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KERKDIENSTEN VLUCHTHEUVEL
3 januari

10.00 uur

ds. Dick Kruyt

10 januari

10.00 uur

ds. Martin de Jong

17 januari

10.00 uur

ds. Margrietha Reinders

24 januari

Geen dienst

31 januari

10.00 uur

ds. Jan-Martin Berghuis

7 februari

10.00 uur

Meespeelviering

14 februari

10.00 uur

ds. Hanja van Essen

21 februari

10.00 uur

Inge Wezel-Nijland

28 februari

20.00 uur

ds. Margrietha Reinders

Doopdienst

Heilig Avondmaal

Gem. dienst in de Vluchtheuvelkerk

Heilig Avondmaal

Datum

Ouderling van dienst

Organist

Collecte

3 januari

Romke Postma

Henk Heins

Plaatselijke diaconie

10 januari

Willemien Seinhorst

Piet Nijenhuis

Stichting Kruispunt

17 januari

Willemien Seinhorst

Louis Tiemensma

Ondersteuning gemeenten

31 januari

Ruud Schotman

Piet Nijenhuis

Project Gambia

7 februari

Kees de Ruiter

Louis Tiemensma

Kerk in Aktie

14 februari

Wim van Rookhuijzen

Piet Nijenhuis

Kerk in Aktie

21 februari

Romke Postma

Louis Tiemensma

Plaatselijke diaconie

28 februari

Ruud Schotman

Henk Heins

Project Gambia

Herfst
Zo grauw als de depressie is
in de schoonste der seizoenen
zo kleurrijk vallen er miljoenen
bladeren voor de pessimist
Je te voegen naar hoe de tijdgeest waart
in de cirkel van het leven
is niet aan ieder mens gegeven
want het gaat altijd met verlies gepaard.
Zoals de zon straks ondergaat
zo zal zij ook weer rijzen
en mij de dienst bewijzen
dat leven leeft en leven laat.
Frits Sipman
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VAN DE REDACTIE
We kijken alweer naar 2021, nog veel onzekerheden. De kerstdiensten zonder kerkgangers kunnen we alleen
op video zien. Vanwege het drukke internetverkeer via onze website blijven ze voortaan geen 4 maar 2 weken
op de website te volgen. Daarna worden ze gearchiveerd maar zijn op verzoek altijd beschikbaar. Hoe lang dit
doorgaat is onzeker.
Er is afscheid genomen van Greetje de Klerck. In dit nummer wordt daar aandacht aan besteed.
De invulling van het dienstrooster blijkt steeds lastiger te worden. Mede hierdoor is de kerkenraad voornemens
om lekendiensten door kerkenraadsleden of kerkleden in te passen.
In dit nummer ook een In Memoriam voor Dineke Fluijt-Weijman die op 9 december jl. overleed.
De VIS activiteiten (vorming & toerusting) zullen ook in januari en februari, mogelijk in aangepaste vorm,
doorgang vinden.
De volgende meespeelviering staat gepland op 7 februari 2021.
Hele goede kerstdagen en een gezond en hoopvol 2021!
de redactie redactie@vluchtheuvelgemeente.nl
MEDEDELINGEN
BLOEMEN
In de maand januari worden de bloemen verzorgd door de familie De Ruiter en in februari zorgen Astrid en
Frits Sipman voor de bloemen.
VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad is voltallig samengekomen op 7 december 2020 en uit deze vergadering zijn te melden.
Over kerkdiensten:
De kerkdiensten worden op video gezet en na de dienst op de site gezet www.vluchtheuvelgemeente.nl onder
tab “Corona en de VH”. De geluidskwaliteit is met een extra microfoon verbeterd en de bestanden worden
omgezet zodat bijna alle computers de video in beeld en geluid kunnen ontvangen.
De komende diensten werden besproken, ook de Kerstdiensten (intussen weer aangepast i.v.m. de nieuwe
lockdown). Het jaarrooster 2021 is weer besproken (en ook weer onderwerp van actuele aanpassingen)
Voor 2021 is de kerkenraad voornemens om lekendiensten door de kerkenraadsleden of kerkleden in te passen
bij calamiteiten of gepland. Deze worden voorbereid. De dinsdagochtend meditaties in de Hemmense kerk
werden geleidelijk beter bezocht en lopen in december ten einde. Vervolg is onduidelijk.
VIS:
Het programma van dit seizoen wordt zo goed mogelijk uitgevoerd.
In januari 2021 zal met de predikanten van de 6 deelnemende kerken een nieuw programma voor 2021/2022
samengesteld worden.
Kerk en Diaconie:
De jaarrekeningen en de begrotingen zijn goedgekeurd.
Bezinning op toekomst VH:
De toekomst van de Vluchtheuvel gemeente blijft een onderwerp van gesprek.
Bloemen:
Vanuit de kerkenraad komt de vraag naar vrijwilligers voor de verzorging van de bloemen voor de diensten.
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(Ati). En voor de bijzondere diensten als opvolger(ster) van Nolly, die na vele jaren hiermee wil stoppen.
De volgende vergadering is op maandag 11 januari 2021
COLLECTEOPBRENGSTEN
DIACONIE
25 oktober
1 november
8 november
29 november
6 december
13 december

€ 30,25
€ 55,00
€ 28,45
€ 35,00
€ 46,00
€ 28,90

Scholenproject Gambia
Najaarszending
Plaatselijke diaconie
Scholenproject Gambia
Kerstgroet
Pastoraat

WAAR COLLECTEREN WE VOOR IN JANUARI EN FEBRUARI?
Januari
3
Plaatselijke diaconie
De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze eigen plaatselijke diaconie en ons eigen pastoraat.
Met de opbrengst wordt onder meer hulp binnen de gemeente verleend, en worden de diaconale quota
voldaan.
10
Stichting Kruispunt
Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en
anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. In 2020 bestond Kruispunt 25 jaar, een jubileum dat we
vanwege de Corona-crisis aan ons voorbij hebben moeten laten gaan. We hebben alle zeilen bij moeten zetten
om onze bezoekers, de dak- en thuislozen, wat rust, aandacht en een maaltijd te bieden. Dat is ook in dit
bijzonder moeilijke jaar weer gelukt. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen en het bieden
van ruimte om met vragen te komen over zin en doel van het leven. Kruispunt biedt een plek waar mensen
ongecensureerd hun verhaal kunnen vertellen, waar vertrouwen kan groeien om te laten zien wat er in je leeft
aan teleurstelling en hoop, frustratie en vertrouwen.
Aandacht en vertrouwen mogen we wel het handelsmerk van Kruispunt noemen: aandacht voor en
vertrouwen in concrete mensen.
17
Ondersteuning gemeenten
Goed toegerust aan de slag in de kerk.
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van
pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers
trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak
zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en
wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!
31

Scholenproject Gambia

Februari
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7
KiA
Bangladesh. Beter bestand tegen het water.
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas
steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit
heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk i*n Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een
ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan
bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.
14
KiA
Ethiopië. Noodhulp & rampenpreventie.
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten
mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de
meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom
krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren
op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.
21
Plaatselijke diaconie
De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze eigen plaatselijke diaconie en ons eigen pastoraat.
Met de opbrengst wordt onder meer hulp binnen de gemeente verleend, en worden de diaconale quota
voldaan.
28

Scholenproject Gambia

AFSCHEIDSDIENST VAN GREETJE DE KLERCK
Zondag 13 december ging Greetje voor de laatste keer voor in een dienst in de Heuvel.
Het was haar afscheidsdienst.
Een dienst van Greetje is altijd goed voor veel mooie liederen.
Soms wat moeilijk en meestal veel coupletten, maar met zorg gekozen.
Vanwege corona zong er een zanggroep, maar wat is het jammer dat de
gemeente dan niet uit volle borst mee mag zingen.
Het thema van de dienst was: ‘Tussen verwachting en herinnering
speelt het leven van de mens’.
Lied 809 dat als canon gezongen werd, past dan ook heel mooi bij dat
thema.
Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
“Ik”, zegt hij, “ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?”
Aan het einde van de dienst las Ruud Schotman een mooi afscheidslied voor.
Jammer dat we Greetje geen hand of omhelzing als afscheid konden geven, maar hierbij in gedachten alsnog!
Atie Huygen
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Dialoog voor Greetje Hannie en Teeja komen elkaar tegen
H: kijk ik heb de liturgie van gister voor je meegenomen, Greetje was weer op dreef, mooi verhaal, mooie
liederen….
T: o dank je, ja het was avondmaal zeker, ging het goed?
H: ja prachtig, en wat ik zo sterk vind, dan sta je in de kring, geeft het brood door, en dat doet Greetje op zo’n
manier dat je altijd even met lege handen staat, doet voor
T: dat is inderdaad een geweldig beeld, hoe krijgt ze dat voor elkaar want dat is een ingewikkelde logistiek
H: klopt, legt uit… en toch lukt dat, en zo’n moment raakt me dan
T: laat samen met H lege handen zien, je hebt gelijk, dit doet wat. Zit er ook niet altijd een ‘onze vader’
gebed, bij het avondmaal? Dat heeft Greetje fantastisch hertaald, die zouden we, als het Notre Père niet
gezongen wordt, vaker mogen gebruiken….
H: ja ze is goed met teksten, ze schrijft ook wel liederen
T: nu je het zegt, wij zoeken nog een lied voor het Gedenken, wat tussendoor bij het lichtjes aansteken past,
misschien een keer geen Taizé… Bladert ondertussen in liturgie, Hannie kijkt mee
H: dat Bronlied vond ik mooi
T: hmm…laat eens zien, Bron van het zijnde groot zijt gij, eeuwig oneindig, en zo nabij, dat past goed, heel
geschikt denk ik, hoe klinkt de melodie:
Louis laat Bron/refrein melodie horen, zangers zingen het mee
Louis speelt couplet, zangers zingen weer refrein, Louis nog een couplet, zangers 3e keer refrein, Louis
eindtune.
We richten ons tot Greetje:
T: Dankjewel Greetje, voor je enthousiasme en inspiratie,
je meedenken in nieuwe ideeën en mogelijkheden
H: En dank voor het ritueel dat je ons meegeeft:
Wij wijden deze dienst aan God die ons stelt in Zijn Licht, die ons roept tot zijn dienst
Bron van ons leven, Kracht van ons bestaan. Gods vrede, Gods vreugde is met ons allen.
Namens de meespeelviering groep een lichtje voor jou, een droomkaars,
Om stil te staan bij wat er was en te dromen van wat er komt.
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DANK JE WEL GREETJE (melodie ‘Zolang wij ademhalen’)
Wij komen hier tezamen, vertrouwde Heuvelkerk
Na duizend keer het ‘amen’ van onze Greet de Klerck.
Zij bracht ons vergezichten en ook de kaars te paard.
Het brood de wijn verlichtten het lijden op deez’ aard.
Herinnering aan ve-le momenten van genot,
van zang, de klank uit kelen, lovend die Ene God.
De_ kasteeltuin was voor Greetje, de regen voor de smart.
Als zij komt ja dan weet je, zij raakt je in het hart.
Zij kwam en zag de Heuvel zo’n eenentwintig jaar,
niet bang voor dip of deuvel bleef Greetje bij ons daar.
De Paaskaars die blijft branden op zondag in de kerk.
Herinnering aan banden met Jan en Greet de Klerck.
Je gaat ons nu verlaten als spreker van het woord.
Het bidden en het praten krijgt nu een slotakkoord.
Wij willen je bedanken voor je arbeid hier verricht.
Ontvang met deze klanken de liefde in dit licht.

Je Vluchtheuvelkerkgemeente

IN MEMORIAM DINEKE FLUIJT- WEIJMAN
Zes dagen voor haar 90ste verjaardag overleed Dineke op 9 december 2020 in Liefkenshoek in Heteren.
Woensdagmorgen 16 december 2020 hebben we afscheid van haar genomen, in aanwezigheid van een kleine
kring familie, vrienden en kennissen in het crematorium in Heteren. Ds. Martin de Jong leidde de korte
plechtigheid.
We stonden stil bij wat Dineke voor ons betekend heeft in haar lange leven van bijna 90 jaar.
De omstandigheden zetten Dineke en de Vluchtheuvelgemeente op elkaars pad.
Het was 2005 toen ik voor de eerste keer als pastoraal bezoeker van de Vluchtheuvelgemeente in Zetten bij
mevrouw Fluijt aan de Elzenpas in Heteren aanbelde. Een smaakvol geklede vrouw deed open, keek me met
haar donkere ogen onderzoekend aan en ja, ik mocht binnenkomen.
Zij keek ernstig als we bij elkaar zaten en de schriftlezingen uit de liturgie bespraken. Zonder te beledigen of
hard te oordelen gaf ze als een diplomaat antwoord, maar je wist wel wat ze bedoelde. Haar hele mimiek en
haar ogen spraken boekdelen als mensen zich op de borst klopten of zich erop voor stonden dat zij het ware
geloof hadden. Tijdens de pastorale bezoeken sprak ze met overtuiging over de ruimte die het geloof haar
bood als je je niet liet opsluiten in een denominatie.
Dat bleef ze doen tot het spreken haar in woning 11 in Liefkenshoek niet meer lukte.
Hannie de Ruiter-Pors
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MEESPEELVIERING
Lieve mensenkinderen,
Wat was dat een mooi verhaal over de profeet Oded. Sommigen van jullie dachten: die zijn lekker in de war, ze
bedoelen natuurlijk Obed, maar nee dit verhaal uit 2 Kronieken, dat Hannie zomaar vond, sprak haar zo aan,
dat wij samen zeiden: dat vertellen we op 2e Advent.
Wat een spannend verhaal, wat een einde: alle gevangenen werden gekleed, verzorgd, kregen te eten en te
drinken. Het was heerlijk elkaar te ontmoeten op de Heuvel en onderweg met elkaar nog wat lekkers te delen.
De volgende meespeelviering zal zijn op 7
februari 2021. In januari hebben we altijd even
pauze en dat komt nu met de lockdown extra
goed uit. We hopen dat jullie je niet gaan
vervelen in deze lange wintervakantie. Lees en
beleef maar mooie verhalen en vertel ze aan
elkaar of schrijf en teken ze op. Wij horen er
graag van.
Voor een nieuwe meespeelcyclus in het nieuwe
jaar laten we ons ook weer inspireren door onze
consulent Martin de Jong.
Foto Jaap van Tuyl, Adventsstuk Nolly & co

Samen fantaseren over nieuwe en oude verhalen en wat die met elkaar te maken hebben, daar zal het over
gaan. Welk verhaal uit de bijbel? Laat ons maar weten als je een idee hebt of denkt: het is wel weer eens tijd
voor Ruth, Eva, Esther, Sara, Maria, Mirjam, Tamar….
Wat! Alleen maar vrouwen?! Ach ja, sorry, dat krijg je ervan als er alleen maar vrouwen in zo’n commissie
zitten. Mannen verhalen mogen ook hoor, natuurlijk.
We wensen jullie fijne kerstdagen en een heel mooi en gezond nieuwjaar!
Liefs van de meespeelviering groep
LANGS WEGEN VAN ZEGEN
In een tijd waarin er vanwege de maatregelen tegen Covid-19 veel niet kan is het de kunst om te zoeken naar
wat wél kan en energie geeft. Veel mensen ontdekken opnieuw of voor het eerst hoe fijn het is om te
wandelen. En corona-proof natuurlijk! Wandelen is trouwens al eeuwenlang een bekende en beproefde manier
van je hoofd leegmaken, nieuwe inzichten krijgen en inspiratie opdoen. Wereldwijd gingen en gaan pelgrims
op weg voor kortere of langere tijd en hun aantal neemt ook in onze tijd toe.
Er is goed nieuws waarover u misschien al eerder iets heeft gehoord of gelezen: de Betuwe krijgt een unieke
Pelgrimsroute die tot stand komt door een mooie samenwerking tussen de Protestantse Gemeente de
Vierplek, de Rooms Katholieke Maria Magdalenaparochie en het Pelgrimshuis in Nijmegen. Een wandelroute
van ongeveer honderdvijftig kilometer, in etappes of aaneengesloten af te leggen. De afgelopen zomer zijn er
diverse wandelaars en kenners van de omgeving op pad gegaan om een deel van de route uit te zetten.
Inmiddels is daarvan een voorlopig geheel gemaakt, maar de route zal nog door meerdere mensen worden
nagelopen en eventueel aangepast. De bedoeling is dat er een goede bewegwijzering komt, een mooi boekje
met behalve de route ook informatie over het landschap en de (religieuze) bijzondere plaatsen onderweg.
Plekken om te pauzeren, te eten, te overnachten worden gezocht. Een website met meer informatie en
suggesties wordt gemaakt en er wordt nagedacht over naam, logo, mogelijkheden om bijvoorbeeld kerken
onderweg ook van binnen te kunnen bekijken. Natuurlijk kost zo’n project niet alleen heel veel mensuren, maar
ook geld. Daarvoor zijn we bezig verschillende fondsen aan te schrijven. En er is goed nieuws: we hebben de
eerste toezegging binnen!
De naam van het Pelgrimspad wordt ‘Wegen met zegen’ Daarin verwijst ‘zegen’ zowel naar de zegen zoals we
die kennen uit de Christelijke traditie, als naar de waterlopen die in de Betuwe ook ‘zegen’ worden genoemd.
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In het oud Saksisch betekent ‘zijgen’ zowel ‘laten wegvloeien van water’ als ‘optrekken/voortbewegen’. Dat is
wel heel toepasselijk!
We hopen dat ‘Wegen met zegen’ een begrip wordt in de Betuwe. Een mooie manier om als kerken bij te
dragen aan zingeving en verdieping en om mensen op een nieuwe en positieve manier te laten kennismaken
met pelgrimeren en met de prachtige (religieuze) pleisterplaatsen in de regio.
Namens de werkgroep,
Wilma Hartogsveld, predikant en pionier in de Vierplek

VIS (VERDIEPEN, INSPIREREN, SAMENKOMEN)
Voor de werkgroep VIS blijft het een uitdaging om onder de nog steeds
voortdurende coronamaatregelen ons programma toch door te laten
gaan, deels in aangepaste vorm. De lezing Maria in de kunst, van 9
december, mocht gelukkig op veel belangstelling rekenen, zowel live
als digitaal. Dit geeft hoop voor komende activiteiten.
Bidden met Augustinus
De eerstvolgende VIS activiteit op het programma, Bidden met Augustinus, kan helaas niet doorgaan vanwege
de aangescherpte lockdownmaatregelen. Voor dit programmaonderdeel zal een ander tijdstip worden
gevonden, waarschijnlijk in het volgende seizoen.
Meervoudig religieus
Dan is in januari ook de lezing Meervoudig religieus, door religiewetenschapper Joantine Berghuijs. We hopen,
dat deze lezing met (beperkt) publiek door kan gaan. De lezing zal in ieder geval via livestream uitgezonden
worden, en zal naderhand nog voor korte tijd terug te kijken zijn op Kerkdienst Gemist.
Joantine is onderzoeker op het gebied van hedendaagse religie in Nederland. Wat is ‘meervoudig religieus’?
Hoe komen mensen ertoe om uit meerdere religies te putten en welke betekenis hebben die religies in hun
leven? Wat is de relatie tussen meervoudige religiositeit en de afname van het kerklidmaatschap? In de lezing
zullen deze, en nog meer vragen aan de orde komen.
De lezing vindt plaats op donderdagavond 28 januari, in de Voorhof, Nedereindsestraat 30c, te Kesteren.
Aanvang: 20.00 uur.
U kunt zich voor alle activiteiten aanmelden via aanmeldengeleboekje@gmail.com. Hier kunt u ook terecht
wanneer u vragen hebt over komende activiteiten. U dient zich óók aan te melden wanneer u activiteiten via
de livestream wilt volgen.
In verband met veranderende corona-maatregelen, zal actuele informatie over toekomstige activiteiten ook
steeds vermeld worden op de website van het Gele Boekje: http://www.gele-boekje.nl/
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KERKDIENSTEN IN HEMMEN
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
10.00u

dhr. A. Laar.
ds. J.B. Kamp
ds. A.E.I. Zaal
ds. W.J.J. Koelewijn
ds. J.H. Diepersloot

7 februari
14 februari
21 februari
28 februari

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u

ds. A.E.I. Zaal
ds. A. Groeneveld
ds. H. van Essen
ds. D.J. Deunk

3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
10.00u

ds. J.W. de Kam-Diepeveen
ds. M. de Bree
ds. H. van Essen
ds. H. van Essen
ds. J.J. Blok

7 februari
14 februari
21 februari
28 februari

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u

ds. A. Hiemstra
ds. H. van Essen
ds. H.M. de Bruijn
dhr. K. Fledderus

KERKDIENSTEN DE RANK

KOPIJ
Kopij voor het maart- en aprilnummer 2021 van het kerkblad moet uiterlijk 15 februari binnen zijn. Kopij te
sturen naar redactie@vluchtheuvelgemeente.nl
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VLUCHTHEUVELGEMEENTE ZETTEN
Consulent
Vluchtheuvelblad
Websitebeheer
Website
Redactie
Lay-out
Druk
Preses
Scriba
Diaconie
Rekeningnummer
Pastoraatsgroep

Kerkrentmeesterschap

ds. J.M. (Martin) de Jong tel: 0649840712
Kopij: redactie@vluchtheuvelgemeente.nl
J.M. (Jaap) van Tuyl
www.vluchtheuvelgemeente.nl
Mw. A. (Atie) Huygen, J. (Jaap) van Tuyl, R. (Ruud) Schotman
C. (Cor) Kiers
F. (Frits) Sipman
R. (Ruud) Schotman
R. (Romke) Postma, email: scriba@vluchtheuvelgemeente.nl
C. (Kees) de Ruiter; Wilhelminalaan 21, 6669 AC Dodewaard; tel.:
(0488)411849
Diaconie: NL24RABO0133 9090 93 Rabobank Zetten
Mw. P.T. (Tineke) Maats-Latooy; Bethelstraat 15, 6671 CH Zetten; tel.:
(0488)451323, Mw. A.A. (Lida) van de Voorde, Veldstraat 14, 6671 BX
Zetten; tel.: 06 4453 9131 email: lida@lidavandevoorde.nl
J. (Jaap) van Tuyl, Kerkstraat 21a 6671 AP Zetten; tel.: (0488)451748
Rekeningnummer NL62INGB0003 6063 34

Wilt u zo vriendelijk zijn bij uw overschrijvingen te vermelden: t.n.v. ‘Herv. Gemeente Vluchtheuvelkerk te
Zetten’ en bovendien aangeven waarvoor het bedrag bestemd is.
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