predikant, wel als voorloper. 

II  Pasen 

In jullie gemeenschap leerde ik dat een goed verhaal opgetrokken wordt uit gedegen 
kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en dat vervolgens die kennis gewaardeerd 
mag worden. Ik en jij mogen er een gevoel bij hebben. En in het geestelijke leven, dat 
draait om liefde, voor jezelf en in die mate ook voor de ander, blijkt het gevoelsleven 
van essentieel belang. Ik leerde gevoel toe te laten, te benoemen, in te zetten. Die nieuwe 
weg werd al veelkleurig bewandeld. Rommert van de Bos pionierde met ‘emotioneel 
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lichaamswerk’. Ik vroeg hem ons hiertoe uit te nodigen. Enkele zaterdagen hebben wij 
op de zolder van De Wetering (oude wasgebouw aan eind Bethelstraat) onszelf geoefend 
in emotie benoemen en gevoelens oproepen. Ik zie mezelf buikliggend op een grote 
skippybal ronddraaien. Rommert: hoe voelt dat? M: ‘heerlijk’. Rommert: bouw dat ge-
voel maar uit! En ik raasde met die bal door de hele zaal. Onbekommerd. Hier mochten 
de anderen vervolgens weer wat bij voelen. 

Aansluiting bij gevoel en beleving werden ook gezocht in de meespeelvieringen. Vroeger 
mensenkinddienst genoemd. In lijn met de ontwikkeling van bibliodrama en reader res-
pons exegese, zocht de mensenkinddienst iedere deelnemer een rol te geven in het Bij-
belverhaal. Zo ga je in gesprek met jezelf, je innerlijke bewegingen, stemmen, en de Bij-
beltekst. De uitkomst is open. Het gesprek is waar het omgaat. Kennis van tekst en the-
ologie doen er net zoveel toe als kennis van je zelf en de overgave aan het spel. De laatste 
beweging vraagt om grenzen in jezelf en als groep te nemen: dialoog zoeken meer dan 
discussie; doorvragen naar gevoel, voorbij de grappen en grollen, die als wachters aan 
de poort van het gevoelsleven staan; moed verzamelen om de angst te overwinnen om 
kwetsbaar te zijn; vertrouwen vinden om de weg te gaan, zich dan aandient. Zoals het 
volk Israël kon vluchten over het drooggevallen pad in de Schelfzee. In deze lijn zijn wij 
ook de feestdagen gaan vieren. Machtig is de paasviering, waarin wij ook de tempelbouw 
van David lazen. We metselden een muur, die op Goede Vrijdag werd verwoest. Op de 
puinhopen ontlook nieuw leven (bloemen), op Paasmorgen. 

III  Praktisch geloven 

Naar haar aard is de Vluchtheuvelgemeente betrokken bij de nood in de wereld. Bij de 
nood aanwezig willen zijn en proberen te lenigen. Dit blijkt ook mijn aard te zijn. In 
mijn tijd als voorganger en vertrouwenspersoon personeel voltrok zich de losmaking 
van de stichting van haar moeder, de kerk. De overheid had de zorg voor kwetsbare 
jongeren al jaren overgenomen. De taak van de Vluchtheuvelgemeente zat erop. 

Echter, de eeuwenlange aandacht voor mensen in nood, heeft de gemeenschap gevormd 
tot een groep mensen vaardig in warme vrijheid. Vrijheid in verbondenheid. De vrijheid 
van elk mens staat voorop. De gemeenschap probeert die eigenheid van de ander echt 
ruimte te geven, sterker, zich er mee te verbinden. In dit licht kan zij nog weer 150 jaar 
door! Dit is een essentieel aspect van (wat de kleur van de mantel ook is) gemeentezijn 
in de toekomst. 

Zelf werk ik inmiddels als coördinator van het Odensehuis in Doorwerth. Een ontmoe-
tings- en begeleidingsplek voor mensen met een haperend geheugen, in de gemeenten 
Renkum en Overbetuwe. 

Ik doe dit vanuit de Protestantse Gemeente Doorwerth Heveadorp. Ik zie mijn werk in 
beide gemeenschappen als vorm van warme vrijheid. 

Ik ben blij, dat ik dat gevoel, dat geloof, in de Heuvel, tot op heden kan bijtanken! 

Heel veel dank voor al het geloof en leven, ik hoop en zie een gloedvolle toekomst voor 
onze Heuvelgemeenschap! 
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8.7 Denkend aan de Vluchtheuvel... door Mariska van 
Beusichem 

Denkend aan de Vluchtheuvel ben ik er in gedachte 
weer voor de eerste keer. Ik parkeer mijn auto aan 
de Bakkerstraat. Al gauw zie ik een smeedijzeren 
hek dat uitnodigend open staat. Via dit hek betreed 
ik een pad dat omhoogvoert naar de top van een 
heuvel. Daar verrijst een hoge witte kerk. Ik ga door 
de grote deur naar binnen. De witte muren en hoge 
ramen roepen een gevoel van ruimte en verstilling 
op. Mijn oog valt op de kansel waarachter een ge-
denkplaquette is geplaatst. Daarop staan de stichtin-
gen vermeld van Ottho Gerhard Heldring, de predi-
kant die in de 19e eeuw onvermoeibaar allerhande 
jeugdwerk startte en te midden daarvan de Vlucht-
heuvel liet bouwen. In het liturgisch centrum zie ik, 
naast het vertrouwde kerkelijke meubilair, een kaar-
sentafel. Af en toe steekt iemand in stilte een lichtje 
op. Op de lichte stenen vloer staan stoelen opge-
steld. Daarop strijken circa 35 mensen neer.  

De dienst begint ongedwongen. De voorganger zit al vooraan te wachten op wat komen 
gaat. Namens de Kerkenraad neemt iemand het woord en heet de aanwezigen welkom. 
De dienst ontrolt zich en tegen het einde wordt gevraagd of er mededelingen zijn. Ver-
schillende kerkgangers steken hun vinger op en krijgen het woord. Vervolgens wordt 
om vrijwilligers gevraagd die willen collecteren. Weer gaan er vingers de lucht in. Aan 
het eind van de dienst vormt de gemeente een kring en geeft elkaar een hand. Op deze 
manier wordt de zegen ontvangen en aan elkaar doorgegeven. En dan is er koffie, thee 
en koek. Hier en daar vormen zich groepjes. Er wordt gepraat. Het is duidelijk dat de 
mensen in deze kerk elkaar goed kennen. Later leer ik dat zij al heel wat lief en leed met 
elkaar gedeeld hebben. Zij vinden elkaar in hun behoefte aan ruimte en vrijheid in het 
geloof. Ze worden graag in hun denken geprikkeld en de meesten houden van lezen. Een 
groot aantal heeft deze kerk al in jongere jaren gevonden. Met het ouder worden zijn 
Vluchtheuvel en Heuvelaars hun alleen maar dierbaarder geworden. 

Deze gemeente wil het met mij wagen en ik met haar. Bij mijn intrede op 21 april 2013 
heeft de Vluchtheuvel net een grondige renovatie achter de rug. Na lange tijd in ‘De 
Brouwerij’ te hebben gekerkt heeft de gemeente met Pasen de ‘vluchtheuvel’ weer in 
gebruik genomen. De groene banken die voorheen in het gebouw stonden ken ik dus 
alleen van horen zeggen. Ik heb ook de tijd niet meegemaakt dat de kerk door de weeks 
gebruikt kon worden. Ik hoor verhalen van wat er allemaal in het gebouw is gedaan en 
beleefd. Over de schoonmaakploeg, over grote bouwwerken die je om mocht gooien en 
over vergaderingen bij een kacheltje. Het zijn voor de Heuvelaars dierbare herinnerin-
gen.  
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Gaandeweg leer ik allerlei manieren van vieren kennen die voor de Heuvelaars van be-
tekenis zijn: de meespeelviering, de avondmaalsviering in de kring waarbij iedereen bij 
naam wordt genoemd, de Heuvellezingen, en de ‘gewone’ vieringen die toch altijd iets 
bijzonders hebben. Er is een fijne cantorij en gaandeweg ontdek ik dat muziek voor ve-
len de taal is om het geloof in te uiten. De diensten worden altijd op niveau begeleid op 
orgel of piano en ik geloof dat bijna de hele gemeente op zangles zit. Bovendien zijn er 
altijd bloemen en op hoogtijdagen een prachtig liturgisch bloemstuk. 

Maar is meer te vertellen dan over het kerkgebouw en de kerkdiensten. Er zijn ook de 
mensen die mij gastvrij ontvangen als ik op huisbezoek kom. Wetend dat ik ver van 
Zetten woon word ik zelfs regelmatig op de lunch of het avondeten uitgenodigd.  

Tussen mijn werkzaamheden door vind ik onderdak in een kamertje in de Loohof aan 
de Stationsstraat. Daar kan ik mensen ontvangen voor vergaderingen of een gesprek. Zo 
worden er heel wat Kerst- en Paasdiensten voorbereid. Geen lied wordt uitgekozen zon-
der dat het eerst luidkeels met elkaar gezongen wordt! 

Een terugkerend feest is de Pinksterdienst in de openlucht in Hemmen. Ook de jaarlijkse 
Kerkenspeurtocht is een genoegen. Dan fietsen kinderen van groep 6 en 7 van Zettense 
basisscholen langs de verschillende kerken en krijgen overal een stukje uitleg. Gezellig 
en leerzaam zijn de senioren-ochtenden waar we dvd’s bekijken over interessante on-
derwerpen en daar na afloop met elkaar over praten. Hoogtepunt is het senioren-kerst-
diner. Heel fijn zijn ook de maandelijkse huiskamervieringen waar in een klein gezel-
schap een dienst gehouden wordt en wordt gedeeld wat ieder op dat moment bezig-
houdt. Dan is er nog de leeskring. Daar voeren we bijzondere gesprekken aan de hand 
van een boek. Daarbij eten we heerlijke verse walnoten-cake! 

Het is mij een voorrecht dat ik een aantal huwelijken mag inzegenen en dat ik kinderen 
mag dopen. Helaas overlijden er ook Heuvelaars. Ik ga in verschillende afscheidsdien-
sten voor. Daar denk ik met ontroering aan. Ik verheug mij in de warme band die in 
Zetten ontstaat tussen dominee Cor Flobbe van de Rank, dominee Aafke Zaal van Hem-
men en mijzelf. Gedrieën leiden wij de kring over het ABC van geloven. Wat worden 
daar een mooie gesprekken gevoerd! 

Dit alles en nog meer maakt de jaren in de Vluchtheuvel voor mij tot een kostbare tijd.  

Ik wens de gemeente van harte vrede en alle goeds! 

 

Ds. Mariska van Beusichem 
Predikant van de Vluchtheuvel van 2013 tot 2017 
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9. Wie en wat maakt de Vluchtheuvelgemeente 

Niet alleen de Kerkenraad, maar vele gemeenteleden verzorgen individueel of in een 
groep vormen van het gemeentezijn. Deze participatie maakt met elkaar de Vluchtheu-
vel. In dit hoofdstuk komt een aantal gemeenteleden daarover aan het woord. 

9.1 De Vluchtheuvel door Ruud 

Het is mij een voorrecht om ook over de Vluchtheu-
vel te mogen schrijven. Na vele illustere voorgangers 
mocht ik in 2016 in de Kerkenraad komen en daarna 
als preses. De roemrijke historie van de Vluchtheu-
velgemeente wordt in dit gedenkboekje uitvoerig be-
schreven. Mijn kennismaking met de Vluchtheuvel 
was in 1971 en in 1972 werd mijn oudste dochter Mir-
jam in deze kerk gedoopt door ds. Wijntje. 

Met weemoed kan ik terugdenken aan die 70-er jaren 
waarin vooral in de Vluchtheuvel alles mogelijk was 
wat volgens de kerkorde nog niet mogelijk was. Een 
ware pioniersgemeente. Heerlijk en die vrijheid trok 
toen veel jongvolwassenen naar de Heuvel. Gelukkig 
zijn daarna ook andere kerken wat vrijer geworden. 

Daarna vertrok ik naar het buitenland en toen ik in 2014 eens kwam kijken of de Heuvel 
er nog stond mocht ik zo weer aanschuiven. Er was niet zo veel veranderd alleen de 
mensen waren wat ouder geworden. 

Sinds enkele jaren functioneert de Vluchtheuvel zonder eigen predikant. Dat kan van-
wege de grote inzet van de kerkleden in vele groepen zoals; pastoraatsgroep, meespeel-
groep, huiskamerviering, heuvellezing, heuvelgesprek, seniorenbijeenkomst, cantorij. 
De Vluchtheuvel zonder eigen dominee heeft wel ds. Martin de Jong als consulent. Voor 
de zondagsdiensten worden verschillende predikanten gevraagd. De maandelijkse mee-
speelviering is een speciaal vast onderdeel van de Vluchtheuvel voor kinderen, ouders 
en grootouders. Periodiek zijn er heuvellezingen door personen met bekende klinkende 
namen. Ook de avondmaalsviering is een vast onderdeel van de maand. Vanuit de 
Vluchtheuvel wordt meegewerkt aan de Herberg en in de werkgroep VIS. Met De Rank 
worden vaak gezamenlijke diensten gehouden vooral in de zomerperiode. Ook met an-
dere regionale kerkgemeenschappen worden samen bijzondere diensten gehouden. 

De Vluchtheuvelgemeente heeft zich enkele jaren geleden uitgesproken om de eigen 
aard van onze bijzondere gemeente zoveel mogelijk te handhaven in de toekomst. Voor 
die toekomst worden door de Kerkenraad mogelijkheden onderzocht om aan die wens 
te voldoen. In het komende jaar zullen hiervoor plannen voorgelegd worden aan de ge-
meente om een vervolg te geven aan die wens.  
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De kerk op de Heuvel wordt door de eigenaar de Stichting Pactum (voorheen Ottho 
Gerhard Heldring Stichting) aan de Vluchtheuvelgemeente ter beschikking gesteld. Het 
is het gedachtengoed van de stichter ds. O.G. Heldring dat mag worden uitgedragen 
door de Vluchtheuvelgemeente zo mogelijk nog 150 jaar… 

Ruud Schotman 

9.2 De Kerkenraad door Tineke en Frits 

 

Verhalen van Tineke Maats uit de tijd van de eerste Vluchtheuvel-Kerkenraad 

De Vluchtheuvelkerk was vanaf het begin in 1870 een Hervormde Gestichtskerk en 
stond als zodanig onder toezicht van de Classis in Nijmegen. 

Een citaat uit een document elders in dit boekje: 

“Er bestaat, bij en ten behoeven van de Protestantsche philantropische Gestichten Steen-
beek, Talitha-Kumi, Bethel en de Normaalschool, eenen Hervormde Gestichtskerk, geheel 
afgescheiden van de Hervormde gemeente te Zetten, en geplaatst onder het onmiddellijk 
toezigt van het Classicaal Bestuur van Nijmegen.” 

Dus pas in 1963 kreeg de Vluchtheuvelkerk haar eigen Kerkenraad met onder andere 
ons oudste vluchtheuvellid Tineke Maats als eerste officiële Kerkenraadslid. 

18 jaar later, dus in 1981, stapte zij uit de Kerkenraad en werd lid van de Pastoraatsgroep 
waar ze nu, op 99-jarige leeftijd, nog steeds actief in is. 
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Tineke herinnert zich nog dat op een goed moment in 1963 of 64 predikant Ter Linden 
haar vroeg om toe te treden tot de nieuwe Kerkenraad van de Vluchtheuvelgemeente. 

De reden waarom er een eigen Kerkenraad in het leven werd geroepen was dat de 
Vluchtheuvelkerk losser wilde zijn van de Gestichten. 

Vóór die tijd regelden waarschijnlijk de predikant met enkele bestuursleden de weke-
lijkse kerkdiensten in de Vluchtheuvel, die overigens heel lang verplicht waren, niet al-
leen voor de meisjes van de verschillende paviljoens, maar ook voor alle schoolinter-
naten; die hadden allemaal een eigen plek in de kerk. 

Uiteraard kwamen er begeleiders met de meisjes mee, maar er kwamen ook mensen uit 
Zetten en omgeving naar de Vluchtheuvel.  

Op hoogtijdagen, zoals bij kerstvieringen was het een heel gepuzzel om voor iedereen 
een plekje te vinden. 

De president-directeuren van de Gestichten waren tot en met ds. Van Leeuwen ook pre-
dikant, maar omdat die bestuurstaak veel tijd en energie kostte, werden er daarnaast ook 
speciaal predikanten benoemd voor het kerkenwerk. 

Zo herinnert Tineke zich dat ds. Finkensieper sr. predikant-directeur was, dat ds. Hel-
dring de vluchtheuvelpredikant was en dat Ter Linden aanvankelijk als leek ook voor-
ging in de Vluchtheuvel. 

M. Meyer was de eerste directeur die geen predikant was. 

Ds. Finkensieper had als bestuurder de goede gewoonte om bij de verschillende school-
besprekingen over leerlingen aanwezig te zijn. 

Zo had je ook de periode met ds. Norel en ds. Van Leeuwen. 

Tineke zelf heeft als leerling de Christine Hermineschool bezocht van 1942 tot ‘44; ze 
woonde intern op huize ‘de Til’, het prachtige statige landhuis wat ooit gebouwd was 
voor juffrouw De Mol-van Otterlo, helaas is het gebouw, wat voor Tineke een bron van 
herinnering en verhalen is, inmiddels gesloopt. 

Het was een toevluchtsoord voor onderduikers, vertelt ze, zoals professor Kremer, be-
kend door zijn zendingswerk uit de jaren dertig. Net zoals ds. Heldring werd ook Kre-
mer als gijzelaar gebruikt door de Duitse bezetter en na een aantal maanden weer vrij 
gelaten.  

Juffrouw De Mol bespeelde in de jaren voor de oorlog het orgel van de Vluchtheuvel-
kerk, weet Tineke zich uit verhalen te herinneren. 

Tineke zelf is na haar opleiding als leerkracht op de Christine Hermineschool gaan wer-
ken. 

De school had nationale bekendheid omdat het de eerste protestantse leraressenoplei-
ding voor het landbouw-huishoudonderwijs in Nederland was.  
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Uit Zetten gingen ook mensen naar de Vluchtheuvelkerk; met name de leraren van de 
scholen kozen voor de Vluchtheuvel. 

Toen Tineke toetrad tot de eerste Kerkenraad, was ds. Finkensieper president-directeur 
en Ter Linden was bestuurslid, die af en toe als leek voorging en na een studie theologie 
predikant van de Vluchtheuvelgemeente werd. 

Juffrouw Koolbrugge van het Centraal Bureau bepaalde wie waar in de kerk zijn vaste 
plek had, de zijbeuken waren voor het ‘losse publiek’. 

De predikanten Norel, Van Leeuwen, Knijff, Wijntje en predikante Carolien van der 
Horst waren de predikanten uit de tijd dat Tineke Maats Kerkenraadslid was. 

Toen het gebouw van de Normaalschool er nog stond, werden in het internaat van de 
Normaalschool aparte kinderdiensten gehouden; kinderen van de leerkrachten kwamen 
op zondagmorgen naar het internaat, waar de dames van de Normaalschool en andere 
vrijwilligers hen opvingen in hun eigen kinderkerkdienst, de voorloper van de huidige 
meespeelviering dus. 

De Vluchtheuvelgemeente heeft, om kosten te besparen, ook een periode in El Rond, de 
aularuimte van de voormalige Lingewal, gekerkt. 

Met de komst van predikant Wijntje kwam daar een einde aan, want hij vond het zonde 
om die ruimte in dat prachtige kerkje op de heuvel ongebruikt te laten.  

De kerk is heel lang het middelpunt geweest, de drijfveer van waaruit het gedachtengoed 
van Heldring werd doorgegeven in de dagelijkse zorg voor meisjes, later ook jongens. 

Inmiddels zijn we in het jaar 2021 aangeland, kerkgemeente in een nieuwe werkelijkheid 
van meer afstand en zakelijkheid, maar nog steeds met het vuur van Heldring. 

Met dank aan Tineke Maats voor haar mooie herinneringen en verhalen, 

Tineke Maats  
Frits Sipman 
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9.3 Het Pastoraat door Lida 

De vluchtheuvelgemeente bestaat 150 jaar en zo 
lang als de kerk bestaat, bestaat het pastoraat. 
Maar in de loop van de geschiedenis zal de aard 
van het pastoraat zeker veranderd zijn. Het 
woord pastoraat stamt uit het latijn en duidt op 
schapen hoeden. Waarschijnlijk waren de eerste 
dominees van de kerk wel vergelijkbaar met 
schapenhoeders, maar het huidig pastoraat lijkt 
daar weinig meer op. In de drieëndertig jaar, dat 
ik deel uitmaak van de gemeente, heb ik onder 
de gemeenteleden weinig schaapachtige mensen 
ontmoet. Heuvelaars zijn mensen die heel goed 
weten wat ze willen en wat niet. Ze komen uit 
onderwijs, hulpverlening of landbouwhoge-
school. Ze hebben weinig behoefte aan leiding en 
een aantal van hen heeft ook weinig behoefte aan 
aandacht, als ze iets mankeren. De leden van het 

pastoraat hebben andersom ook weinig behoefte om geestelijke begeleiding te geven of 
‘vrome praatjes’ te brengen. Het is zoeken, welke weg het pastoraat nu moet volgen. 
Ondanks dat we geen dominee meer hebben gaat het pastoraat gewoon door. Wij kun-
nen ons redden en maken wanneer nodig gebruik van de consulent. 

Zo proberen wij allerlei mogelijkheden te bieden met een divers team. Als onze geza-
menlijke taak beschouwen we ‘omzien naar elkaar’. Het team bestaat momenteel uit zes 
personen. Zeker in deze coronatijd moeten we inventiever zijn dan ooit. We schrijven 
kaarten, bellen veel, brengen bloemen langs, maar gaan ook op bezoek, alle voorschrif-
ten in acht nemend. De gesprekken variëren van een gesprek over het dagelijks leven tot 
diepe rouw en geloofsgesprekken. Het is jammer, dat we momenteel niet kunnen verg-
aderen, maar per mail valt ook het nodige uit te wisselen. Een dilemma is, hoe je mensen 
ontdekt die pastoraat behoeven. Men meldt zichzelf zelden aan en al is het een kleine 
gemeente, je hebt niet iedereen in het oog. Het is dus zaak voorzichtig, bescheiden en 
betrouwbaar te werk te gaan. 

Lida van de Voorde 
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9.4 Veertien jaar Heuvellezingen door Bart 

Het was op een gemeenteavond in 2006 
dat het idee ontstond om in de Vlucht-
heuvelkerk zo nu en dan, in plaats van 
de reguliere dienst op zondagochtend, 
iets anders te organiseren, dat mis-
schien een ander, of breder, publiek zou 
trekken dan alleen de gemeenteleden. 
Er werd gedacht aan zoiets als een le-
zing, een concert, een workshop, of 
misschien andere kunstuitingen. Het 
kostte enige brainstorm-tijd, in eerste 
instantie tussen mensen als Henk Beu-
kema, Frans Dieleman, Herman van de 
Wijs, mijzelf en Martin de Jong, om een 
vorm te vinden en personen en thema’s 
te bedenken om mee aan de slag te 
gaan. Het basisidee werd een ‘liturgische lezing’, omlijst door muziek en samenzang, 
met gelegenheid tot gesprek en vragen, en koffie met koekjes na. Uiteindelijk werd de 
eerste lezing, in het najaar van 2007 rond Yom Kippoer, over ‘Verzoening’, gehouden 
door Cees den Heyer. Samen met Kees de Ruiter ben ik daarvoor nog naar Kampen 
getogen om de inhoud voor te bespreken. Het werd een memorabel, prachtig begin, met 
Cantorij-zang in herfstige sferen. Van Frans Dieleman kwam de prachtige foto met het 
handje op de kerk, dat altijd heeft gefigureerd op de posters en boekjes bij de Heuvelle-
zingen. 

Het voorbereidingsgroepje heeft in het begin 
nogal gevarieerd, en er was aardig wat discussie 
over de aard van de Heuvellezingen. We heb-
ben de eerste jaren gewerkt met thema’s. Zo 
zijn er jaren geweest dat we mensen vanuit ver-
schillende religies over hun rituelen lieten ver-
tellen, we hebben prekers uitgenodigd over 
Gnostiek, over Mystiek, over Muziek en nog 
meer. Meestal werd dat ruim geïnterpreteerd, 
en als ik terugkijk in mijn archief van program-
maboekjes dan ben ik onder de indruk over 
wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen 
in die 14 jaar. 

Uiteindelijk was het een vast groepje, be-
staande uit Teunis Bunt, Jan Ramakers, An-
neke Schouten, Bert Verhoek en mijzelf, die 
drie tot vier keer per jaar een inspirerend of 
spraakmakend verhaal en een mooi 
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programma probeerde neer te zetten om 10 uur ‘s ochtends. Vaak met hulp van Louis 
Tiemensma voor de muziekkeuze. Waar Teunis vaak iemand uit de literaire wereld wist 
te strikken, sprak Jan regelmatig zijn netwerk uit de politiek aan. Zo hebben we Frank 
Westerman, Joke van Leeuwen en recent Manon Uphoff over de vloer gehad, maar ook 
Bas de Gaaij Fortman Jr. en Willem Aantjes. Bijzondere gasten waren wat mij betreft 
ook de theologen Lodewijk Dros en Klaas Hendrikse, filosofen Bas Haring en Margreet 
de Heer, en de musici Lenny Kuhr, Roos Blufpand en Jan Rot. 

Ik denk dat de Heuvellezingen de Vluchtheuvelgemeente veel inspiratie hebben ge-
bracht, en zo nu en dan een nieuw gezicht dat met onze kerk kennis kwam maken. Al 
met al heeft het mij altijd veel voldoening gegeven aan de organisatie mee te werken. Of 
we in de toekomst zo door gaan? In principe zijn er genoeg interessante mensen en 
thema’s maar het zou ook kunnen dat we als Heuvel weer eens iets anders gaan beden-
ken om zo nu en dan de zondagochtenden anders in te vullen. 

Bart Kruijt 
 

9.5 Meespeelviering door Teeja 

Onze zoon Daniël werd in een kinderdienst gedoopt. 
Just van Es, de toenmalige predikant, stelde voor om 
hem in de kerstnacht vanuit de kerststal te laten dopen. 
Wij, Cees en ik, waren toen nog niet zo vrij van geest 
om dat aan te durven. Een kinderdienst kenden wij ook 
niet, dát avontuur wilden we echter wel aan gaan. Vóór 
de doop bezochten we de maandelijkse kinderdienst. 
Ik was meteen verkocht en zal nooit het beeld vergeten 
van Jaap van der Craats als engel achter het orgel. En 
dat is, en was het sterke aan wat later de meespeelvie-
ring is gaan heten. Beelden en ervaringen blijven je bij. 
Zintuigen die geprikkeld worden: voelen, kijken, ho-
ren, ruiken en proeven. Geraakt worden, omdat je de 
verhalen meebeleefd. 

Later werd onze dochter Hannah met Pasen gedoopt en zongen we Ha ha ha leluja. 

Wat een feest! Wat een kerk waarin dit mogelijk is. Al gauw was ik betrokken bij de 
Vluchtheuvelgemeente, voor ik het wist zat ik op de Cantorij en even later maakte ik 
deel uit van de commissie Kinderdienst. Het werken met en voor mensenkinderen, het 
zoeken naar, en delen van wat ons en hen raakt, is een proces waar ik nooit genoeg van 
krijg. De Vluchtheuvelgemeente schept een ruimte waar dit experiment elke keer weer 
aandacht krijgt. Meermaals ontwikkelen verhalen zich verbazend anders dan wij konden 
verzinnen. Vaak zien we pas echt wat zich in mensen en situaties afspeelt wanneer we 
het verhaal met elkaar spelen. Meespeeltheater pur sang. Tegelijk begeleiden we zo een 
religieus ontwaken en bewustzijn bij oude, jongere en jonge mensenkinderen. Mensen-
kinderen die in Ezechiël al zo genoemd worden.  
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Mensenkinderen die in beweging zijn, op zoek naar de essentie van hun bestaan. 

Teeja Lont 
 

 
 

9.6 De Huiskamerviering door Hannie 

“Als er gemeenteleden niet naar de kerk kunnen komen, dan komt de kerk naar de ge-
meenteleden” heeft de Kerkenraad in 2008 gedacht en zo ontstond de huiskamerviering. 
Elke 4 tot 6 weken kwam een groepje Heuvelaars bij elkaar en vierde samen met Martin 
de Jong, predikant, en Lida van de Voorde, Kerkenraadslid, later aangevuld met een lid 
van de pastoraatsgroep, het Vluchtheuvelgemeente zijn. Dat gebeurde met behulp van 
een bestaande liturgie, meestal van de zondag ervoor. Er was één verschil met de dienst 
in de kerk: het gesprek over de overweging gebeurde tijdens de viering en niet erna, bij 
de koffie. Er was een vast adres waar de bijeenkomsten werden gehouden.  

De eerste was bij Betsie en Herman Uilenreef. Daarna was Truus Mol vele jaren gast-
vrouw. Ze overleed in 2015. We hoefden slechts één deur verder. Betsie en Herman bo-
den ons weer hun gastvrijheid aan. Tot Herman ziek werd en Gerry van der Weyde ons 
onderdak bood aan de Wageningsestraat. Het was iets verder weg en haar man Cor fun-
geerde als chauffeur voor wie erom vroeg. 

Sinds september 2017 bedruipen we ons zelf door aan voorgangers hun overweging te 
vragen. Predikanten die hun gedachten uitschrijven staan daar positief tegenover. Bo-
vendien kwamen Greetje de Klerck-Bets en Ineke van Middendorp soms avondmaal 
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met ons vieren. Door overlijden en verhuizen vielen er leden af. Gelukkig kwamen er 
ook weer bij. De groep is op het moment redelijk constant en heeft na de verhuizing van 
Gerry onderdak bij Jopy van der Mey gevonden. 

Toen kwam corona. Vanwege de ruimte weken we uit naar het zendingslokaal in Hem-
men. Dat kon al snel niet meer door de lockdown. Na een periode van opbellen en kaar-
ten sturen, houden we nu intieme vieringen bij de individuele deelnemers die het aan-
durven ons thuis te ontvangen. 

We gebruiken hiervoor een psalm, gekoppeld aan een gedicht van Karel Eykman over 
die psalm en een paar passende liederen. Lida spreekt een gebed uit. Als slot geven en 
ontvangen we elkaars zegen. Als het opgaan naar de Vluchtheuvelkerk om wat voor 
reden dan ook bezwaarlijk is, wacht een hartelijk welkom bij de huiskamerviering. 

Hannie de Ruiter-Pors 
 

9.7 De Senioren door Kees 

In augustus 2009 werden wij gevraagd om bij de seniorengroep te komen. Wij waren 
alle twee gepensioneerd en vonden dat wel passend. Wij waren welkom bij de familie 
Beukema, veelal op dinsdag, soms woensdag en zouden dan met de groep naar een video 
kijken en daar met elkaar over praten. 

De leiding had Tineke Maats. Met behulp van een belletje kreeg zij iedereen stil, opende 
daarna met het lezen van een Psalm uit ‘Psalmen’ van Marie van der Zeyde en Ida Ger-
hardt, en deed vervolgens een aantal mededelingen. Er waren veel ouderen uit onze ge-
meente aanwezig, ook enkelen voor wie het contact alleen bestond uit het bezoeken van 
de seniorenochtenden. Een paar dagen voor de afspraak werd je gebeld en herinnerd 
aan de bijeenkomst. Bij de mededelingen werden de afwezigen gemeld, soms met de 
reden. Ook werden contacten gemeld met (oud) gemeenteleden.  

De ochtenden werden bij de familie Beukema in Randwijk gehouden. In hun woonka-
mer paste een grote groep. In december was er eind middag, begin avond een kerstbij-
eenkomst met een maaltijd, geheel verzorgd door de deelnemers zelf. Daar kwamen 
vaak ook oud Heuvelaars die verhuisd waren. De predikant was er bijna altijd. Die had 
niet de leiding, maar was vooral gemeentelid en theoloog en kon zo nodig verdieping en 
aanvulling geven. 

De bijeenkomsten waren zeer stijl- en sfeervol. Bij het gesprek na de video was er ruimte 
voor iedereen. Er werd niet gepoogd anderen te overtuigen. Je hoorde immers bij de 
Heuvel en daar was een grote verscheidenheid aan meningen. Iedereen had zijn of haar 
eigen weg gegaan om bij de Heuvel te komen. Voor sommigen was het een bijna laatste 
contact met de kerk. Veel van hun kinderen waren het contact met de kerk vaak al kwijt-
geraakt. 

Eigenlijk is dat niet veranderd. De groep is kleiner geworden en we komen nog steeds 
bij elkaar bij Tineke Beukema, zij het nu op een ander adres. Voor ons zijn juist die 
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seniorenochtenden één van de kenmerken van de Heuvel. De deelnemers hebben veel 
met elkaar gemeen en geven elkaar alle ruimte om met hun beleving van het kerk- en 
gemeentezijn bezig te zijn. De leiding van de senioren verzorgt ook elk jaar de Paas- en 
Kerstgroeten en onderhoudt contact met hen die vertrokken zijn. 

Mogelijk kunnen we na corona weer verder gaan met de seniorenochtenden. De laatste 
keer (25 februari 2020) hebben we afgesproken de volgende keer naar een opname van 
‘De verwondering’ te kijken over Benno Barnard, de zoon van Willem Barnard (Guil-
laume ven der Graft). Ik hoop dat dat snel weer kan. 

Kees de Ruiter 

9.8 De Cantorij door Dineke  

Mooie herinneringen bewaar ik aan die begintijd 
in 1991... 

Een klein clubje mensen van de Vluchtheuvel-
kerk, die heel graag vierstemmig wilden zingen 
en ik achter de piano in huize De Beaufort. Een 
wereld van muziek ging voor ons open, zoeken 
naar mooie stukken, iedereen die een inbreng 
kon doen en deed. We waren zo enthousiast, ge-
noten zo van het samen zingen... Dat straalden 
we wel uit, denk ik! 

En... we deden alles samen, samen op ontdek-
kingsreis door al die mooie muziek. 

Het was fijn dat Just, toen dominee in de Vlucht-
heuvel, lid van de zangclub was en meezong. 

Liturgie en zang werden mooi op elkaar afgestemd. Het kwam wel voor dat wij een stuk 
aan het instuderen waren en dat de liturgie daaromheen werd gemaakt. 

Sweelinck; psalm 23 en 121 in het Frans of Tallis, psalm 42. 

We zongen meestal a capella. Wat een prachtige muziek en choralen heeft bijvoorbeeld 
Purcell geschreven: ‘Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts’, of het oh zo moei-
lijke maar prachtige ‘Hear my prayer oh Lord’. 

Naast de religieuze muziek waagden we ons ook aan wereldse muziek: Villanella alla 
Napolitana, April, Tourdion, O occhi, The silver Swan (vijfstemmig!), As torrents en 
The long day closes. Zomaar een greep uit ons repertoire en een aantal daarvan zijn we 
altijd blijven zingen. 

Inmiddels waren we nu wekelijks aan het repeteren in de Vluchtheuvelkerk want de 
groep werd groter en het was heerlijk zingen in de kerk met die mooie akoestiek. 
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In de kerk stond die prachtige, oude vleugel. Een vleugel met een zwakke poot, met 
vastzittende toetsen, een vleugel die nauwelijks nog te stemmen was, maar een oh zo 
mooie zachte klank had. Ik voelde me veilig achter die vleugel en ik heb menig stuk 
begeleid op die vleugel. Al spelend en dirigerend met hoofd en ogen, bijvoorbeeld ‘Can-
tique de Jean Racine’ van Fauré of ‘Verleih uns Frieden’ van Mendelssohn. 

Hanno, opvolger van Just, hield ook van zingen en sloot zich aan bij de cantorij. Ik denk 
dat in die tijd de naam cantorij geboren werd. Vaag herinner ik me een discussie dat we 
geen kerkkoor waren maar cantorij, louter en alleen ten dienste van de liturgie. Ik hield 
niet van zulke discussies, voor mij totaal niet belangrijk, ik wilde alleen maar mooi zin-
gen. 

Wij ontdekten de liederen uit Taize: het ‘Kyrie Eleison’, zo prachtig ingezet door Chris, 
de gemeente daarop antwoordend en wij, vierstemmig eindigend. Of het ‘Laudate om-
nes gentes’ in de avondmaalliturgie. Het klonk soms als of wij en de gemeente één groot 
koor vormden! 

We zongen in alle talen; het prachtige ‘Tebye poyem’ van Rachmanonoff, of ‘Ninje’ (we 
dachten dat het Bulgaars was), zo maar een Surinaams kerkliedje, het ‘Notre Père’ van 
Duruflé, en niet te vergeten ‘The Irish Blessing’ maar ook in onze eigen taal natuurlijk, 
‘Licht dat ons aanstoot’ of de ‘Byzantijnse mis’. 

Martin en Mariska waren geen lid van de cantorij, maar Martin: “nee, ik kan niet zin-
gen” heeft het toch gedaan, zo dapper... En wat hebben we met z’n allen ‘Een land om 
van te dromen’ vol enthousiasme meegezongen, geweldig begeleid door Henk Heins op 
het orgel. Ja, met Henk ontstond een fijne samenwerking. Hij wilde graag meedenken 
en kwam ook met voorstellen, bijvoorbeeld voor de Paascyclus.  

En Mariska, zij wilde zo graag dat wij liederen van Huub Oosterhuis gingen zingen; 
‘Hoor je mij’, vond ik zo mooi, prachtige tekst, prachtige orgel/pianobegeleiding en het 
werd een mooi geheel met Henk op het orgel. 

Concerten geven hebben we niet gedaan, behalve dan die keer ter gelegenheid van 1000-
jarig bestaan van Zetten in 2005. Ook hebben we met het kerkkoor uit Laag/Hoog Kep-
pel het Lobe den Herrn van Schutz gezongen en we hebben in 2007 samen met het ka-
merkoor Maqam uit Nijmegen het Requiem van Faure en het Gloria van Vivaldi uitge-
voerd, met orkest en dat was een indrukwekkende ervaring. 

Wij zongen in de avondmaaldienst een keer per maand, daarnaast richtten we ons voor-
namelijk op Pasen en Kerst. Ik denk aan het ontroerende ‘Blijf bij mij en waak toch met 
mij’ op Goede Vrijdag, of aan de ‘Via Crucis’ van Liszt of aan ‘Die sieben Worte ‘ van 
Cesar Franck. 

Met Kerst hebben we door de jaren heen veel van de Engelse componist Rutter gezon-
gen. O.a. ‘What sweeter music’. Ik ben dol op Engelse koorzang en zeker bij Rutter is de 
orgelbegeleiding fantastisch.  

Ook herinner ik me een Kerstavond in de Vluchtheuvel, waarin wij al zingend de kerk 
binnenkwamen. We zongen a capella ‘Gabriel’s Message’, prachtig. 
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Wij werden ook gevraagd voor huwelijksdiensten of afscheidsdiensten; ‘The Rose’ van 
Bette Midler was een heerlijk swingend liedje dat we vol overgave zongen met Louis op 
de elektronische piano. 

Maar ook het troostende ‘Als alles duister is’ (Taize) aan het eind van een afscheids-
dienst, steeds weer herhalend totdat iedereen de kerk verlaten had, zal ik niet vergeten. 

Wat een feest was ook het 25-jarig jubileum van de cantorij. Wat was het fijn om veel 
zangers van het eerste uur weer te ontmoeten en met z’n allen samen heerlijk te zingen. 
‘The Lord is my shepherd’, een stuk voor koor, orgel en hobo, uit het Requim van John 
Rutter, werd die zondag in mei gezongen. Heel moeilijk stuk maar oh zo mooi. 

Ik bewaar zoveel mooie herinneringen aan de cantorij, ook al was er soms te weinig 
discipline... als het er op aankwam, stond men er, was de concentratie daar en werd er 
ongelooflijk mooi gezongen! 

Zoveel prachtige muziek, waar we van genoten en genieten, waar we blij van werden en 
worden, waar we ontroerd door raken... dat maakt het leven de moeite waard. Weet je... 
van zingen word je gewoon een beetje gelukkiger. 

Dineke Hendricks 
Cantor van 1991–2016 

 

9.9 De Vluchtheuvelkerk, daar zit muziek in door Louis 

We woonden net twee jaar in Nijmegen, op 
de radio hoorde je alleen berichten over het 
hoge water, mensen moesten evacueren, bij 
Ochten dreigde een dijkdoorbraak. Van een 
collega kreeg ik een artikel uit de Gelderlander 
met daarin een kaartje van de regio, waaruit 
bleek dat ons huis zich een meter of tien on-
der NAP bevond. 

Wie me toen vanuit de Vluchtheuvelkerk be-
naderde weet ik niet meer, maar de vraag was 
of ik de beide kerstdiensten kon spelen, want 
de vaste organist, Jaap van der Craats, kon 
door het hoge water zijn huis niet uit. Tsja, 
waar kun je onder die omstandigheden beter 
zijn dan in de Vluchtheuvel? Die is daarvoor 
gebouwd. En ik had er al eerder gespeeld bij 
de doopdiensten van Daniël en Hannah. 

Dat werd dus een gezellige logeerpartij bij Cees en Teeja, uren oefenen in een steen-
koude kerk, er was ook een repetitie met een koor (niet de Cantorij helaas). Van het 
repertoire had ik alleen de nummers uit het Liedboek doorgekregen. Nietsvermoedend 
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zette ik het eerste lied in, zeer snel onderbroken door woedend geschreeuw. Dat bleek 
de dirigent te zijn, die niet gecharmeerd was van mijn manier van spelen. Kennelijk had 
ik de vierstemmige kooruitgave moeten gebruiken, maar die had ik niet en die lag daar 
niet. Toen maar een exemplaar geleend van een koorlid: andere toonaard, volstrekt an-
dere harmonisatie. Ach ja. 

Jaren later, intussen was ik lid van de Vluchtheuvelkerk, voorzitter van de Kerkenraad, 
en een van de vaste organisten. Na het overlijden van Jaap van der Craats waren Henk 
Heins, Wijnand Honig, Lucie Viet en Jaap van der Spek ingeschakeld, en daar kwam ik 
dan bij. Na verloop van tijd bleek dat wel wat veel, zodat de continuïteit in het gedrang 
kwam. Lucie en Jaap trokken zich terug, bleven wel bereid zo nodig in te vallen. Geruime 
tijd hebben Henk, Wijnand en ik het orgelrooster gevuld, na het vertrek van Wijnand 
kwam Piet Nijenhuis erbij. Zo met z’n drieën is het prima te doen een kloppend rooster 
te krijgen. Soms lukte dat niet en hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diensten 
van Rien Capelle. Ook Frits Sipman nam enkele keren de honneurs waar, al dan niet 
met een gelegenheidsband van leerlingen. 

Geruime tijd was het oefenen in de kerk makkelijk te organiseren: je belde gewoon 
Wanda Maan, kon daar de sleutel ophalen, en dan naar hartenlust spelen zolang als 
nodig was. Sinds de renovatie zijn er andere regels en is er een alarminstallatie die bij 
onjuist gebruik vermoedelijk zoveel kabaal zal maken dat oefenen kansloos is. Wie weet 
komen er dan zelfs bewakers met hapgrage honden aan te pas. Sindsdien speel ik eigen-
lijk alleen nog op de piano. 

Met weemoed denk ik terug aan de oude vleugel die de Canadezen na de Tweede We-
reldoorlog in de Vluchtheuvelkerk hadden achtergelaten. Na een stembeurt deed hij het 
wel een tijdje goed, maar veel te snel werd hij weer vals. Ook het mechaniek en de zang-
bodem hadden nogal te lijden van de niet bepaald optimale klimatologische omstandig-
heden. Ik herinner me een Heuvelconcert (die had je toen nog) door Anatoli Gololobov, 
een geniale pianist. Doodgemoedereerd en trefzeker haalde hij al spelend een vastzittend 
hamertje los. Je zag het gebeuren, maar hoorde het eigenlijk niet. Er was geen onderbre-
king! Na de renovatie was de vleugel weg, geen idee waar die gebleven is. 

En nu staat er al geruime tijd een elektronische piano in de kerk, met dank aan Frits die 
hem ooit te pakken kreeg in ruil voor een accordeon. Weliswaar minder imposant dan 
de vleugel was, maar niet gevoelig voor schommelingen in temperatuur en luchtvoch-
tigheid, bovendien altijd op de juiste toonhoogte als tenminste niemand aan het “Trans-
pose”-knopje heeft gezeten. 

Henk is niet zo weg van die piano, hij speelt bij voorkeur op het orgel en ziet zelfs kans 
de sleutel bij de Stichting los te peuteren om tussendoor te oefenen, maar vooral om het 
orgel aan de praat te houden: “Rust roest” geldt zéker voor muziekinstrumenten. Bij-
zonder was zijn Heuvellezing in 2016 met medewerking van de Cantorij onder leiding 
van Dineke Hendricks: we hoorden Bach, de Bèze, oude psalmen, dat alles toegelicht op 
zijn bevlogen wijze. 

Als ik het goed begrepen heb is Piet wat ambivalent over het Leeflang-orgel, maar sinds 
de laatste onderhoudsbeurt speelt hij er wel weer op, afgewisseld met de piano. Ook zijn 
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muziekkeuze is veelzijdig en vaak verrassend, wat trouwens evenzeer geldt voor zijn ge-
dichten. 

Zoals gezegd geef ik de voorkeur aan de piano, maar toch heeft Ruud Schotman me bij 
de opname voor een videodienst zo gek gekregen enkele liederen op het orgel te spelen. 
Dat werd geen succes. Gelukkig mocht ik het minst gelukte lied opnieuw opnemen, 
maar dan op de piano. Eeuwig dankbaar Ruud, het voelde als thuiskomen! 

Louis Tiemensma 
 

9.10 Preekroosterperikelen door Leny 

Een van de ‘onzichtbare’ taken in een kerkelijke 
gemeente is het invullen van het preekrooster. 
Naast de diensten met de eigen predikant (als die 
er al is), de Meespeelvieringen en de Liturgische 
lezingen moet altijd nog een heel aantal diensten 
voorzien worden van een gastpredikant.  

In 2002 legde Annamarie Bakker na jarenlang 
trouwe dienst deze taak neer. Rommert van den 
Bosch en ik namen het als duo van haar over. 
Rommert schreef de predikanten aan en ik ver-
stuurde de brieven. Nadat Rommert vertrok uit 
Zetten heb ik de hele taak op mij genomen. 

Dat werk begint al ongeveer een jaar van tevoren 
in de maand maart. Veel predikanten hebben 
rond juni al aangegeven wanneer ze elders kun-
nen voorgaan in het komende jaar.  

De procedure is als volgt: de Kerkenraad geeft aan hoe het rooster er in dat jaar uitziet, 
waarbij de Meespeelvieringdiensten, Liturgische diensten en de gezamenlijke diensten 
met de Rank worden aangegeven. Soms vergezeld van suggesties voor te vragen predi-
kanten. Ik stuur daarna een mail met daarin de openstaande zondagen aan een groep 
predikanten die we graag in de Vluchtheuvel verwelkomen en meestal lukt het om rond 
de zomer het rooster ingevuld te hebben. De laatste jaren zonder eigen predikant was 
dat soms een hele klus, tot vorig jaar hadden we Greetje de Klerck-Bets als vaste gast-
predikant die altijd een heel aantal zondagen voorging en zeer gewaardeerd werd, maar 
helaas nam ze het – begrijpelijke – besluit dat ze na haar 80e geen diensten meer zou 
doen.  

Als de toezegging van een predikant voor een datum is vastgelegd dan stuur ik 2 weken 
voor de dienst een bericht met daarin alle gegevens voor die dienst en informatie over 
de dienstdoende ouderling, de organist en niet te vergeten onze liturgiemaker Cor Kiers. 
Sinds dit allemaal digitaal gebeurt is het gemakkelijker geworden en krijgen liturgiema-
ker en organist op tijd de gegevens door. 
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Een kleine maar niet onbelangrijke taak dus die ik intussen al bijna 19 jaar op me geno-
men heb, af en toe is het lastig als er wisselingen in het rooster plaatsvinden maar het is 
ook prettig om een goed contact met de predikanten te hebben, fijn dat er zoveel graag 
naar de Vluchtheuvel komen. 

Leny Euser  

9.11 Het Liturgieboekje door Cor 

Vanaf de laatste periode dat Martin de Jong pre-
dikant was voor de Vluchtheuvelgemeente maak 
ik het liturgieboekje voor bijna elke zondag. Niet 
elke zondag, want de diensten van de Meespeel-
viering worden door henzelf gemaakt en in de 
zomermaanden wordt de verantwoordelijkheid 
voor het maken van de liturgie afgewisseld met 
de Rank. In het totaal zo’n 550 exemplaren. 

Elke week wordt er door Leny Euser een brief 
gezonden naar de betreffende predikant, die 
dienst heeft. In deze brief staan bijzonderheden 
hoe de liturgie eruit moet gaan zien, naar welke 
organist de liturgie gestuurd moet worden, naar 
de dienstdoende ouderling en naar ondergete-
kende. Sommige predikanten sturen de liturgie 
op tijd, zoals vermeld in de brief van Leny en bij 
sommigen moet je erachteraan met de vraag of 
er ‘misschien iets is misgegaan’. Meestal komt de 
liturgie daarna spoedig.  

Ik maak het liturgieboekje altijd in het programma Publisher, open de bijbel via de web-
site Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Daarna open ik het Liedboek voor de Ker-
ken via het internet, waar de Vluchtheuvelkerk een abonnement op heeft. Wijkt deze af 
van genoemde sites dan probeer ik deze van het internet te halen, wat soms veel tijd 
kost.  Er zijn ook predikanten, die een eigen invulling geven aan de liturgie. Dat is na-
tuurlijk uitstekend, maar het moet niet zo zijn dat ik moet bepalen wanneer er bijvoor-
beeld gebeden moet worden.  

In het begin kostte het veel tijd om het liturgieboekje te maken, want ik moest wennen 
aan het programma. Nu 12 jaar later gaat het in elkaar zetten van het boekje veel sneller. 
Gemiddeld ben ik nu 2 uur per week bezig met het maken van het liturgieboekje, uitge-
zonderd de Paascyclus, die soms wel 3 dagen in beslag neemt.  

Als het boekje volgens de opgave van de predikant klaar is, de organist zijn muziek wat 
hij wil spelen geleverd heeft, ga ik op zoek naar een plaatje voor de voorkant van het 
boekje. Meestal doe ik dit aan de hand van de Bijbeltekst, die de zondag gelezen wordt. 
Het kan ook gevonden worden door een tekst van een lied. Het zoeken van het plaatje 
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kan een hele uitdaging zijn! Er zijn predikanten, die hun overdenking aanpassen aan het 
plaatje van het boekje... 

Dan is het boekje klaar. Aangezien ik trots wil zijn over hoe het boekje tot stand is ge-
komen kijken mijn vrouw Joke en ik het altijd samen na. Wordt er een fout gevonden 
dan is er toch een andere sfeer in huis... (Er kan overigens na het nakijken nog wel eens 
een fout inzitten, het is en blijft mensenwerk.)  

Het boekje wordt na het nakijken naar de predikant, organist, dienstdoende ouderling 
en wanneer de cantorij zingt, naar de cantrix José Brands gezonden. Ik geef allen een 
dag de tijd om op de inhoud te reageren. Als er geen reactie volgt, wordt het boekje door 
mij uitgeprint en gebracht naar Frits (van de bakker) Sipman. Hij brengt de kopie naar 
de Brouwerij, waar het vermenigvuldigd wordt. Overigens wordt dit nu gedaan door 
Ruud Schotman, die thuis het boekje kopieert.  

Cor Kiers 
 

9.12 De Bloemengroep door Nolly 

Rond 1998 kwam Riet Jansen met het idee om aan-
vullend aan de liturgie tijdens kerkelijke hoogtijda-
gen in Vluchtheuvelkerkdiensten zoals Advent, 
Kerst, de Lijdenstijd en Pasen en Pinksteren sym-
bolische bloemschikkingen te presenteren. De ge-
dachte dat met bloemen een diepere betekenis uit-
gebeeld kan worden werd in de Vluchtheuvelge-
meente met enthousiasme ontvangen. Deze activi-
teiten werden ingevuld door een zogenaamde bloe-
mengroep. Door de jaren heen namen verschil-
lende personen deel aan de bloemengroep. 

Daarnaast werkt de bloemengroep elke eerste zon-
dag van de maand mee aan de meespeelviering 
d.m.v. het maken van kleine boeketjes. Met de bloe-

men wordt het Bijbelverhaal van die dag vertaald. Op deze manier krijgt een dienst extra 
inhoud. Men kan bovendien ergens naar kijken en van genieten. 

De gemeenteleden maar vooral de kinderen kunnen na afloop zo’n boeketje meenemen 
om aan iemand te geven die troost nodig heeft of die men gewoon wil laten weten dat 
er om ze gedacht wordt. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.  

Door de jaren heen kreeg de bloemengroep regelmatig een verzoek voor symbolische 
bloemschikking, zoals bij vertrek van een gemeentelid, bij huwelijk, doop of overlijden. 

Nolly van Tuyl  
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Voorbeelden van bloemschikkingen in de VH uit de afgelopen 
20 jaar 

 

 

 

Pasen 2000 
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Kerst 2001 
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Pinksteren 2003 

 

Advent 2013 
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Meespeelviering overvliegen juni 2013 

 

Stille zaterdag 2002 
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Lijdenstijd 2006  
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Adventschikking 

1e. Het paars is een teken van inkeer en verwachting. 
Een brandende kaars als begin van het te verwachten licht. 
2e. Aan de voet van de stronk een witte roos, nog dicht en een beetje verborgen. 
Gods belofte gaat in vervulling. 
3e. Roze is het symbool van het doorbreken van Gods licht in de adventstijd. 
Vanuit de stronk gaat de weg naar het licht van Kerst. 
4e. De Kerstroos bloeit vanuit de wortels van de stronk. 
Het licht van de verwachting breekt door. 
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Bij de doop van een VH-dopeling 2017 

Het witte kleed symboliseert het doopkleed met daarop klimop als teken van Gods 
trouw. 
De witte lelie staat symbool voor onschuld en zuiverheid en verwijst naar de dopeling, 
gelegen in de handen van God, de twee bladeren van de vingerplant. 
De dopeling wordt met liefde omringd door de ouders, de twee rode rozen. 
De kleine bloemetjes van het gipskruid vormen als het ware onze gemeente die om de 
dopeling heen staat. 
De drie witte rozen staan symbool voor de Vader, Zoon en Heilige Geest, in wiens naam 
wordt gedoopt. 
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Zilveren huwelijk 

Centraal staan twee harten als symbool voor het bruidspaar. 
Agapanthus staat symbool voor de liefde, evenals de Gentianen. 
Roze/rode bloemen verwijzen naar de gemeente die rondom jullie staat. 
Onderin klimop, als symbool van Gods trouw. 
Het grote groene blad is als een hand, als teken dat God ons draagt. 
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Goede Week 2008 met Khaled Hoesseini en zijn boek De Vliegeraar vanuit de thematiek 
van schuld en verzoening. 
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Naast de prachtige symboliek van elke afzonderlijke christelijke feestdag, lieten we ons 
inspireren door de symboliek van de vlieger. De vlieger met zijn kruis als geraamte. De 
vlieger met zijn schoonheid van vorm, kleur, versiering, beweging. De vlieger die afhan-
kelijk is van de wind, het touw en zijn bestuurder. De vlieger maakt de wind zichtbaar. 
Als vanzelf maakt zij de overgang naar de tijd tot Pinksteren zichtbaar. 

 

We gingen vliegers maken, ophangen, versieren. Er kwam een ingelijste vlieger en er 
kwam een groot symbool van de vlieger op de grond. Onder leiding van de bloemen-
groep kon hier per dag aan gewerkt worden. 
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Pinksteren 2008 Hemmen 

 

Kerst 2000 
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Mozes serie in de meespeelviering 2018 

Het verhaal van Mozes leest als een sprookje en in sprookjes zijn planten soms pratende 
levende wezens met gevoelens en eigenschappen. Daarom is voor het mozesverhaal de 
bloem Alstroemeria uitgekozen. Deze bloem heeft 6 blaadjes, die de 6 karaktereigen-
schappen ‘begrip’, ‘humor’, ‘geduld’, ‘medeleven’, ‘daadkracht’ en ‘respect’ dragen. Een 
paarse tulp staat voor het koninklijke van de Egyptische prins. 

 

Basisscholen op kerkenpad bij de Vluchtheuvel, juni 2012 
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9.13 Vluchtheuvel Digitaal door Jaap 

In de Jaren 90 van de vorige eeuw deed het digitale tijd-
perk intrede in de Vluchtheuvel. De VH was de PKN 
ver voor. De gegevens van de leden verhuisden meer 
dan 25 jaar geleden al naar een digitale kaartenbak, 
waarbij de LRP (ledenregistratiesysteem van de PKN) 
pas in 2015 zijn intrede deed. De eerste foto’s van de 
vluchtheuvel plaatste ik in 1998 op mijn eerste website. 
Al meer dan 20 jaar worden maandelijks foto’s ge-
maakt van de kinderdienst/meespeelvieringen en 
daarop gezet. Ook andere hoogtijdagen kerst, Pasen, 
doop, huwelijk, optreden cantorij en jubilea zien we 
langskomen. De vluchtheuvel kreeg zijn eigen domein-
naam eerst vluchtheuvelzetten en later www.vlucht-
heuvelgemeente.nl. Met een website was de vluchtheu-
vel veel beter toegankelijk voor de buitenwereld, de we-
kelijkse kerkdiensten zijn er te vinden, evenals het di-
gitale kerkblad. Ook andere activiteiten van de Vlucht-
heuvel zoals pastoraat, heuvellezingen, meespeelviering (daar begon het mee), huiska-
merviering, senioren, vorming en toerusting, cantorij, huisbezoek, persoonlijke verha-
len (mijn vluchtheuvel) en ANBI (algemeen nut beogende instelling) hebben een plaats 
gekregen op de site. In de Corona tijd die we in 2020 2021 meemaakten bleek een be-
langrijke nieuwe toepassing het gebruik videodiensten waardoor gemeenteleden thuis 
diensten kunnen volgen zonder kans op besmetting. De laatste 25 jaar werden duizen-
den foto’s gemaakt, een selectie hieruit illustreert dit stukje.  

  



 
87 

25-1-1998 afscheid Hanno 
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8-2-1998 150 jaar Heldring 
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Startzondag 13-9-1998 
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Kinderdienst 1-11-1998 

 

  



 
92 

6-12-1998 
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7-4-2002 
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3-6-2003 
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8-6-2003 Pinksteren De Kom Hemmen 
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7 maart 2004 kinderdienst 
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4-4-2004 Palmpasen mens en kind dienst 
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9-5-2004 wijngaard S-akker Chris 
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27-3-2005 Pasen 
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3-4-2005 Afscheid Erica 
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2-6-2005 Afscheid van Hannie bij de Kerkenraad 

 
 

4-12-2005 Afscheid Ludo en Riet 
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25-6-2006 doop Floris de Ruiter 
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25-3-2007 Faure 

 
23-6-2015 Overvliegen Erica 
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1-5-2011 Meespeelviering School Brouwerij 
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17-5-2015 Cantorij jubileum 
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3-4-2016 Meespeelviering 
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6-5-2017 Kinderdienst 30 jaar 
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2-6-2019 Overvliegen Hugo 
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2 mei 2021 Coronatijd 
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9.14 Ons Vluchtheuvelkrantje door Atie 

Wat zijn we er vertrouwd mee: ons vlucht-
heuvelkrantje met de prachtige, nostalgi-
sche voorkant! Het 150-jarig bestaan van de 
vluchtheuvelgemeente betekent zeker niet 
evenveel jaren dit krantje. 

Aanvankelijk bestond de summiere bericht-
geving uit af en toe een berichtje in het Hel-
dringbulletin. 

Heel veel later begonnen Ina Kliffen en 
Erica van Klinkenberg een echt Vluchtheu-
velkrantje. 

De voorkant werd ontleend aan de voorkant 
van een bundel liederen: de Vluchtheuvel 
Zangen. Op de plaats van het laatste woord 
kwam Zetten te staan. 

Op een gegeven moment, het zal in de herfst van 1995 geweest zijn, kwam Henk Beu-
kema bij de redactie, bijgestaan door zijn vrouw Tineke en werd gebruik gemaakt van 
de computer. Het knip-en plakwerk was voorbij. 

Veel berichten werden nog geschreven aangeleverd, dus dat betekende veel typewerk. 
Er kon nu voor de rubrieken gebruik gemaakt worden van plaatjes. De rubrieken zijn 
nog vrijwel hetzelfde als toen, ook de beeldmerken ervan worden nog steeds gebruikt. 

Inmiddels was Gé van Lomwel toegetreden tot de redactie. Het krantje werd gedrukt op 
de Stichtingen door Frits Sipman. Ongelofelijk wat een werk hij daaraan heeft gehad! 
Erica en Mevr. Van de Bielerd raapten en nietten. Op een gegeven moment werden de 
laatste werkzaamheden overgenomen door enkele gemeenteleden, na de dienst. 

De kranten gingen naar de afzonderlijke bezorgers en Bep van Gilst verzorgde de ver-
zending per post van alle buitenadressen. Dat waren er inmiddels zoveel en kostte zoveel 
aan portokosten, dat besloten werd het krantje digitaal te verspreiden. Nog steeds bleef 
de mogelijkheid de papieren versie te ontvangen. En, zeg eens eerlijk, heeft u niet alle-
maal het liefst deze papieren versie. Maar ja, het klimaat hè en al die bomen! 

De laatste jaren bestaat de redactie uit Ruud Schotman, Jaap van Tuyl en Atie Huygen. 
Het verzorgen van de layout, typen en het in orde maken voor het kopiëren doet Cor 
Kiers. 

De nieuwe rubriek “Mijn Vluchtheuvel” werd zeer gewaardeerd. Er kwamen boeiende 
verhalen los, verrassend en verrijkend voor mij. Vele gesprekken voerden veel verder 
dan de heuvel en daar probeerde ik dan thuis weer een leesbaar geheel van te maken. 
Eén voorbeeld wil ik daarbij niet ongenoemd laten: Tineke Maats wist ondanks haar 
hoge leeftijd met grote precisie namen en getallen te noemen in haar boeiende relaas. 



 
113 

Groot respect! Maar het reservoir is een beetje opgedroogd, tegenwoordig moeten we 
het zonder doen. 

Inmiddels is al enige tijd geleden overgegaan op een tweemaandelijkse verschijning van 
het blad. Een hele verlichting voor de makers. Die maanden gingen zo snel! Probleem 
was dan wel dat het nieuws te oud kon zijn en we niet altijd twee maanden vooruit kon-
den denken. Daar is nu in voorzien met het wekelijkse, digitale Vluchtheuvelnieuws, 
telkens door een van de Kerkenraadsleden geschreven. 

Op de hoogte blijven van elkaar, het wel en wee van de Vluchtheuvel, blijft een belang-
rijke voorwaarde voor de onderlinge verbondenheid. Daarbij kunnen we het Vlucht-
heuvelnieuws niet missen, digitaal of van papier! 

Atie Huygen 

9.15 Financiën door Kees en Wim 

Diaconie 

In het historisch overzicht hebt u kunnen lezen dat er bij de vorming van de Vluchtheu-
velgemeente ook een diaconie gevormd moest worden. Men ging er echter van uit dat 
er binnen de Vluchtheuvelgemeente geen armen zouden zijn en dat daarom de opbreng-
sten overgemaakt zouden worden naar de Dorpskerk. Op zich een wonderlijke vorm 
van samenwerking. Of dit werkelijk is uitgevoerd en hoe lang dit heeft geduurd hebben 
wij niet kunnen achterhalen. De diaconie is een rechtspersoon en heeft een eigen fiscaal 
nummer. 

Jaarlijks wordt er een collecterooster opgesteld en worden bedragen aan de instellingen 
waarvoor gecollecteerd wordt doorbetaald. Ruim 50 jaar geleden was de diaconie één 
van de initiatiefnemers voor het ontwikkelen van De Loohof. Nog steeds participeert de 
diaconie in de Raad van Toezicht. Ook vele jaren heeft de diaconie geparticipeerd in het 
algemeen en dagelijks bestuur van de voormalige PCMD (Protestants Christelijke Maat-
schappelijke Dienstverlening). Tineke Maats, Dick Kwakkel, Erica van Klinkenberg, 
Hannie de Ruiter, Carina van de Hoeven, Leny Euser, Kees de Ruiter, Lida van de 
Voorde en Frits Sipman zijn diaken geweest of hebben de administratie gedaan. 

 

Kerkvoogdij 

Naast de diaconie is er een andere geldstroom binnen een kerkelijke gemeente. Sec voor 
de gemeente een veel belangrijkere. Deze bepaalt de solvabiliteit van een gemeente. Kan 
een gemeente de kosten die nodig zijn voor het in stand houden van die gemeente de 
komende jaren betalen? Bepalend daarvoor zijn de inkomsten aan vrijwillige bijdragen 
en eventueel de inkomsten uit bezit. Voor ons geldt dat enige jaren geleden de classis 
heeft geconcludeerd dat onze inkomsten niet meer voldoende zijn om een predikant in 
deeltijd te kunnen betalen. Jammer, maar helaas. Sinds die tijd hebben wij een consu-
lent. 
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Daar hebben wij de afspraak mee gemaakt dat wij hem voor enige uren per week betalen 
conform de regels die de PKN daarvoor heeft opgesteld. In de kerkenraad worden de 
financiën beheerd door de kerkrentmeester. Vroeger heette dat de ouderling-kerk-
voogd. 

Binnen de Vluchtheuvelgemeente hebben onder andere Jan Knotter, Riet Kwakkel, 
Chris Maan, Ria Neutel, Wim van Rookhuijzen en Jaap van Tuyl deze functie bekleed 
en/of de administratie gedaan. Vroeger werd de administratie min of meer gedaan vol-
gens eigen regels, en had elke gemeente een net iets verschillende manier van presente-
ren van de cijfers. Elk jaar werd een simpele balans en winst- en verliesrekening naar de 
Classis opgestuurd, en na verloop van tijd kwam dan het bericht dat alles in orde was. 
Tegenwoordig gebeurt alles volgens een opgelegde format via internet. De achterlig-
gende reden is transparantie. De eerste keer dat je hiermee geconfronteerd wordt is het 
best lastig om alles op de nieuwe manier te doen. Maar daarna blijkt dat het leven ei-
genlijk simpeler is geworden.  

De Vluchtheuvelgemeente heeft geen eigen bezittingen die geld genereren, en is hele-
maal afhankelijk van giften door de eigen leden. In financieel opzicht kunnen we 
daarom niet worden geclassificeerd als een rijke gemeente. Maar omdat we geen eigen 
predikant meer hoeven te bekostigen, zijn de jaarlijkse giften voldoende voor de lopende 
uitgaven, en hebben we de laatste jaren zelfs net iets meer inkomsten dan uitgaven. We 
kunnen daarom wel stellen dat we financieel een heel gezonde gemeente zijn. Dat is erg 
fijn, want financiële problemen kosten in het algemeen heel veel tijd en moeite van alle 
betrokkenen en geven heel veel negatieve energie en zorgen. Daarom hoort u eigenlijk 
zelden iets over de financiën van de Vluchtheuvelgemeente. En laten we hopen dat dat 
nog lang zo blijft. 

 
Kees de Ruiter 

Wim van Rookhuijzen 
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10  Wetenswaardigheden over de Vluchtheuvel 

10.1 Vluchtheuvelzangen 

In het Psalmen en Gezangenboek voor de eredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk 
van 1938 is één lied van Hendrik Pierson opgenomen, gezang 130, God is getrouw, zijn 
plannen falen niet. 

In het Liedboek voor de Kerken van 1973 zijn twee liederen van Pierson opgenomen, 
Lied 304, God is getrouw, en Lied 471, Ik heb gejaagd, wel jarenlang. In het Nieuwe 
Liedboek van 2013 komen geen liederen van Pierson voor. 

Hendrik Pierson vond de bestaande liederen niet zo geschikt voor de doelgroep waar hij 
mee werkte. Hij is zelf gaan dichten en muziek gaan zoeken omdat hij de toenmalige 
teksten en muziek minderwaardig vond (‘‘haastig gedicht of vertaald ... muziek maar al 
te dikwijls smakeloos”). De vrouwen en meisjes hadden recht op goede teksten en dege-
lijke muziek, zowel om onder elkaar te zingen, als voor de zangavonden die op de feest-
dagen plaatsvonden in de Vluchtheuvelkerk. Vanaf Kerstmis 1880 liet hij bij iedere ker-

kelijke feestdag programma’s druk-
ken met nieuwe liederen, in een op-
lage van 1200 exemplaren ‘‘die niet te 
Zetten bleven, maar van hand tot 
hand gingen’’. 

In 1904 zijn 158 van deze liederen ge-
bundeld en uitgegeven in de Vlucht-
heuvelzangen. In de 2e druk is dat uit-
gebreid naar 200. In 1931 is de laatste 
(4e) druk verschenen. Nu is de bundel 
alleen nog antiquarisch of via ‘boek-
winkeltjes.nl’ te verkrijgen.  

Hoewel geen van zijn liederen het 
Nieuwe Liedboek heeft gehaald, zijn 
er wel liederen van hem in andere 
bundels opgenomen. 

Het Kerstlied ‘Al was des hemels 
gloed gebluscht’ (Vluchtheuvelzan-
gen 103) is opgenomen in de ‘Zang-
bundel’ van Johannes de Heer (lied 
566) en in de bundel ‘Wie zingt mee’ 
van de Nederlandsche Zondagsschool 
Vereeniging (nummer 47). 
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10.2 Kerkelijk zegel 

In 1897 werd de Vluchtheuvelkerk te klein. Voor het in gebruik nemen van de vergrote 
kerk werd door Hendrik Pierson gezegd dat er nu ook behoefte was aan een nieuw ker-
kelijk zegel. Het oude stelde de Vluchtheuvelkerk voor met als randschrift ‘Vlucht tot 
Sion, den heuvel van Gods heil’. Pierson vond dit zegel te onbeduidend, te alledaags. 
Een zegel moet een soort raadsel zijn, treffend, karakteristiek. Een afbeelding van dit 
oude zegel hebben wij niet gevonden.  

Een commissie met onder andere Pierson zelf en Nicolaas Beets was reeds ingesteld om 
een nieuw zegel te ontwerpen. 

Het nieuwe zegel (ingevoerd 15 oktober 1898) stelt de 
vrouw voor uit de gelijkenis van Lukas 15: 8-10 die de 
verloren penning vindt en toont met de woorden 
‘Weest blijde met mij’. 

Als de vrouw de penning gevonden heeft roept zij 
haar vriendinnen en zegt: ‘Wees blijde met mij, want 
ik heb de penning gevonden, dien ik verloren had.’ Er 
komt in uit, dat Zetten niet slechts een zaak is van de 
enkelingen die daadwerkelijk bij de arbeid betrokken 
zijn, maar feitelijk van alle gemeenten in Nederland. 

Nog steeds is dit zegel ons kerkzegel. 

Voor de oorlog waren de beide ramen naast de preekstoel gebrandschilderde ramen. 
Tijdens de gevechten in de strijd rond Zetten zijn deze verwoest en na de oorlog niet 
meer hersteld. 

Op de rechter stond ‘aan dr. H. Pierson 1877-1914’ en een voorstelling van ‘Weest blijde 
met mij’.  
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Bij het afscheid van Martin de Jong als onze predikant op 26 juni 2011 heeft hij kunste-
naar Rinke Nijburg een ontwerp voor een zegel laten maken met het randschrift ‘Deel 
in mijn vreugde * Vluchtheuvelkerk Zetten’.  

Hij heeft daarbij onder andere geschreven ‘Dank voor het breken van weerstand bij het 
zoeken en het delen in de vreugde bij het vinden van de ongekende stemmen in, onder 
en naast ons’. 

 

Nu bij het 150-jarig bestaan van de Vluchtheuvelgemeente is er voor iedereen een her-
denkingsmunt met deze zegels. Aan de ene kant het zegel van 1898 en aan de andere 
kant het zegel van 2011. 
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10.3 De eerste kerktelefoon in de Vluchtheuvelkerk in 1914 

In het boek Biblebelt online met als ondertitel ‘Bevindelijk gereformeerden en nieuwe 
media’ onder redactie van Anneke Pons (Labarum Academic, Apeldoorn, 2014) wordt 
onze Vluchtheuvelkerk genoemd. Hoofdstuk 3 gaat over de mediapraktijk in de Bi-
blebelt: Bevindelijk gereformeerden en de digitale revolutie, geschreven door Fred van 
Lieburg (hoogleraar aan de VU). Hij beschrijft hoe men in bevindelijk gereformeerde 
kring met de opkomst van nieuwe media als telefoon, radio en televisie om is gegaan en 
hoe men vanaf de jaren negentig zich gebogen heeft over het gebruik van internet. 

De opkomst van de radio was al een mijlpaal op weg naar nieuwe media in de moderne 
tijd. Daarvoor was de telefoon ingevoerd en deze leende zich voor een toepassing op 
godsdienstig gebied. ‘Illustratief genoeg had de Heldringstichting in Zetten in 1914 de 
primeur met de aanleg van een particuliere verbinding tussen de plaatselijke Vluchtheu-
velkerk en het woonhuis van iemand die de eredienst niet persoonlijk kon bijwonen.’  

Die eerste kerktelefoon werd door bemiddeling van ds. Pierson aangelegd bij de heer 
Hendriks, Bakkerstraat F 129, Zetten. Hij kreeg na zijn pensionering als tuinman van de 
Stichtingen vergunning voor ‘Eene telefonische verbinding die is aangelegd tusschen de 
Vluchtheuvelkerk en zijn woning.’ De draad ging dwars over de publieke weg.  

10.4 Het orgel 

Op afbeeldingen van het interieur van de kerk van na de oorlog staat het orgel boven de 
zuidelijke ingang van de kerk. Dat is een andere plaats dan waar het orgel nu staat. Nu 
staat het orgel boven de ingang aan de westkant. Dat orgel (een Leeflangorgel) is nieuw 
gebouwd in 1966 en in de dienst van zondag 11 december 1966 in gebruik genomen. De 
predikant was ds. J.O. Norel, de organist G.H. Rietveld en op de fluit werd gespeeld door 
Elsberth Norel. De voorzitter van het bestuur van de Heldring Stichtingen, Jkr. Mr. H.G. 
van Holthe tot Echten heeft het in die dienst overgedragen aan de Kerkenraad. De heer 
Rietveld is organist geweest tot 1971. 

Van 1 september 1971 tot zijn overlijden op 23 juni 
1997 op de leeftijd van 60 jaar, was Jaap van de 
Craats onze organist. Hij was in dienst van de 
stichting en kreeg een vast bedrag per maand, 
waardoor hij bij de Raad van Arbeid ook kinder-
bijslag kon aanvragen. ‘Per kalenderjaar geniet u 
vier vrije zondagen. Wij moeten hier wel als voor-
waarde aan verbinden dat U voor de zondagen dat 
U niet speelt, zelf voor een vervanger zult zorgen’, 
staat in zijn aanstellingsbrief, ondertekend door 
mr. M. Meijer (directeur der Heldringstichtingen) 
en A. Brouwer (ouderling). 
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Jaap woonde buitendijks in Ochten. Als het hoog water was roeide hij met een boot naar 
de dijk. Een enkele keer kwam het voor dat het hem door het hoge water niet lukte om 
te komen. 

Na zijn overlijden heeft de toenmalige preses van 
de Kerkenraad, Hannie, een poule van organisten 
gevormd die afwisselend speelden. Zij stelde na 
veel overleg ook het rooster samen. Later heeft 
Louis die taak van haar overgenomen. 

Vanaf die tijd zijn Wijnand Honig, Henk Heins, 
Lucie Viet, Jaap van der Spek en Ludo de Beaufort 
regelmatig komen spelen. 

Nu spelen nog regelmatig Henk Heins, Piet Nijen-
huis, Louis Tiemensma en als invaller Rien Ca-
pelle. Als er geen organist is in te roosteren voor-
ziet Frits Sipman daarin met zijn apparatuur. 

 

 

10.5 Beleidsplan 1995 

Hieronder het Beleidsplan Vluchtheuvelkerk uit 1995. Als we wat datums zouden aan-
passen, zou dit zomaar als het Beleidsplan Vluchtheuvelkerk 2021 kunnen worden ge-
lezen. Waren we in 1995 ver onze tijd vooruit? Zijn we anno 2021 ingeslapen?  

Of is dit hoe wij vonden en vinden dat een kerk in de wereld moet staan? Of is het juist 
een bewijs van een sterke onderlinge verbondenheid tussen onze gemeenteleden, die 
midden in de wereld staan, en die staan voor wat ze vinden? En dat verandert niet zo-
maar, zou ook niet kunnen en mogen veranderen. 
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10.6 Tweede bevestiging van Martin 

Op 14 december 2003 werden wij een ‘echte’ gemeente binnen de Ned. Herv. Kerk. Wij 
hadden al een predikant, Martin, maar die kon niet binnen de Ned. Herv. Kerk bevestigd 
worden want hij was, formeel gezien, Gereformeerd. In mei 2004 zou de PKN gevormd 
worden en dan kon het wel. Of Martin zou nu Hervormd moeten worden en dan kon 
hij gelijk bevestigd worden. Zowel Martin als de Kerkenraad kozen ervoor te wachten 
tot de PKN gevormd was. 

Hoewel er in zijn werk niets veranderde werd hij vanaf 14 december 2003 bijstand in 
het pastoraat en werd Wya de Kam (predikant in Hemmen) consulent. 

Na de vorming van de PKN in mei 2004 werd Martin volgens de regels van de PKN 
beroepen door de Vluchtheuvelgemeente en op 13 juni 2004 bevestigd door Petra Doorn 
(predikant van de Gereformeerde Kerk in Zetten). 

Na afloop werd Martin toegesproken door de preses van de Kerkenraad, Hannie. Hier 
onder volgt haar toespraak. Opvallend is dat deze toespraak nu nog actueel is. 

Woord van toekomst bij de bevestiging van Martin de Jong als gereformeerd predi-
kant in de Hervormde deelgemeente Vluchtheuvelkerk op zondag 13 juni 2004. 

Het feest van de eerste “eigen” dominee. 

Voor deze speciale gelegenheid vergelijk ik de Vluchtheuvelgemeente met een goed ge-
oliede stationair draaiende motor. 

Hij glimt aan alle kanten.  

Glimmend en snorrend nodigt hij uit om op te stappen. 
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Die motor houdt van een pittige berijder, want de motor is dol op bochtjes rijden: 
linksom, rechtsom, scherp door de binnenbocht, een enkele maal onbesuisd bijna de 
bocht uit.  

Daar komt Martin aan, goed ingepakt. Dat is prettig, want op de motor vang je veel 
tegenwind. Natuurlijk gaat ook de helm op. Als rijder kun je wel een harde kop hebben, 
maar toch. Er wordt nog wel eens wat naar je hoofd geslingerd. 

Waar gaan motor en berijder heen? Ineens geeft Martin gas. Er moet weer eens wat 
gebeuren. Links- of rechtsom, dat maakt niet uit, als er maar actie komt. Vaak pakt dat 
prima uit, maar soms moet er ook gas teruggenomen worden. Dat komt omdat er sinds 
een tijdje regelmatig een zijspan wordt aangekoppeld. 

Achterop zit de Gereformeerde kerk en in het zijspan Hemmen. De motor moet dan wel 
heel wat meer brandstof gebruiken. Het gaat ook ten koste van de snelheid en de soe-
pelheid van het lopen van de motor. Het snorren wordt soms sputteren en pruttelen. 
Dan wordt er getankt en de koers wordt zo nodig bijgesteld. 

De motor wordt gepoetst. En de volgende dag gaan motor en berijder weer vol goede 
moed en vol vertrouwen in elkaars kunnen de toekomst tegemoet. Soms met bijrijder 
en zijspan, soms zonder, blijven zij ‘s heren wegen verkennen op hun tocht naar het land 
van belofte. 

10.7 Schoonmaken van de kerk 

Tot aan de restauratie van de Vluchtheuvelkerk 
werd de kerk door vrijwilligers schoongemaakt. 
Elke maandag na een meespeelviering werd dat 
gedaan. Een grote groep vrijwilligers deed dat in 
wisselende samenstelling. Men maakte niet alleen 
schoon, maar met had het ook gezellig met el-
kaar. Bijgaande foto is gemaakt door Frans Die-
leman. 
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10.8 Presentatie van de Vluchtheuvelgemeente 

Deze collage, gemaakt door Cees Kooy, is in april 2018 gebruikt bij het overgaan van 
classis Nijmegen in de nieuwgevormde classis Gelderland Zuid & Oost. 

Alle gemeenten in classis Nijmegen was gevraagd hun eigen gemeente op papier te pre-
senteren in de laatste vergadering van deze classis. 
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11.  Toespraken op 31-10-2021 

11.1 “De oude OG”: een influencer? door Binnert 
Heldring 

Onder deze titel wil ik een aspect presenteren van mijn betovergrootvader, die u kent 
als ds. Ottho Gerhard Heldring (1804-1876), predikant te Hemmen. “De oude OG” 
wordt hij binnen de familie genoemd.  

Het Réveil ontstond in de 19e eeuw in Nederland – net als in andere Europese landen - 
als dam tegen het liberalisme en de veranderingen in kerk en samenleving ná de Franse 
revolutie. Conservatief en confessioneel gedachtengoed, gedragen door een netwerk van 
burgerlijke families met geld, christelijke idealen en goede relaties.  

“De oude OG” was als theoloog geen wetenschapper, maar iemand die Bijbelse woorden 
concreet en zichtbaar wilde maken.  In de loop van zijn tijd in Hemmen hield hij zich 
met actuele thema’s bezig en droeg in projectvorm oplossingen aan voor de door hem 
vermeende problemen. 

Het moderne begrip “influencer” wordt omschreven als iemand die, vaak via sociale 
media, invloed uitoefent op een bepaalde doelgroep en het gedrag van die groep pro-
beert te beïnvloeden(…). Is dat niet precies wat Heldring deed? 

Elk project begon hij met een stuk te schrijven: een ingezonden brief in een krant, een 
artikel, folder of boekwerk. Zijn doelgroep van rijkeren moest attent worden gemaakt 
op het door hem aangedragen probleem. Zijn talrijke contacten met kapitaalkrachtige 
en invloedrijke figuren uit het Réveil hielpen om zijn filantropische doelen te bereiken.  
Ook de, door omliggende bomen beschermde, Vluchtheuvelkerk uit 1870 is daarvan het 
ultieme resultaat. 

auteur: Binnert Heldring (1947): mijn beide ouders geboren en getogen in Zetten en lig-
gen met voorgaande generaties begraven naast de Vluchtheuvelkerk. 

 
Zaltbommel, augustus 2021. 

 

Voor Binnert Heldring (1947) is zijn familieachtergrond geen 
verdienste en “in de voetsporen van...” wordt inlegkunde- niet-
temin heeft ‘de oude OG’ wél mijn belangstelling. Professioneel 
ben ik met veel plezier en betrokkenheid werkzaam geweest in 
de tandheelkundige zorg, specifiek voor kinderen en meervou-
dige gehandicapten. Daarnaast ben ik gedurende vele jaren 
vanuit de Hervormde Gemeente te Zaltbommel actief betrok-
ken geweest bij het beheer van de monumentale Sint-Maartens-
kerk. 
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11.2 Natalie da Costa over haar betovergrootvader 
Hendrik Pierson 

Hendrik Pierson was de opa van mijn beppe Diete, de moeder van mijn vader, en nam 
haar en haar zuster Hermine bij zich in de pastorie in Zetten in huis, toen zijn oudste 
dochter Ida en haar man Willem van de Bergh aan tuberculose waren overleden. Zij 
waren toen in 1890 10 en 9 jaar oud. Diete werd ook een soort secretaresse van haar 
grootvader Hendrik en kreeg van hem en van zijn tweede vrouw een hele goede opvoe-
ding. Haar zuster trouwde met de predikant van Hemmen, Ippius Fockens, en Diete 
trouwde in 1903 in de gemeente Heteren met Bram da Costa. Hun kerkelijk huwelijk 
vond hier in de Vluchtheuvelkerk plaats. 

Het verhaal gaat ook nog dat, toen Allard Pierson, de oudere broer van Hendrik, zijn 
toga afdeed en zijn werk als predikant in Rotterdam verliet om verder te gaan studeren 
in Heidelberg, Hendrik hem vroeg: zal ik nu ook dit ambt verlaten? En Allard ant-
woordde: "neen, gij gaat gewoon verder met dit schone werk", en dat hij toen naar Zetten 
vertrok. 

 

Natalie da Costa (1945)  

Kwam, ongeveer vanaf 2000, als gastvoorganger regelma-
tig in de Heuvel en bezocht dan altijd het graf van Pierson, 
haar betovergrootvader. In 1985 werd zij kandidaat en van 
2000 tot 2011 was zij predikant in Angeren. Van daaruit is 
zij met emeritaat gegaan. In diezelfde periode is zij lid ge-
weest van het breed moderamen van de toenmalige classis 
Nijmegen en plaatsvervangend lid van de Generale Sy-
node. Zij vertegenwoordigt de meer vrijzinnige richting 
binnen de PKN en geeft haar eigen invulling daaraan in 
haar diensten. Pierson ging ook veelal zijn eigen gang. Dat 
leverde de nodige kritiek op.  Was dat kerkelijk wel ver-
antwoord? Ging hij niet te subjectief zijn gang?  Pierson 
antwoordde dat hij zich verheugde in de vrijheid door God hem gegeven. Natalie lijkt 
daarin op haar betovergrootvader. Zij laat zich niets gezeggen en schrijft niemand iets 
voor. 
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11.3 Jaap van Beelen, namens de Classis 

De relatie tussen de Classis en de Vluchtheuvelgemeente vanaf het begin tot heden. De 
Vluchtheuvelgemeente is ontstaan als gestichtsgemeente. Dat betekende een ver gaande 
bemoeienis van de Classis, niet alleen bij de vorming maar ook daarna. Beroepen van 
een predikant en verkiezen van ambtsdragers werd voor de gemeente gedaan. Met een 
nieuwe kerkorde in 1951 kwam er wel een andere naam i.p.v. gestichtsgemeente, maar 
de verhoudingen veranderden niet zoveel. 

De gemeente ontwikkelde zich echter steeds meer naar een gewone gemeente. De Classis 
beperkte zich meer en meer tot een formele bemoeienis. In 2003 werd met de overgang 
naar “gewone” gemeente de relatie gelijk als die met de andere gemeenten in de Classis.  

 

Dr. Jaap van Beelen (1957), classispredikant 

Geboren in Katwijk aan Zee. In de jaren negentig van de 
vorige eeuw gemeentepredikant in Randwijk en vijf jaar 
lang scriba Classicale Vergadering Nijmegen. Vanaf 2000 
scriba Provinciale Kerkvergadering Gelderland, 2004 regi-
onaal adviseur classicale vergaderingen en sinds 2018 in de 
nieuwe functie van classispredikant voor Gelderland Zuid 
& Oost. Hoofdtaak: bezoeken van en gesprekken met ker-
kenraden en voorgangers.  “Gezicht” van de classicale ver-
gadering. Betrokken bij bijzondere situaties. Bij conflicten 
coördinerende rol. Contacten met Synode en Dienstenor-
ganisatie, en oecumenisch verbanden. 
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11.4 Kees de Ruiter over ‘Het veranderen van de relatie 
tussen OGH en Vluchtheuvelkerk’ 

Toen wij in 1982 met ons gezin voor het eerst in de Vluchtheuvelkerk kwamen was de 
relatie met de stichting totaal anders. 

In feite was alles nog mogelijk. De Kerkenraad van de Vluchtheuvelkerk kon over de 
kerk beschikken, kon gebruik maken van De Wetering en vergaderde in het Centraal 
Bureau. Wel was er al een discussie gaande over de rol en de taak van de predikant 
binnen de stichting. 

In november 1996 ging de ledenvergadering van de Vereniging ‘De Heldringstichtingen’ 
akkoord met het omzetten van de vereniging in een stichting: ‘Heldringstichtingen’.  

Vanaf dat moment werd de relatie zakelijker en raakte de Vluchtheuvelkerk haar privi-
leges langzaam kwijt. Vergaderen in het Centraal Bureau verviel, De Wetering kon niet 
meer gebruikt worden en de functie van predikant in OGH werd afgebouwd. 

In 2007 werd in een bruikleenovereenkomst vastgelegd hoe wij de kerk konden blijven 
gebruiken. Na de restauratie in 2012 werd de relatie nog zakelijker. Vanaf dat moment 
was de kerk geschikt voor multifunctioneel gebruik en wilde OGH de kerk zelf veel gaan 
gebruiken. Nu mogen we de kerk gebruiken op de dagen waarop er een dienst is. De 
sleutel halen we bij de beveiliging in het Centraal Bureau en brengen die na afloop terug. 

 

Kees de Ruiter (1943) 

Ging in 1982 voor het eerst naar de Vluchtheuvelkerk. Doet 
de administratie van de diaconie. Heeft de diaconie verte-
genwoordigd in het bestuur van De Loohof en in het be-
stuur van de voormalige PCMD (Protestants Christelijke 
Maatschappelijke Dienstverlening). Was van 2005 tot 2019 
lid van de Kerkenraad en scriba. Was van 2008 -2017 ook 
scriba van classis Nijmegen. In die tijd was hij de contact-
persoon tussen de Vluchtheuvelkerk en OGH (Ottho Ger-
hard Heldring). Was onderwijzer, hoofd der school, direc-
teur en docent. Opleiding kweekschool, pedagogische we-
tenschappen en onderwijskunde. Doet nog dienst als ouder-
ling bij de meespeelvieringen. 
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11.5 Intermezzo door de Cantorij met het Piersonlied 

Bij dit intermezzo zijn de coupletten 1, 4, 8, 10 (met aangepaste tekst), 11 en 12 gezongen. 

  

10. 
Vergeet dien gedenksteen ook niet, 
Een sieraad der Vluchtheuvelkerk. 
Ook wijst er heel hoog, als ge ’t ziet, 
Een vinger standvastig en sterk. 
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11.6 “Opgaan naar de Heuvel” door Mevr. Hannie de 
Ruiter-Pors, voormalig Kerkenraadlid, preses en 
Heuvellid 

In vroeger jaren was het opgaan naar de Heuvel een verplichting voor pupillen en werk-
nemers. Op oude foto’s zie je een volle kerk. Sinds het moeten mogen is geworden is er 
veel veranderd. 

Toen ik voor het eerst hier kwam was die verplichting al lang voorbij. In mijn beleving 
waren er tussen de 40 en 50 zondagse gemeenteleden aanwezig. Dat voelde prettig. 
Ruimte om je heen. En aardig wat gezinnen met kinderen. Bovendien was er één keer 
per maand een dienst om elf uur om zo de pupillen die naar de kerk wilden tegemoet te 
komen. 

Voeg daarbij een theoloog die voor de dienst op het liturgisch centrum rondstapte als 
was hij de koster om nog allerlei voorwerpen neer te zetten en klaar te leggen die in de 
dienst nodig waren. Verder een boomstronk als kaarsenhouder en een vleugel. Velen 
waren gekleed in eigen breisels en weefsels. Kortom het was anders dan anders. 

Dat was toen, hoe is het nu? In ieder geval zijn de bomen er nog. Bomen die de seizoenen 
in de Heuvel brengen. Bomen die het opgaan naar de Heuvel altijd de moeite waard 
maken. 

 

Hannie de Ruiter-Pors (1944) 

Ging in 1982 voor het eerst naar de Vluchtheuvelkerk. 
Werd al vrij snel gevraagd om met Erica een vorm van 
kinderdiensten op te zetten. Kwam in 1987 in de Ker-
kenraad en was van 1993-2005 preses. Gaf catechese 
toen De Rank, Hemmen en de Vluchtheuvel samen 
de catechese verzorgden. Is nu lid van de liturgiegroep 
meespeelviering en de pastoraatsgroep, en organi-
seert samen met Lida de huiskamerviering. Was voor 
classis Nijmegen visitator. Was onderwijzeres, reme-
dial teacher en interne begeleider. Opleiding kweek-
school, buitengewoon onderwijs, remedial teacher en 
interne begeleider. Is vrijwilliger in het Odensehuis 
(opvang voor mensen met een haperend geheugen) in 
Doorwerth. 
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12.  Liturgie dienst 150 jaar VHK op 31-10-2021 

Liturgie 

150 jaar Vluchtheuvelgemeente 

31 oktober 2021 
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Aan deze dienst werken mee:  

Barbara de Beaufort  
Just van Es 
Ouderling van dienst: Ruud Schotman 
Bloemengroep 
Fotografie: Jaap van Tuyl, Joke Kiers 
Liturgiegroep meespeelviering 
Cantorij o.l.v. José Brands 
Organist: Henk Heins 
Lay-out: Cor Kiers 
Dwarsfluit: Beate Olfen en Richarda Moll 
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Een kaars wordt aangestoken aan de Paaskaars 

Orgelspel: ‘2e Orgelsonate’ (Felix Mendelssohn, gecomponeerd tussen 1839 -1844) 

Terug in de tijd, hoe was het 150 jaar geleden? 

Votum en groet 

Onze hulp is in den naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw 
houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen.     

Genade en vrede zij u van Hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven 
geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstge-
borene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. 

Zingen: (Liedboek voor de Kerken): Lied 304 — God is getrouw 

 

2  
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem Zijner lippen overmant de tegenstand. 
 
3 
De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
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Gebed 

Zingen: Lied 280: 1, 2 en 3 — De vreugde voert ons naar dit huis 

 
 

2. 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
3. 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Lezing: 1 Korintiërs 12: 12 – 27 

12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen 
al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn 
allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één 
Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 
14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15 Als de voet zou zeg-
gen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet 
bij? 16 En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort 
het er dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan 
kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 
18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij 
dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan 
een lichaam zijn? 20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar 
één lichaam vormen. 21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ 
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en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 22 Integendeel, juist die delen 
van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 23 De delen van ons 
lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvul-
diger en met meer respect 24 dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat 
niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben 
ook zorgvuldiger behandeld worden, 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, 
maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één lichaamsdeel pijn 
lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, 
delen alle andere in die vreugde. 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van 
u maakt daar deel van uit.  

Zingen: Lied 280: 4, 5 en 7 

4. 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng’len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
5.  
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
7. 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Lezing uit: ‘De samenspraak van de vogels’ (Farid Ud-Din Attar (1146 - 1221) 

…..Nu begon de hemelse zon  Vóór hen te stralen en gebeurde er iets ongelooflijks –  De 
dertig vogels zagen hun eigen gezicht weerspiegeld In het gelaat van de hemelse Si-
moerg.  En terwijl ze heimelijke blikken op de Simoerg wierpen, merkten ze dat hij geen 
ander was dan de dertig vogels.  

Diep verbijsterd vroegen ze zich af of ze zichzelf waren  Of dat ze waren veranderd in de 
Simoerg.  Daarop keken ze naar zichzelf en, wonder der wonderen,  

Diezelfde dertig vogels leken één Simoerg te zijn En toen ze opnieuw één enkele blik op 
beiden wierpen, Waren ze ervan overtuigd – zij en de Simoerg waren in wezen één. Dit 
was dat, dat was dit, waar ze ook keken, ze zagen enkel de Simoerg. Volkomen in de war, 
stonden ze zonder hulp van het denkvermogen Bij dit mysterie stil, maar omdat ze het 
raadsel niet konden Oplossen, vroegen ze – ofschoon er geen woord Over hun lippen 
kwam – de Simoerg hun dit geheim Te openbaren en dit raadsel van ik en jij op te lossen. 
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Daarop gaf de Simoerg hun – ook zonder woorden – dit antwoord:  “De zon van mijn 
majesteit is een spiegel.  Wie hierin zichzelf aanschouwt, ziet daarin zichzelf geheel Naar 
lichaam en ziel – wat je ziet ben je zelf.  Blijf verbijsterd, ongeduldig, sta versteld.  Ga nu 
vreugdevol en luisterrijk in mij op en vind jezelf in mij.” Zo loste de schaduw op in de zon.  
Reiziger, pad en leidsman bestonden niet meer.  Toen ze de Simoerg vonden, vonden ze 
zichzelf  En was het raadsel van ik en jij opgelost. 

Epiloog:  

Is het lang beoogde doel bereikt, dan is er voor Welsprekendheid slechts één juweel – 
stilzwijgen.  De grootste redenaar zou hier de stilte minnen, Hij zou aan een toespraak 
niet eens beginnen. Ook ik doe er het zwijgen toe, Ik gaf de weg aan, De rest is aan jullie, 
jullie moeten in beweging komen – Meer valt er niet te zeggen.  

Zingen: Lied 979: 1, 6, 7, 10, 13 en 14 (wisselzang) — De vogels van de bomen 

1: Allen 

 

6: Vrouwen 
De vogelen des hemels 
de leliën des velds, 
zij hebben ons van Jezus 
en ‘t paradijs verteld. 
 
7: Allen 
De vogels die daar vliegen, 
zij geven hoog van God 
zij geven van de liefde 
van God de Vader op! 
 
10: Mannen 
Zij vliegen zo voortvarend, 
zij wiegen in de wind 
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en zingen op de aarde 
de zon die overwint. 
 
13: Allen  
God immers houdt de ganse 
aarde in stand en staat, 
hier in het ondermaanse 
verheft Hij zijn gelaat. 
 
14: Allen 
God immers houdt de aarde 
wat leeft in staat en stand. 
Hij zal ook ons bewaren, 
wij eten uit zijn hand. 

 
Preek 

Cantorij, orgel en dwarsfluiten: ‘Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes’ 

D. Buxtehude (1637 - 1707) 

Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes 
Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes 
Wie sollte wohl heißen das zeitliche Leiden, 
das Gottes Geliebte von Gott könnte scheiden? 
Wie sollte die Trübsal doch werden genannt, 
die solche kann reißen aus göttlicher Hand? 
Ach, wahrlich, nicht Angst, nicht Verfolgung und Not, 
nicht Hunger, nicht Blöße, Gefahr oder Tod. 
Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes. 
 
Auch ist kein erschaffenes Vermögen zu nennen, 
das Gottes Geliebte von Gott sollte trennen. 
Hier gilt weder Engel, noch Menschengewalt, 
nicht Fürstentum, Leben, noch Todesgestalt, 
was ist oder künftig soll werden gebracht, 
nicht Hohes, nicht Tiefes, noch einige Macht. 
Nichts, soll uns scheiden von der Liebe Gottes. 
 
Denn Gott hat die Liebe so hoch ja getrieben, 
dass er sich mit eigenem Blute verschrieben 
in seinem geliebten und einzigen Sohn, 
der mit ihm beherrschet den himmlischen Thron. 
Drum ist es vergeblich, was immer geschieht: 
die göttliche Liebe verändert sich nicht. 
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Niets zal ons scheiden van de liefde van God 
Niets zal ons scheiden van de liefde van God 
Hoe zou dan de naam zijn van het tijdelijke lijden 
die Gods geliefden van God zou kunnen scheiden? 
Hoe zou het leed genoemd kunnen worden, 
dat zoiets uit Gods hand kan rukken? 
Oh, voorwaar, geen angst, geen vervolging en nood, 
geen honger, geen gespot, gevaar of dood. 
Niets kan ons scheiden van de liefde van God. 
 
Noch is er een verkregen fortuin te noemen, 
dat Gods geliefde van God zou scheiden. 
Noch engelen, noch menselijke macht zullen hier van toepassing zijn, 
noch vorstendom, noch leven, noch de vorm van de dood, 
dat wat is, of zal worden voortgebracht, 
noch hoog, noch laag, noch enige macht. 
Niets kan ons scheiden van de liefde van God. 
 
Want God heeft de liefde zo hoog verheven, 
dat hij zijn eigen bloed verpandde 
in zijn geliefde en enige Zoon 
die met hem de hemelse troon bestuurt. 
Daarom, wat er ook gebeurt is tevergeefs: 
Goddelijke liefde verandert niet. 
 
Vertaling: Beate Olfen 

Hoe was het in de 70er jaren? 

Zingen: ‘Een land om van te dromen’ 

 
 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
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stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij ! 
 
2. 
Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 
dat een mens niet zonder bedding kan. 
Zeg eens dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.  
 
3. 
Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten, 
er is niemand hier, die ons bevrijdt. 
Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten. 
Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit z’n tijd. 
 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij ! 
 
4. 
Zeg nooit dat het godvergeten lijden 
toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden. 
Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan.  
 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij ! 
 
Hoe is het nu? 

Mededelingen, collecten en naar wie gaan de bloemen 

Voorbeden met gezongen Kyrië  (gemeente en cantorij) 
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Slotlied: Jubileumlied - tekst couplet 1,2 en 3 Frits Sipman (Cantorij zingt couplet 1, 2 en 
3, allen zingen couplet 4) 
 
1 
In ‘t spoor van Ottho Heldring 
zijn wij hier bij elkaar, 
gedreven door hoe ‘t hem verging 
als eerste Heuvelaar. 
Hij zag de vlucht voor water 
en ook de geestesnood. 
Een man van woord en daden, 
de schuilplaats die hij bood. 
 
2 
In navolging van Ottho 
is prediken het werk, 
winst uit verlies het motto, 
de krachtbron is de kerk. 
De jaren zijn vergleden, 
het werk is nooit gedaan. 
De Heuvel hoort gebeden 
en wijst de hemel aan. 
 
3 
Ook Hendrik Pierson bouwde 
aan zorg en aan herstel. 
Hij wist goed koers te houden 
als Heldrings metgezel. 
Zo volgden vele namen 
en voeten naar die kerk. 
van mensen die steeds samen 
getuigden van Gods werk. 
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4 

 
Zegen in de kring 

Gezongen: ‘Amen’ 
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De Heuvel 

  
Gaandeweg het stijgend pad 
kijk ik omhoog en rust een weinig. 
Ik ken de weg, een lang vals plat  
en op het einde pas rechtlijnig. 
 
De tocht maak ik slechts eens per week  
als geest en goed weer gaan verarmen. 
Het orgelspel, het brood dat breekt 
De troost waaraan ‘k me kan verwarmen. 
 
Ik klim gestaag met vaste tred  
en zie het kerkje door de bomen.  
Oh Heer, die mij in beweging zet  
Wil met mij van die heuvel komen.  
 

 
 

Frits Sipman 
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